
 
      

 

1- Varlık nedir? Kaça ayrılır? 

    Varlık; Var olan şeydir. Evreni ve evrendeki her şeyi Yüce Allah yaratmıştır. Yaratılmış olan her şey      

     varlıklar âlemini oluşturur. Varlık Mutlak varlık ve mümkün varlık olmak üzere ikiye ayrılır. Mutlak  

     varlık Allah’tır. Mümkün varlık ise Allah’ın yarattığı bütün varlıklardır. Mümkün varlıklar gözle  

     görülebilen ve görünemeyen varlıklar olmak üzere ikiye ayrılır. Gözle görülemeyen varlıklar;  

     Melekler ve cinlerdir. Bunun yanında çıplak gözle görülemeyip bazı aletler vasıtasıyla görülebilen  

     varlıklarda vardır. Bakteriler, virüsler, çok uzak yıldızlar vb. gibi. 

2- Cinlerle ilgili batıl inançlar nelerdir? Cinlerin özellikleri nelerdir? 

     Bunlar, Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyüdür. 

    Cinlerin özellikleri; Cinler ateşten yaratılmış olan, iyilik ve kötülük yapma kabiliyeti olan, Müslüman  

    ve kafirleri olan, çok hızlı hareket edebilen, farklı şekillere girebilen, erkek ve dişisi olan sorumlu  

     varlıklardır. Şeytan da kafir olan ve asıl adı İblis olan bir cindir. 

3- Melek kelimesi ne anlama gelir? Meleklerin özellikleri nelerdir 
     Melek kavramı sözlükte; elçi, güç, kuvvet, haberci gibi anlamlara gelir. 
    Özellikleri; Nurdan yaratılmıştır, gözle görülemezler, çok hızlı hareket edebilirler, kanatları vardır, 
    erkekliği ve dişilikleri yoktur, Yeme içme ihtiyaçları yoktur, özel görevleri olan melekler vardır. 
    Kötülüğe meyilleri ve iradeleri yoktur, Sadece Allah’ın emirlerini yerine getirirler, soyut varlıklar     
    olduğu için başka şekillere girebilirler, geleceği bilemezler. Sadece Allah’ın öğrettiklerini bilirler. 
 
4-  Melekler ve görevleri nelerdir? 

Cebrail: Vahiy meleğidir. Kur’an’da Cibril, Ruh, Ruhul Emin, Ruhul Kudüs isimleriyle zikredilir. 
Azrail: Ölüm meleğidir. Mikâil: Tabiat olayları ve rızık işlerini yönetmekle görevli olan melektir. 
İsrafil: Kıyameti başlatmak için sur denilen, bir alete iki kez üfleyecek olan melektir. 
Kiramen Katibin (Şerefli Yazıcılar) İnsanın yaptığı iyilik ve kötülükleri kaydeden meleklerdir. 
Hafaza Melekleri (Koruyucu melekler), Zebaniler: Cehennem bekçileri 
 

5-  Melek inancının faydaları nelerdir? 

a- Melekler iyiliğin sembolü oldukları için bu konuda Müslümanlara örnek olurlar, iyiliğe 

yönlendirirler. 

b- Müslümanların işlediği günahlardan bağışlanması için Allah’a dua ederler,  

c- Melekler tarafından gözetlendiği ve davranışlarının kaydedildiği bilincinde olanlar davranışlarına 

dikkat ederler. 

d- Melekler müminlere iyiliği fısıldar ve iyiliğe yönlendirirler.  

6-  Ahiret hayatının aşamaları nelerdir? 

a) Ölüm, ahirete geçiş kapısı;   b) Kıyamet, bitiş ve başlangıç      c) Ba’s, yeniden diriliş 

d) Haşr ve Mahşer,                   e) Hesap ve Mizan                       f) Cennet ve cehennem 

7- Ahiretle ilgili kavramlar ve açıklamaları nelerdir? 
Ahiret : Tekrar dirilmeyle başlayan hayat, öteki dünya 
Ba’s : Yeniden diriliş 
Haşr : Ahirette dirilen kimselerin toplanması, bir araya gelmesi 
Mahşer: Ahirette dirilen kimselerin toplandığı yer, 
A’raf: Cennetle cehennem arasında bulunan yüksekçe yer, 
Arasat: Ahirette insanların hesap vermek için toplanacakları meydan, mahşer yeri 
Kıyamet : Evrenin düzeninin bozulup yok olacağı zaman, Ahirette insanların dirilip ayağa kalkmaları, 
Hesap günü : İnsanların dünyada yaptıklarının hesabını verdikleri gün 
Mizan :Günah ve sevapların tartılacağı manevi terazi, 
Kevser : Cennette bulunan bir akarsu ,havz 
Berzah: Dünya ve ahiret arasındaki manevi perde. 
Saat: Kıyamet 
Amel Defteri: Ahirette verilecek olan günah ve sevapların yazılı olduğu defter. 

 
8- Dünya ve ahiret arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 

Peygamber efendimiz: “ Dünya ahiretin tarlasıdır. “  buyurmuştur. Dünyada ne ekersek ahirette onu 
biçeriz. Dünyada iman edip, güzel davranışlar sergileyenler ahirette cennet ile ödüllendirilir. Kötülük 
yapanlar Allah’ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirmeyenler ise cezalandırılır. 

   MELEK VE AHİRET İNANCI ÜNİTESİ ÖZETİ dindersi.tk 



 
 

9- Yeniden diriliş Kur’an’da hangi örnekle anlatılır? 

“Rüzgârları gönderip de bulutu harekete geçiren Allah’tır. Biz onu ölü bir bölgeye göndeririz de 

ölümünden sonra toprağa onunla hayat veririz. Ölülerin yeniden dirilmesi de böyle olacaktır.”Fatır/9 

10- Ahiret inancının yaşantımız üzerindeki etkileri nelerdir? 
       a) Allah’a ve ahirete iman eden bir insan, daima sorumluluk bilinciyle hareket eder.  
       b) Dünyanın geçici olduğuna ve asıl yurdun ahiret yurdu olduğuna iman eden biri, bu dünyada 
            yaşadığı zorlukların hepsinin bir gün biteceğini bilir. Zorluklara karşı dayanma gücü artar. 
       c) Ahiret inancı olan kimse dünya hayatının geçici olduğunu bildiği için kazandıklarına 
             fazla sevinmez, kaybettiklerine fazla üzülüp strese girmez.  
       d) Ahiret inancı olan kimse hesap vereceğini bildiği için Allah’ın emirlerini yapmaya ve    
            yasaklarından kaçınmaya dikkat eder. Temiz bir kalple Allah’a kavuşmaya çalışır:  
 
11- Allah’ın adaleti ve merhametini ahiret açısından değerlendiriniz. 
      Eğer ahiret hayatı olmasaydı Yüce Allah’ın adaleti ve merhameti tam gerçekleşmiş olmazdı. Yüce  
      Allah ahirette adaleti gereği herkese hak ettiği cezayı verir, kimseye haksızlık yapmaz.  
      Merhametiyle de kullarının birçok günahını bağışlar. 
 
12-  Hz. İsa Hakkında bilgi veriniz. 

Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. İsa resullerin en büyükleri olan beş peygamberden biridir. Bunlara  
Ulü’l-Azm peygamberler denir. Bu peygamberler, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa Hz. İsa ve  
Hz. Muhammet’tir. Hz. İsa için Mesih, Ruhullah, Kelimetullah ünvanları da kullanılır. 
Hz. İsa İsrailoğulları soyundandır. Annesinin ismi Meryem’dir. Hz. Zekeriya’nın eşinin,  
Hz. Meryem’in teyzesi olduğu rivayet edilmektedir. Hz. İsa Bir mucize olarak Filistin’de Kudüs 
yakınlarında Beytüllahim veya Nasıra kasabasında mucize olarak babasız dünyaya gelmiştir. 
Doğum tarihi miladi takvimin başlangıcı olarak kabul edilir. Hz. Meryem iffetli bir kadındır. Hz. 
Meryem’in babası İmran, annesi  Hanne’dir. Allah Hz. İsa’yı peygamber olarak seçmiş ona birtakım 
mucizeler vermiştir. Çamurdan kuş yapıp üfleyince canlanıyor, körleri iyileştiriyor, alaca (deri 
hastalığı) olanları iyileştiriyor, Allah’ın izniyle ölüleri diriltiyor, evlerinde yiyip biriktirdiklerini 
arkadaşlarına haber veriyordu. 
Hz. İsa halkını uyarmış yaptığı yanlışları onlara bildirmiş. Allah Hz. İsa’ya İncil kitabını 
göndermiştir. Hz. İsa kendisinden sonra Ahmed adında bir peygamberin geleceğini haber 
vermiştir. Hz. İsa’nın kendisine inanan yakın arkadaşlarına havari denir. 12 havarisi vardı. Tevrat’ı 
tahrif eden Yahudi din adamları Hz. İsa’ya cephe alıp, karşı çıkmışlar ve Onu Roma valisine 
şikayet etmişlerdir. Hz. İsa’nın havarilerinden birisi ihanet edip saklandığı yeri bildirmiştir. Roma 
mahkemesi Hz. İsa’yı yargılayıp ölüm cezasına çaptırmış, çarmıha gerilerek öldürülmesine karar 
vermiştir. Kur’an’da Nisa suresinin 157. ayetinde onların Hz. İsa’yı asmadıkları ve 
öldürmedikleri, ona benzettikleri birini astıkları bildirilir. 

 

  13-  Nas Hakkında bilgi veriniz. Nas suresi ve Türkçe anlamını okuyunuz. 

Nâs suresi, Kur’an-ı Kerim’in yüz on dördüncü ve son suresidir. Sure altı ayetten oluşur.  

Medine’de indirilmiştir. Adını ilk ayette yer alan nas kelimesinden alır. Nas, insanlar demektir.  

Felak suresiyle birlikte varlıkların kötülüğünden Allah’a sığınmayı ifade ettikleri için bu iki sureye  

“iki sığındırıcı, iki koruyan “ sure anlamında Muavvizetân veya Muavvizeteyn denmiştir. 

Bu surede gerek insanlardan gerekse cinlerden insanların gönüllere vesvese veren, kötülük 

duygusu ve şüphe düşüren vesvesecinin kötülüğünden, insanların ilahı, rabbi ve yöneticisi olan 

Allah’a sığınmak gerektiği vurgulanmıştır. 

 

14- Nas suresi ve Türkçe anlamını yazınız.  

Bismillâhirrahmânirrahîm 
 
1. Gul eûzu birabbin-nâsi. 
2. Melikin-nâsi. 
3. İlâhin-nâs. 
4. Min şerril vesvâsil hannâs. 
5. Ellezî yuvesvisu fî sudûrin-nâsi. 
6. Minel-cinneti vennâs 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 
 
1-6 De ki: “İnsanlardan ve cinlerden insanların 
gönüllerine vesvese veren o sinsi şeytanın 
kötülüğünden, insanların İlahına, insanların 
Hükümdârına ve insanların Rabbi olan 
Allah’a sığınırım.” 


