
  
Yeryüzündeki her canlı doğar, büyür, yaşar ve ölür. Bu 
Yüce Allah’ın canlılar için belirlediği değişmez kanunu-
dur. Allah’ın yaratmış olduğu canlı ve cansız her varlığın 
bir sonu olduğunu Yüce Allah bir Kur’an ayetinde şöyle 
bildirir: “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize dön-
dürüleceksiniz.” 

(Ankebût suresi, 57. ayet) 

	 İnsan,	hayvan	ve	bitkiler	meydana	geldikten	sonra	belirli	bir	yaşam	sürer,	kendisine	verilen	hayat	süresini	ta-
mamladıklarında	dünyadan	ayrılırlar.	Ebedi	ve	ölümsüz	olan	sadece	Yüce	Allah’tır.

HATIRLAYALIM

Ecel, sözlük anlamı olarak vakit, tayin edilen zaman, bir müddetin sonu anlamına gelir. Dini bir terim olarak; 
hayatın sona erdiği, ömrün bittiği zamandır.
Ömür ise, canlıların sahip olduğu doğumundan ölümüne kadar geçen yaşam süresidir.

“O (Allah) sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel tayin edendir...” 
(En’am suresi 2. ayet) 

“Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır.” 
(Rahman suresi, 26. ayet) 

“Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez.(Ölüm) belirli bir süreye göre yazılmıştır.” 
(Âl-i İmran suresi, 145. ayet) 

“O hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı.” 
(Mülk suresi, 2. ayet) 
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	 Yüce	Allah	bu	ayette	de	belirttiği	gibi	dünya	hayatını	insanların	hangisinin	daha	güzel	işler	yapacağını	görmek	
için	yaratmıştır.	Dünyada	önemli	olan	çok	uzun	yaşamak	değil,	dünyada	kendisine	verilen	ömür	süresini	Yüce	Allah’ın	
istediği	gibi	en	güzel	bir	şekilde	değerlendirmektir.	Kendisine	verilen	ömür	süresini	gereğince	değerlendiremeyip	
ömrünü	boş,	faydasız	ve	günahlar	içinde	geçirenler	ahirette	büyük	bir	zarar	içinde	olacaklardır.	

DİKKAT

Varlıkların sonlu olması yasası gereğince her insanın da ömrü bir gün son bulacaktır.

	 Birçok	Kur’an-ı	Kerim	ayetinde	de	bildirildiği	üzere	
insanın	hayatı	Yüce	Allah’ın	kendisine	verdiği	ömür	sü-
resi	tamamlanıp	eceli	geldiğinde	son	bulacaktır.	Ancak	
insan	kendisi	ne	zaman	öleceğini	bilemez,	ölüm	aniden	
gelebilir.	Yüce	Allah	insanın	ölüme	her	an	hazır	olma-
sı	için	ölüm	zamanını	bildirmemiştir.	İnsan	hayatının	
güzel	bir	şekilde	son	bulması	için	sürekli	güzel	davra-
nışlar	sergilemelidir.	Peygamber	efendimiz	de	bir	ha-
dislerinde	“Nasıl	yaşarsanız,	öyle	ölürsünüz,	nasıl	ölür-
seniz	öyle	dirilirsiniz.”	diye	buyurarak	insanın	hangi	
yolda	yaşar	hayatını	hangi	yerlerde	geçirirse,	o	yolda	
öleceğini	bildirmiştir.

	 Ölüm	yalnızca	insan	için	söz	konusu	değildir.	Yeryüzündeki	canlıların	kendisine	verilen	birer	ömrü	olduğu	gibi	
evrende	bulunan	canlı	ve	cansız	tüm	varlıkların	da	bir	sonu	vardır.	Bu	konu	bir	Kur’an	ayetinde	şöyle	bildirilir:

“…(Güneş ve Ay’dan) her biri, belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler…” 
(Fâtır suresi 13. ayet) 

	 Dünya	hayatı	kıyametle	son	bulacaktır.	Kıyamet;	dünya	hayatının	sona	erip	yeni	bir	hayatın	başlamasıdır.	
Kıyametin	vaktini	belirleyen	Yüce	Allah’tır.	Kur’an-ı	Kerim’de	ve	peygamberimizin	sünnetinde	kıyametten	bahsedil-
miş	fakat	vakti	bildirilmemiştir.	

“Kıyametin ne zaman kopacağı hakkında bilgi, 
ancak Allah’ın katındadır…” 

(Lokman suresi, 34. Ayet)

	 Bizler	hayatımızın	bir	gün	son	bulacağı	bilinciyle	Yüce	Allah’ın	emir	ve	yasaklarına	dikkat	ederek	yaşamalı,	hem	
kendimiz	hem	de	çevremizdeki	insanlar	için	faydalı	bir	ömür	sürmeliyiz.
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Soru metnine bakıldığında ahlaklı yaşam ile ilgili 
bir vurgunun söz konusu olmadığı görülecektir. 
Buna göre doğru cevabımız D seçeneği olmalı-
dır.

Örnek 1

Çözüm

İnsan doğum, yaşam, ölüm ve tabiat olayların-
daki düzeni düşündüğü zaman, bunların bir 
rastlantı sonucu olmadığını anlar. Kendini 
güçsüz hissettiği anlarda bir Yüce Varlığa 
inanma ihtiyacını fark eder.
Bu aç›klamalar ›ş›ğ›nda aşağ›daki yarg›lar-
dan hangisine ulaş›lamaz?

A) İnsan yaşamı ve doğada bir düzen vardır.
B) Üstün bir güce inanma insanın doğası 
     gereğidir.
C) Evrenin yapısı yaratıcının varlığını gösterir.
D) Ahlaklı yaşam, Allah inancının gereğidir.

A seçeneğinde verilen ayet ecel ve ömür konu-
suna örnek teşkil etmez. Diğer seçeneklerdeki 
ayetler ecel ve ömür konusuyla ilgilidir. Buna 
göre doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. 

Örnek 2

Çözüm

Aşağ›daki ayetlerden hangisi ecel ve ömür 
konusuna örnek değildir?

A) "(Ey Resulüm!) Muhakkak ki sen yüce bir 
     ahlaka sahipsin."
 (Kalem suresi, 4. ayet)
B) "Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur."
 (Rahman suresi, 26. ayet)
C) "Allah'ın izni olmadan hiç kimse ölmez..."
 (Âl-i İmran suresi, 145. ayet)
D) "Her can ölümü tadacaktır..."
 (Ankebut suresi, 57. ayet)

Soruda Allah’a güvenip sonucu O’ndan beklemek-
tir derken tevekkülden, insan hayatının sona 
ereceği zaman derken, ecelden, insanın aklı ile 
tercih etme gücü derken iradeden söz edilmekte-
dir. Fakat kazadan söz edilen bir ifade yoktur. 
Buna göre doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır.

Örnek 3

Çözüm

Bu aç›klamalarda kaderle ilgili aşağ›daki 
kavramlardan hangisinin tan›m› yap›lmam›şt›r?

A) Tevekkül  B) İrade
C) Ecel   D) Kaza

Bir amaca ulaşmak için 
gerekli tüm tedbirleri 
aldıktan sonra Allah'a 

güvenip sonucu 
O'ndan beklemektir.

İnsan hayatının 
sona ereceği 
zaman sınırlı-

dır.

Kişinin aklı ile en az iki seçenekten 
birini tercih etme gücüdür.

KADER

Kader kavramını doğru anlamış bir kimseden 
bazı duygularla baş edilemeyeceğine inanması 
beklenmez. Aksine Yüce Allah’a güvenmesi, her 
türlü sıkıntıda O’na tevekkül etmesi beklenir. 
Buna göre yanıtımız C seçeneği olmalıdır. 

Örnek 4

Çözüm

Kader kavram›n› doğru anlam›ş bir kimseden 
aşağ›daki tutumlardan hangisi beklenmez?

A) Dünya hayatının bir imtihan olduğu bilinciyle 
     hareket etmesi
B) Her insanın Allah tarafından yaratıldığını 
     bilerek hiç kimseye ayrım yapmaması
C) Yalnızlık, çaresizlek ve korku gibi duygularla 
     baş edilemeyeceğine inanması
D) Çaba ve emeğinin karşılıksız kalmayacağının    
     farkında olması
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Konuyla ilgili Çıkmış Soru ve Çözümleri



Yakınını kaybetmiş birisinin üzüntüsünü hafiflet-
mek için B seçeneğindeki ecel ve ömürle ilgili 
ayetin hatırlatılması uygundur. Buna göre doğru 
cevabımız B seçeneğidir.

Örnek 5

Çözüm

Yak›n›n› kaybetmiş birisine, her hayat›n bir 
sonu olduğunu anlatmak ve o kişinin 
üzüntüsünü hafifletmek için aşağ›daki 
ayetlerden hangisi hat›rlat›lmal›d›r?

A) "Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden 
      yüz çevir."
 (A'raf suresi, 199. ayet)
B) "Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize 
     (Allah'a) döndürülecektir."
 (Ankebût suresi, 57. ayet)
C) "... Hiç kimse başkasının günahını yüklenmez..."
 (Zümer suresi, 7. ayet)
D) "... Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç 
     şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi..."
 (Al-i İmran suresi, 159. ayet)

Hastalanan kişi doktora gidip Yüce Allah’a 
tevekkül etmelidir. Diğer seçeneklerdeki ifadeler 
zaten İslam inancıyla bağdaşmamaktadır. Buna 
göre doğru yanıtımız A seçeneğidir.

Örnek 6

Çözüm

Metin'in kardeşi hastalanmıştı. Ona çevresin-
deki insanlar bazı önerilerde bulundular. "Ey 
Allah'ın kulları, tedavi olunuz; çünkü Allah 
yarattığı her hastalığın şifasını da yaratmıştır." 
hadisine göre Metin, aşağ›daki tavsiyeler-
den hangisine uymal›d›r?

A) Davut: "Kardeşini doktora götürüp tedavi 
     ettirmelisin."
B) Behiye: "Falcıya git. Kardeşinin kendi kendine 
     iyileşip iyileşmeyeceğini ondan öğren."
C) Cihan: "Ruh çağırma seanslarına götür, belki 
      kardeşin iyileşir."
D) Ayla: "Aşağı mahallede büyüyle uğraşan biri 
     var. Ona götürürsen kardeşini iyileştirir."

Ayet ecel ve ömür konusuyla ilgilidir, buna göre 
dizeler de bu konuyla ilgili olmalıdır. D seçene-
ğindeki dizeler ecel ve ömür konusuyla ilgili 
değildir. Soruda hangi dizeler bu ayetle ilişkilen-
dirilemez denildiği için D seçeneği ecel ve ömür 
konusuyla ilişkilendirilemez. Buna göre doğru 
cevabımız D seçeneği olmalıdır.

Örnek 7

Çözüm

"Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndü-
rülecektir."
 (Ankebut suresi, 57. ayet)
Aşağ›daki dizelerden hangisi bu ayetle 
ilişkilendirilemez?

A) Biter, her şey biter; ses, şekil ve renk, 
     Kokular biter.
     Kabir sualiyle kapanır kepenk,
     Sorgular biter.
B) İş bu söze Hak tanıktır,
     Bu can bu gövdeye konuktur,
     Bir gün ola, çıkan gide
     Kafesten kuş uçmuş gibi
C) Nerde ecdat nerde ata
     Hakk'a karşı yapma hata
     Tabut denen cansız ata
     Binmemeye çaren mi var?
D) Hak, şerleri hayreyler
     Zannetme ki gayreyler
     Arif onu seyreyler
     Mevla görelim neyler
     Neylerse güzel eyler
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1. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

 a)			Ömür	ne	demektir,	açıklayınız?

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b)		Ecel	ne	demektir,	açıklayınız?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 c)			Canlılar	gibi	tüm	evrenin	de	bir	sonu	var	mıdır,	
açıklayınız?

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b)		İnsan	intihar	ettiğinde	eceli	gelmeden	mi	ölmüştür,	
açıklayınız?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Her canlının belirlenmiş bir ömrü vardır.

D Y

Herkes kendi ecelini belirleyebilir.

Her canlının sahip olduğu yaşam süresine ömür denilir.

Tüm varlıkların ecelinin olması Allah’ın yasası gereğidir.

Teknolojik gelişmelerle birlikte insan ecelini uzatabilir.

İnsanın düşünebilme yeteneğine ecel denir

Varlıkların bir eceli olması Yüce Allah’ın evrene koyduğu yasa gereğidir.

Yüce Allah insanı dünya hayatında imtihan etmektedir.
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Etkinlikler



3. Aşağıdaki boşlukları panodaki uygun olan sözcüklerle doldurunuz.

 
kıyamet

ecelbelirlenmiştir
ömrü

dünya
sonu

ölümünü

 a)			Aşağıdaki	boşlukları	panodaki	uygun	olan	sözcüklerle	doldurunuz.

 b)			Dünya	hayatının	sona	erip	yeni	bir	hayatın	başlamasına	……………..	denir.

 c)			Yaşam	süresinin	son	bulmasına,	ölüm	vaktine	…………………..denir.

 d)			Varlıkların	sonlu	olması	gereğince	her	insanın	da	………………bir	gün	son	bulacaktır.

 e)			Eceli	gelen	kimsenin	…………….	engellemesi	veya	geciktirmesi	mümkün	değildir.

 f)			Sonsuz	olan	ahiretteki	cennet	hayatı,	………………	hayatında	kazanılacaktır.

 g)			Herkesin	ömrü	ve	eceli	Allah	tarafından	önceden	………………………

 h)			Kur’an-ı	Kerim’de	canlıların	olduğu	gibi	milletlerin	ve	uçsuz	bucaksız	olan	kainatın	da	bir	………..olduğu	an-
latır.

3. Aşağıdaki sorulan cevaplarının karşısına evet ise ‘’✓’’ işareti, hayır ise “X” işareti koyunuz. 

 

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

Kıyametin	ne	zaman	kopacağını	ancak	Yüce	Allah	mı	bilir?

Kıyamette	Güneş	ve	Ay’ın	dışında	her	şey	yok	mu	olacaktır?

Ölüm	bir	yok	oluş	mudur?

Her	varlığın	bir	eceli	mi	vardır?

Gelişen	teknolojiyle	birlikte	insanlar	ölüme	çare	bulabilir	mi?

Ölüm	zamanı	gelen	bir	insan	buna	engel	olabilir	mi?

Sonsuz	olan	ahiretteki	cennet	hayatı	dünyada	mı	kazanılacaktır?

Kıyamette	sadece	canlılar	mı	yok	olacaktır?

Doğumdan	ölüme	kadar	geçen	süreye	ecel	mi	denir?

Herkesin	ölüm	vakti	Yüce	Allah	tarafından	önceden	belirlenmiş	midir?
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Etkinlikler



1.  
KAVRAMLAR AYETLER

I. Ecel 
“O (Allah) sizi bir çamurdan ya-
ratan, sonra size bir ecel tayin 
edendir..” (En’am suresi 2. ayet) 

II. Sağlık
“İnananlar yalnız Allah’a da-
yanıp güvensinler.” (İbrahim 
suresi, 11. ayet)

III. Ömür

“Allah’ın izni olmadan hiçbir 
kişi ölmez.(Ölüm) belirli bir 
süreye göre yazılmıştır.” (Âl-i 
İmran suresi, 145. ayet) 

IV.
İrade ve 

Sorumluluk

“Kim doğru yolu seçerse bunu 
ancak kendi iyiliği için seçmiş 
olur. Kim de doğruluktan sa-
parsa kendi zararına sapmış 
olur. (İsrâ suresi, 15. Ayet)

 Tablodaki kavramla ile eşleştirildikleri ayetler-
den hangisi birbirleriyle ilişkilendirilemez?

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

3. ❁  İnsan için belirlenen ömrün sona ermesi.

 ★  Her canlının sahip olduğu yaşam süresi.

 ▲   Dünya hayatının sona erip yeni bir hayatın 
başlaması.

 Sembollerle ifade edilen tanımların karşılığı 
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak veril-
miştir?

 ❁ ★ ▲

A) Ömür Kıyamet Ecel

B) Ecel Ömür Ahiret

C) Ecel Kıyamet Ömür

D) Kıyamet Ecel Ömür

4. Öğretmen 8/A sınıfında öğrencilerden“ecel ve 
ömür konusuyla” ile ilgili ayet söylemelerini iste-
miştir. Buna göre öğrenciler şu ayetleri söylemiştir:

 Neslihan: “Yeryüzünde bulunan her canlı yok ola-
caktır.” (Rahman suresi, 26. ayet) 

 Melisa: “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez.
(Ölüm) belirli bir süreye göre yazılmıştır.” (Âl-i İm-
ran suresi, 145. ayet) 

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

 Zehra: “Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a 
dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp 
güvenenleri sever.” (Âl-i İmran suresi, 159. ayet)

 Buna göre hangi öğrencinin söylediği ayet ko-
nuyla ilgili değildir?

 A) Neslihan B) Melisa
 C) Mukaddes D) Zehra
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Konu Tarama Testi

 

Yeryüzündeki her canlı doğar, büyür, yaşar ve ölür. 
Bu Yüce Allah’ın canlılar için belirlediği değişmez 
kanunudur. Allah’ın yaratmış olduğu canlı ve cansız 
her varlığın bir sonu bir eceli vardır.

Bu metinde anlatılan durumu ifade eden ayet 
aşağıdakilerden hangisidir?

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

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

C) “...Bana dua ettiği zaman dua edenin dileğine 
karşı lık veririm...” (Bakara suresi, 186. ayet) 

D) “Yaratmayı ilk başlatan da, devam ettiren de 
odur...” (Rum suresi, 27. ayet) 

2.



5. 
Ali: “Dünya hayatındaki 
varlıkların hiçbiri sonsuz 
değildir.”

Ayça: “Kıyametin ne zaman 
olacağını Allah’tan başka 
kimse bilemez.”

 Ali ile Ayça’nın ifadeleri ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

 A)  Yalnız Ali’nin ifadesi doğrudur.
 B)  Her ikisinin ifadesi de doğrudur.
 C)  Yalnız Ayça’nın ifadesi doğrudur.
 D)  Her ikisinin ifadesi de yanlıştır.

6. (….) Ecel kelimesi, sözlükte müddet, süre, belirle-
nen vaktin sonu gibi anlamlarla açıklanmıştır.

 (….) Evrende bulunan canlıların belli bir ömrü var-
dır. Yaşadığımız dünyanın da bir sonu var dır.

 (….) Kıyamette sadece canlılar yok olacaktır.
 Yukarıdaki öncüllerde doğru yanlış sıralaması 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) D-Y-D B) Y-Y-D
 C) D-D-Y  D) Y-D-D

7. Bir yakınını kaybeden birisine onu teselli etmek 
ve üzüntüsünü hafifletmek için aşağıdaki ayet-
lerden hangisi söylenebilir?

 A) “…O’nun katında her şey bir ölçü iledir.” (Ra’d 
Suresi, 8. ayet)

 B) “Biz suyu gökten (belirlediğimiz) bir ölçüye göre 
indiriyor, sonra da onu yeryüzünde tutuyoruz.” 
(Mü’minun suresi,18. ayet)

 C) “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) 
belirli bir süreye göre yazılmıştır.” (Âl-i İmran 
suresi, 145. ayet) 

 D) “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmak-
lar yaratan ve orada bütün meyvelerden çift 
çift taratan odur. Geceyi ve gündüzün üzerine 
o örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen 
bir toplum için ibretler vardır.” (Ra’d suresi, 3. 
ayet)

8. 

Artık sur’a tek bir üfürüşle üfürüleceği,
Yeryüzü ve dağlar yerinden oynatılıp kal-
dırılacağı, ardından tek bir çarpma ile bir-
birine çarpılıp parça parça olacağı zaman.
İşte o gün, vakıa artık vuku bulmuştur.
 (Hâkka suresi, 13-15. ayetler)

 Yukarıdaki ayetlerde anlatılan aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Kıyamet B) Sırat
 C) Mahşer D) Mizan
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