
 

	 Etrafımıza	baktığımızda	giysilerimiz	ütülenip	düzenli	bir	şe-
kilde	dolaba	konmuşsa	bunun	kendiliğinden	olmadığını	biliriz,	
sınıfımızdaki	sıralar	düzenli	ise	bunu	düzenleyen	birinin	olduğu-
nu	düşünürüz.	Yine	bir	kitabı	yazarsız,	bir	resmi	ressamsız,	bir	
binayı	kendisini	yapan	bir	ustasız	düşünemeyiz.	Ortada	bir	re-
sim	varsa	mutlaka	bunu	yapan	bir	ressam,	bir	kitap	varsa	bu	ya-
zan	bir	yazar	vardır,	yani	ortada	bir	ürün	varsa	mutlaka	bu	ürü-
nü	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	düzenli	ve	planlı	bir	yaratılış	görürüz.	İşte	nasıl	bir	
kitap	ve	resim	kendi	kendine	var	olamıyorsa	düşünen	ve	aklını	kullanabilen	herkes	bu	akıl	almaz	büyüklükteki	mü-
kemmel	bir	şekilde	işleyen	kâinatın	ve	içindeki	varlıkların	da	bir	yaratıcısı	olduğunu	bilir.	Bu	yaratıcı	sonsuz	güç	sa-
hibi	Yüce	Allah’tır.	Kâinattaki	bu	harika	bir	şekilde	işleyen	düzen	Allah’ın	her	an	yaratması	ve	yarattıklarını	gözet-
mesiyle	milyonlarca	yıldır	bozulmadan	sürüp	gitmektedir.

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

(Mülk suresi, 3. ayet)

 Evreni	incelediğimizde	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	sağla-
maktadır.	
	 Bu	durumu	ifade	Kur’an-ı	Kerim’de	pek	çok	ayet	bulunur.

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

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

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

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

 Gezegenlerin	Güneş	etrafında	belli	bir	hesaba	göre	hareket	etmesi,	Güneşin	her	zaman	doğudan	tam	vaktinde	
doğup	kendisine	verilen	ısıtma	ve	aydınlatma	görevini	uyumlu	ve	düzenli	bir	şekilde	yerine	getirmesi,	atmosferin	
dünyamızı	zararlı	ışınlardan	koruyucu	özellikte	yaratılması,	havadaki	oksijen	oranının	canlı	yaşamına	uygun	oran-
da	olması	gibi	örnekler	bize	Allah’ın	her	şeyi	bir	ölçü	ve	hesaba	göre	yarattığını	göstermektedir.
	 Yüce	Allah	insandan	evreni	incelemesini,	ondaki	denge	ve	düzeni	düşünmesini	istemektedir.	
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“Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerinde yatarken Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratı-
lışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler) Rabb’imiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yü-
cesin…” (Âl-i İmrân suresi, 191. Ayet)

 Uzaya	baktığımızda;	Güneşin	yakıtı	milyonlarca	yıldır	hiç	bitmeden	
devam	etmekte,	Güneş	hiç	sönmemektedir.	Dünya	milyonlarca	yıldır	
hiçbir	zaman	yörüngesinden	çıkmadan	ve	bir	gökcismine	çarpmadan	
hareketini	sürdürmektedir.

“Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de bir-
den karanlığa gömülürler. Güneş de (bir delildir onlara), akar gider yö-
rüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın yaratmasıdır.”

(Yâsin süresi, 37-40 ayetler)

DÜŞÜNELİM

Yakın çevremize bir bakalım. Ay, Dünya etrafında; Dünya, Güneş etrafında; Güneş ise kendine bağlı galak-
siler etrafında şaşmaz bir düzen içinde dönmektedir. Bu düzen de milyarlarca yıl devam etmektedir. Atmos-
ferimiz ise uzaydan gelen gök taşlarını sürtünme ile eritip yok etmektedir. Bu örnekleri okyanustaki damlalar 
kadar, çöllerdeki kum taneleri kadar çoğaltabiliriz.

	 Dünyanın	Güneş	etrafındaki	hızı	bir	silahtan	çıkan	merminin	hızının	yaklaşık	60	katı	olduğu	ve	Dünya’nın	böy-
le	hızlı	hareketi	dolayısıyla	yeryüzünde	hiçbir	canlı	kalmaması	gerekirken;	Allah’ın	yarattığı	yerçekimi	kanunu	neti-
cesinde	insanlar	Dünya’nın	bu	hareketinden	etkilenmemektedir.	

DÜNYANIN DENGESİ BOZULUR

Bir gün Nasreddin Hoca’ya sormuşlar:
– Hocam! Sabah oldu mu insanların kimisi o tarafa, kimisi bu tarafa dağılırlar. Bunun sebebi nedir?
Hoca ise her zamanki hazırcevaplılığı ile şöyle demiş:
– İnsanların hepsi bir tarafa gitse dünyanın dengesi bozulur da ondan!

UYARI

Evrendeki düzen ve uyumu sağlayan ölçütlere kader denir.

DİKKAT

Kâinatta mükemmel bir düzen ve hassas dengeler üzerine kurulu işleyişin olması bunları yaratanın olduğuna delildir.

Hayvanlar âlemine baktığımızda burada da Allah’ın eşsiz yaratılışa sayısız örnekler vermemiz mümkündür. 
Tüm hayvanlar, Yüce Allah’ın kendilerine belirlediği sınırların dışına çıkmaz ve doğadaki mükemmel düzeni 
devam ettirir. Yüce yaratıcı hayvanlara kendilerine özgü bazı özellikler vermiştir. Etle beslenen hayvanların 
ağız ve diş yapısı, otla beslenenlere göre farklıdır. Kuşlar uçabilmek için kanada, balıklar suda solunum ya-
pabilmeleri için solungaçlara sahiptir. Bukalemunun gibi bazı canlılar mucizevî bir şekilde bulunduğu ortamın 
rengini alarak düşmanlarından korunmaktadır. Tavuklar yumurta yapmaya, inekler süt vermeye, arılar bal 
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yapmaya programlanmış bir şekilde yaratılmıştır. 
Tüm bunları bu canlılar Allah’tan aldıkları ilhamla öğ-
renirler. Yüce Allah, arılara bal yapmalarını ilham et-
tiğini ve bu balda insanlar için şifa olduğunu bir Kur’an 
ayetinde şöyle ifade etmektedir: “Rabbin bal arısına 
şöyle vahyetti (İlham etti): Dağlardan, ağaçlardan ve 
insanların kurdukları çardaklardan kendilerine göz 
göz ev (kovan) edin. Sonra da her türlü meyveden 
ye de Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları 
tut! Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir şer-
bet çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Elbette düşü-
nen kimseler için bunda alacak ibret vardır.” 
                                 (Nahl suresi, 68-69. ayetler)

NOT

İçinde düzen, plan, ölçü, program, ahenk, uyum gibi cümleler gördüğümüzde aklımıza “kader” kavramı 
gelmelidir.

 Bitkiler	dünyasında	da	baş	döndüren	bir	düzen	hakimdir.	
Küçücük	bir	tohumdan	kısa	bir	süre	içinde	mucizevî	bir	şekil-
de	5-10	metre	uzunluğunda	ve	yüzlerce	kilo	ağırlığında	dev	
ağaçlar	meydana	gelebilmekte,	aynı	topraktan	türlü	türlü	fark-
lı	renk	ve	tatlarda	sebze	ve	meyveler	meydana	gelmektedir.	
Üzüm	asmasının	kupkuru	sapından	tane	tane	sulu	üzümlerin	
meydana	gelmekte,	karpuz	tamda	insanın	suya	ihtiyaç	duy-
duğu	yaz	ayında	çok	sulu	bir	meyve	olarak	gelişmekte,	por-
takal	mandalina	gibi	meyveler	insanların	C	vitamine	ihtiyacı	
olduğu	kış	aylarında	olgunlaşmaktadır.	Dünyadaki	bitki	çeşit-
liliği	sayesinde	insanlar	ve	hayvanlar	sağlıklı	bir	şekilde	ya-
şamını	sürdürmektedir.	Evrendeki	bu	düzenli	işleyişin	varlığı,	
bize	bu	düzeni	kuran	bir	yaratıcıyı	göstermektedir.

Ölü toprak kendileri için bir ayettir; Biz onu dirilttik, ondan taneler çıkarttık, böylelikle ondan yemektedirler. 
Biz, orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından bahçeler kıldık ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Onun ürünle-
rinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yemeleri için. Yine de şükretmiyorlar mı? 

(Yasin Suresi, 33-35. ayetler)

DİKKAT

Yapılan bilimsel araştırmalar da evrendeki hayatın son derece kompleks bir şekilde yaratıldığını göstermektedir.

	 İnsan	kendi	bedenine	de	baktığında	trilyonlarca	hücreden	meydana	gelmiş,	bizim	için	yirmi	dört	saat	boyunca	
hiç	durmanda	çalışan	apayrı	bir	âlem	olduğunu	görecektir.	

“And olsun ki, insanı süzülmüş bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir nutfe halinde, savunması sağlam bir yere 
(ana rahmine) yerleştirdik. Sonra nutfeyi bir alaka (embriyo) olarak yarattık, alakayı da bir çiğnem et şeklin-
de yarattık, ardından bu bir çiğnem eti kemikler olarak yarattık, ardından da kemiklere et giydirdik. Sonra bir 
başka yaratılışla onu inşa ettik. Şekil verenlerin en güzeli olan Allah’ın şanı ne kadar yücedir!” 

(Mü’minun suresi, 12-13-14. ayetler)

“O (Rabb) ki seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü bir biçim verdi.” 
      (İnfitâr suresi, 7. ayet)
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Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı? 
    (Gaşiye suresi, 17. Ayet)

	 Gaşiye	Suresi'nin	17.	ayetinde	Yüce	Rabbimiz	dikkatle	düşünülmesi	ve	ibret	alınması	gereken	
bir	hayvandan,	deveden	bahsedilmektedir.	Yüce	Allah'ın	dikkat	çektiği	bu	canlıya	baktığımızda;	Allah	
deveyi	bulunduğu	iklim	şartlarına	uygun	olarak	harika	özelliklerde	yaratmıştır.

	 Deve	çölde	insanların	ulaşım	sağlayacağı	adeta	bir	çöl	gemisi	gibidir.	Deve	açlık	ve	susuzluğa	
günlerce	dayanır,	günler	boyu,	sırtında	yüzlerce	kilo	ağırlıkla	yol	katedebilir.	Bir	yağ	yığıntısı	şeklin-
deki	hörgücü	sayesinde	deve	susuz	çöl	şartlarında	3	hafta	su	içmeden	yaşayabilir.	

	 Develer,	su	bulduklarında	ise	10	dakikada	ağırlıklarının	üçte	biri	oranında	su	içerler.	Bu	miktar	
kimi	zaman	130	litreyi	bulabilmektedir.	
	 Bütün	vücudunu	kaplayan	sık	tüyler	çölün	yakıcı	güneşinin	hayvanın	derisine	ulaşmasına	engel	
olur.	Bunlar	aynı	zamanda	soğukta	da	hayvanın	ısınmasını	sağlarlar.	Çöl	develeri	70°C'lik	sıcaklık-
tan	etkilenmezken,	çift	hörgüçlü	develer	sıfırın	altında	52	derecelik	soğuklarda	yaşayabilmektedir.	

	 Devenin	gözleri	iki	kat	kirpiklidir.	Kirpikler,	kapan	gibi	içiçe	geçerek,	gözü	şiddetli	kum	fırtınala-
rına	karşı	tam	bir	korumaya	alırlar.	Develer	ayrıca	burun	deliklerini	de	kum	girmesini	engellemek	için	
kapatabilirler.

	 Bacaklarına	oranla	son	derece	büyük	olan	ayakları	da	özel	olarak	yaratılmıştır.	Hayvan	kuma	
batmadan	yürüyebilsin	diye	genişletilip	yayılmıştır.	Ayak	tabanlarındaki	özel	kalın	deri	ise	kızgın	çöl	
kumlarına	karşı	alınmış	bir	tedbirdir.	Tırnakları	ayağı	herhangi	bir	çarpışmadan	dolayı	oluşacak	za-
rarlardan	korur.

	 Dizler	bir	boynuz	kadar	sert	ve	kalın	bir	zardan	oluşan	nasırla	kaplıdır.	Bu	nasırlar	hayvan	kum-
lara	yattığında	onun	aşırı	sıcak	olan	kumdan	etkilenmemesini	sağlar.
	 Uzun	boynu	yerden	3	metre	yükseklikteki	yaprakları	bile	yemesine	imkân	tanır.

	 Deve	için	sıraladığımız	özellikler,	devenin,	kurak	ortamlar	için	özel	bir	yaratılışla	var	edildiğini	ve	
insanın	hizmetine	verildiğini	göstermektedir.	Ve	bu	da	düşünen	insanlar	için	açık	bir	yaratılış	harika-
sıdır.	

"Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup, sakınan bir topluluk için elbette ayetler 
vardır." 

(Yunus suresi, 6. ayet)

	 Deve,	bu	tür	üstün	fiziksel	özelliklerle	yaratılırken,	insana	hizmetle	görevlendirilmiştir.	İnsan	ise,	
tüm	varlık	âleminin	içindeki	buna	benzer	yaratılış	mucizelerini	görmek	ve	kendisine	verilen	bu	nimet-
lere	şükredip	ibadet	etmekle	görevlidir.
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Şiirde evrendeki bazı denge ve düzen örnekleri-
ne yer verilerek, bunların üstün irade sahibi bir 
varlığın eseri olduğunun farkında olunması 
istenmektedir. Buna göre doğru cevabımız B 
seçeneği olmalıdır.

Örnek 1

Çözüm

Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz,
Dağlar haddini bilir, denizler taşmaz,
Karıncanın yükü, boyunu aşmaz.
Bunca dengenin farkında mısın? 
İnsanlar el, ayak, kol, kafa, beden
Hiçbiri birine benzemez, neden?
Bir güç, bir irade var ki hükmeden,
Dört yanını sarmış, farkında mısın?
 Cengiz NUMANOĞLU
Şiirde aşağ›dakilerden hangisi vurgulan-
maktad›r?

A) Doğadaki varlıklar arasında yalnızca insan    
     irade gücünü sahiptir.
B) Evrendeki düzen ve denge, üstün irade sahibi 
     bir varlığın eseridir.
C) Yıldızlar, dağlar, denizler ve canlılar, doğadaki 
      şaşmaz düzenin bir parçasıdır.
D) Evrendeki eşsiz güzellikler, rastlantıların 
     biraraya gelmesiyle ortaya çıkmıştır.

Depreme dayanıksız yapıların yapılması ve 
çürük yapılara önlem alınmaması insan iradesiy-
le ilgili bir örnek olduğu için Nesrin’in verdiği 
örnek yanlıştır. Buna göre doğru yanıt A seçene-
ği olmalıdır.

Örnek 2

Çözüm

Ertuğrul: Yağmurun ve karın yağması
Zehra: Güneş ve ayın hareket etmesi
Muhammet: Gece ve gündüzün birbirini takip 
etmesi
Nesrin: Depremde çürük yapıların yıkılması
Buna göre, Allah'›n herşeyi bir ölçüye göre 
yaratmas›yla ilgili hangi öğrencinin verdiği 
örnek yanl›şt›r?

A) Nesrin   B) Zehra
B) Muhammet  C) Ertuğrul

Verilen örnekler Yüce Allah’ın her şeyi bir plan 
içerisinde, yerli yerince yaratmasını göstermek-
tedir. Bu örneklerle B seçeneğindeki ayet aynı 
doğrultudadır. Buna göre doğru cevabımız B 
seçeneği olmalıdır.

Örnek 3

Çözüm

• Güneşin doğup batması
• Mevsimlerin ard arda gelmesi
• Dünyanın belirli bir hızla dönmesi

Verilen bu bilgiler aşağ›daki ayetlerden 
hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) "Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden 
      yüz çevir." (A'raf suresi, 199. ayet)
B) "Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi 
     şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. 
     Varış O'nadır." (Teğabun suresi, 3. ayet)
C) "İman edip salih ameller işleyenlere gelince 
     halkın en hayırlısı onlardır." (Beyyine suresi, 
     7. ayet)
D) "Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine 
     düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların 
     hepsi ondan sorumludur." (İsra suresi, 36. ayet)
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1. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
 a)			Allah’ın	her	şeyi	bir	ölçüye	göre	yaratması	ne	

demektir,	açıklayınız?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 b)			Evrendeki	düzenle	ilgili	üç	tane	örnek	veriniz?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” işareti koyunuz.

 

Allah insandan evrendeki düzen hakkında düşünmesini istemiştir.

D Y

İnsan çevresine dikkatlice baktığında mükemmel bir düzenin olduğunu fark edecektir.

Allah kâinatı yarattıktan sonra işleyişini insanlara bırakmıştır.

Allah canlıları yaratmadan önce Dünyayı canlı yaşamına uygun olarak hazırlamıştır.

Kâinattaki ölçü ve düzen bunları yaratan bir yaratıcının varlığını göstermektedir.

3. Aşağıdaki boşlukları panodaki uygun olan sözcüklerle doldurunuz.

 
ibadet

işleyenyaratanın
denge

Evrendeki
ölçü

ol

 a)			Kâinatta	mükemmel	bir	düzen	ve	hassas	dengeler	üzerine	kurulu	işleyişin	olması	bunları	………….	olduğu-
na	delildir.

 b)			İnsan,	tüm	varlık	âlemini	içinde	diğer	varlıkların	kendisinin	hizmetine	verildiğini	anlayıp,	kendisine	verilen	bu	
nimetlere	şükredip	…………		etmekle	görevlidir.

 c)			Allah	kainatta	bulunan	her	şeyi	bir	plan	ve	…………..	içerisinde	yaratmıştır.

 d)			……………	mükemmel	düzen	milyonlarca	yıldır	bozulmadan	devam	etmektedir.

 e)			Allah’ın	bir	şeyin	olmasını	istediği	zaman	sadece	ona	……….	demesi	yeterlidir.

 f)			Dünya	ile	Güneş	arasındaki	uzaklık	evrendeki	…………..ye	örnektir.

 g)			Nasıl	bir	kalem,	kitap	veya	bir	resim	kendi	kendine	var	olamıyorsa	düşünen	ve	aklını	kullanabilen	herkes	bu	
akıl	almaz	büyüklükteki,	mükemmel	bir	şekilde	…………….	kâinatın	ve	içindeki	varlıkların	da	bir	yaratıcısı	
olduğunu	bilir.
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1.  • Güneşin	 bir	 günlük	 yakıtı	 için	 bütün	 dünyadaki	
ağaçların	 ve	odunların	 yanması	gerektiği	 halde;	
güneş	milyonlarca	yıldır	sönmeden	enerji	ve	ışık	
vermektedir.

  • Dünyanın	 güneş	 etrafındaki	 hızı	 bir	 silahtan	
çıkan	merminin	hızının	yaklaşık	60	katı	olduğu	
ve	Dünya’nın	böyle	hızlı	hareket	etmesinden	
dolayı	yeryüzünde	hiçbir	canlı	kalmaması	ge-
rekirken,	yerçekimi	kanunu	neticesinde	yeryü-
zündekilerin	Dünya’nın	bu	hareketinden	etki-
lenmemektedirler.

  • Dünyamız	sürekli	döndüğü	halde	yaratıldığın-
dan	 bu	 yana,	 hiçbir	 zaman	 yörüngesinden	
çıkmadan	 ve	 bir	 yıldıza	 çarpmadan,	 belli	 bir	
hızla	hareketini	sürdürmektedir.

 Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine kanıt 
olarak gösterilebilir?

	 A)	 Evrenin	 işleyişinin	 sürekli	 tesadüflerle	 yürü-
mekte	olduğuna

	 B)	 Uzayda	sadece	dünyanın	hareket	ettiğine		
	 C)	 Evrendeki	varlıkların	belli	bir	düzen	ve	ölçüye	

göre	yaratıldığına
	 D)	 İnsanın	düşünen	bir	varlık	olmasına

2. Evrende,	bilinen	300	milyar	kadar	galaksi	ve	her	
birinde	bulunan	300	milyar	yıldız,	sonsuz	ilim	sa-
hibi	Allah'ın	kontrolünde	dönüp	dururlar.	Bu	muh-
teşem	büyüklükteki	galaksiler	bazen	birbirlerinin	
içinden	geçerler	ve	bu	sırada	asla	birbirleriyle	çar-
pışmazlar.	Her	şeyi	kusursuzca	yoktan	var	eden	
Allah,	yarattığı	her	şeyi,	kadrini	hakkıyla	takdir	
etmemiz	gereken	hayranlık	uyandırıcı	bir	dengey-
le	düzenlemiş	ve	emrimize	vermiştir.

 Bu bilgiler, aşağıdaki Kur'an ayetlerinden han-
gisiyle yakından ilişkilidir?

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

	 B)	 “…	Gücü	yetenlerin	o	evi	(Kâbe’yi)	haccetme-
si,	Allah’ın	insanlar	üzerindeki	bir	hakkıdır…”	
(Âl-i İmrân suresi, 97. ayet.)

	 C)	 “Namazı	kılın,	zekâtı	verin,	önceden	kendiniz	
için	yaptığınız	her	iyiliği	Allah	katında	bulacak-
sınız.	Şüphesiz	Allah,	yapmakta	olduklarınızı	
görür.”	(Bakara suresi, 110. ayet.)

	 D)	 “Takva	 sahipleri	 (sorumluluklarının	 bilincinde	
olanlar),	bollukta	da	darlıkta	da	Allah	için	har-
carlar	(infak	ederler).	Öfkelerini	yutarlar	ve	in-
sanları	 affederler.	 Allah	 da	 güzel	 davranışta	
bulunanları	sever.” (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet.)

3. 

 Kâinatta	en	küçük	atomlardan	en	büyük	yıldızlara	
kadar	baktığımızda	son	derece	mükemmel,	ölçülü,	
planlı,	yaratılış	görürüz.	Düşünen	ve	aklını	kulla-
nabilen	herkes	bu	akıl	almaz	büyüklükteki	kâinatın	
bu	hassas,	ölçülü,	dengelerin	rastgele	meydana	
gelemeyeceğini	bilir.	Bu	durum	kainatın	tesadüf	
eseri	değil…………	göre	yaratıldığını	gösterir.

 Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akı-
şına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

	 A)	 Dünyanın	sonuna
	 B)	 Uzaydaki	gökcisimlerine	
	 C)	 Belirli	bir	düzen	ve	ölçüye	
	 D)	 Kâinattaki	canlı	sayısına

4. Aşağıdaki verilenlerden hangisi kâinatta uyum 
ve düzene örnek gösterilemez?

	 A)	 Bir	insanın	dünyaya	sağlıklı	gelmesi	için	anne	
karnında	ortalama	9	ay	kalması

	 B)	 Arabaların	egzozundan	çıkan	dumanın	havayı	
kirletmesi

	 C)	 Bitkilerin	toprağın	derinliklerindeki	suyu	metre-
lerce	yukarıdaki	yapraklarına	taşıması

	 D)	 Aynı	topraktan	çeşitli	renk	ve	tatlarda	meyve-
lerin	yaratılması
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5. Çevremizdeki	varlıklara	dikkat	ettiğimizde	her	şeyin	
belirli	bir	ahenk	ve	düzen	içerisinde	hareket	ettiği-
ni	görürüz.	Allah,	kâinatta	bulunan	her	şeyi	bir	plan	
ve	ölçü	içerisinde	yaratmıştır	ve	bu	düzen	Allah’ın	
yaratmasıyla	milyonlarca	yıldır	varlığını	sürdür-
mektedir.

 Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metni destek-
lemektedir?

	 A)	 “O’na	iki	yolu	(iyi	ve	kötüyü)	gösterdik.”	(Beled	
suresi,	10.	ayet)

	 B)	 “Her	 can	 ölümü	 tadacaktır.	 Sonunda	 bize	
döndürüleceksiniz.”	(Ankebut	suresi,	57.	ayet)	

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

	 D)	 “Her	toplumun	(belirli)	bir	eceli	vardır.	Ecelleri	
geldiğinde	onu	ne	bir	an	erteleyebilir	ve	ne	de	
bir	an	öne	alabilirler.”	(Araf	suresi,	34.	ayet)

6. Newton: “Güneş’ten	gezegenlerden	ve	kuyruklu	
yıldızlardan	oluşan	bu	çok	hassas	sistem	sadece	
akıl	ve	güç	sahibi	bir	varlığın	amacından	ve	
hâkimiyetinden	kaynaklanabilir.	O,	bunların	hepsi-
ni	yönetmektedir.	

 Ünlü Bilim adamı Newton bu sözüyle anlatmak 
istediği aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	 Güneşin	 yıldızlardan	 daha	 hassas	 ve	 planlı	
yaratıldığı

	 B)	 İnsanın	aklıyla	düşünerek	tüm	soruların	çözü-
müne	ulaşabileceği

	 C)	 Bilimsel	çalışmalara	din	adamlarının	da	katıl-
ması	gerektiği

	 D)	 Hassas	dengeler	üzerine	kurulu	olan	evrenin	
akıl	ve	kudret	sahibi	bir	yaratanının	olduğu

7.  •	 Atmosferdeki	oksijen	dengesi	olmayıp	canlılar	
ihtiyacı	olan	oksijeni	alamazdı.

  •	 Güneş	ısı	ve	ışık	vermeye	devam	edemezdi
  •	 Dünya	 bir	 gökcismine	 çarpıp	 yeryüzündeki	

hayat	sona	erebilirdi.
 Yukarıdaki ifadeler aşağıdaki hangi soruya ce-

vap olabilir?

 A)	 Evren	nasıl	meydana	gelmiştir?
	 B)	 Dünyada	bu	kadar	çok	bitki	çeşidi	nasıl	oluş-

maktadır?
	 C)	 Evrende	ölçülü	bir	yaratılış	olmasaydı	ne	olurdu?
	 D)	 Canlılar	içinde	sadece	insan	mı	düşünebilmek-

tedir?

8.	 Allah	her	şeyi	yerli	yerinde	yaratmıştır.	İnsan	ve	
hayvanları	yaratmadan	önce,	yeryüzünü	onların	
yaşamalarına	uygun	bir	şekilde	hazırlamıştır.	Ha-
yat,	onun	yarattığı	düzen	ve	denge	içerisinde	sürüp	
devam	etmektedir.	Bize	düşen	evrendeki	düzeni	
korumaktır.

 Yukarıdaki metne bakarak;
	 	 I.	Dünya	Allah	tarafından	canlıların	yaşamasına	

uygun	olarak	yaratılmıştır.
	 II.	 Allah’ın	yaratmasında	belli	bir	ölçü	ve	düzen	

vardır.
	 III.	 Yaratılanlar	zaman	içinde	değişmektedir.	
 Yargılarından hangileri söylenebilir?

	 A)	Yalnız	I	 	 B)	Yalnız	II
	 C)	I	ve	II	 	 D)	I,	II	ve	III
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