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KİTABIMIZI TANIYALIM

11
ETKİNLİK

Süreç

Değerlendirme

AKAİD
3. Ünite: Allah’a İman

37

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

EK-1

ETKİNLİK

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısı kadar çoğaltılarak dağıtılır.

2. Ek-1’de Allah’a (c.c.) imanın insana kazandırdıklarıyla ilgili iki metin olduğu öğren-
cilere gösterilir.

3. Öğrencilerden verilen metinleri dikkatli bir biçimde okumaları istenir.

4. Daha sonra öğrencilere bu metinlerden hareketle Allah’a (c.c.) imanın insana ka-
zandırdığı hususları bulmaları ve alttaki tabloya yazmaları iletilir.

5. Öğrencilerin bulup yazacakları maddelerle birlikte etkinlik sona ermektedir.

11

20 dk.

Kazanım: Allah’a imanın insana kazandırdıklarını akli ve naklî delillerle açıklar.

EK-1

ETKİNLİK

38

11
20 dk.

BULALIM-YAZALIM

Aşağıdaki metinleri okuyunuz ve Allah (c.c.) inancının insana kazandırdığı özellikleri bularak alttaki 
boşluklara yazınız.

Kur’an-ı Kerim, dinî bağlılıklarını çıkar ilişkileriyle sürdürenleri mümin saymadığı gibi böylelerinin zih-
nen veya ahlaken kusurlu olabileceğine de işaret eder (Nûr suresi, 47-50. ayetler.). Ancak dinin bir 
hakikat olduğunu düşünerek ona inanan gerçek dindarın, daha yüksek bir değer tanıyarak dini ona 
araç kılmamak şartıyla inancının son noktada kendisine mutluluk kazandıracağını düşünmesinde ah-
laka aykırı bir durum yoktur. Nitekim hakiki dindar Allah’a (c.c.) imanda erdemlere götürme işlevi de 
görür ve eğer kendisi yeterince erdemli değilse bunu dindarlıktaki kusuruna bağlar; yoksa imanın işe 
yaramadığını düşünerek ondan sıyrılmak gerektiği gibi bir fikre kapılmaz. Ateistlerin, bazı insanların 
din adına haksızlık yapmalarını gerekçe göstererek dinî inancı tehlike saymalarının ilmi ve akli bir te-
meli yoktur. İnsanlar başka birçok gerekçeye dayanarak da kötülük işleyebilirler, hatta tanrısızlık veya 
başka bir ideoloji adına da kötülükler işlenmektedir. Din gibi bilim ve sanat da kötüye kullanılabilmek-
tedir; buradan hareketle inançsızlığın da tehlikeli bir inanç olduğu söylenebilir. 

                                               (Hanifi Özcan, “İman”, DİA, İstanbul, 2000, C 22, s. 218.)

İnanç konusu, insanla Allah (c.c.) arasında insanı doğrudan doğruya ilgilendiren bir mesele olmakla 
birlikte sonuçları itibariyle bütün toplumu ilgilendirir, iman soyut bir kavram şeklinde hayatla ilgisi ol-
mayan bir sıfat değildir. Aksine inanç insanı her an canlı tutan ve onun sürekli meyve vermesini sağ-
layan su misalidir. İman, insanın dinamik, verimli, güçlü kalmasını sağlayan, onu yönlendiren motor 
durumundadır. İman insana sabır ve metanet aşılar, dünya hayatının bir sınav yeri olduğunu hatırlatır. 
İnsanın büyük hedefler, amaçlar gütmesini sağlar. Zira imanla insan her an Rabbi Allah (c.c.) ile irti-
bat halindedir. Onunla devamlı konuşur vaziyettedir. İnanç sahibi insan ibadetiyle, Kur’an tilavetiyle, 
dualarıyla her an Allah (c.c.) ile birliktedir. O, bir yandan Allah’ın (c.c.) vahiy şeklindeki Kur’an ayetlerini 
diğer yandan Allah’ın (c.c.) âlemdeki maddi ayetlerini okur.

(Şerafeddin Gölcük, “İnanç Açısından Allah-İnsan İlişkisi”, Marife, Güz 2007, Sayı: 2, s. 311.)

ALLAH İNANCININ İNSANA KAZANDIRDIKLARI

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

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

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

EK-2

ETKİNLİK

39

EK-1

ETKİNLİK 11
15 dk.

CEVAP ANAHTARI

BULALIM-YAZALIM

ALLAH İNANCININ İNSANA KAZANDIRDIKLARI

İnsanı büyük hedeflere ve 
amaçlara sevk eder.

İnsana mutluluk ve huzur 
kazandırır.

İnsana güç ve 
dinamizm verir.

İnsanın Rabbi ile
 irtibatını sürekli kılar.

İnsana sabır ve 
metanet aşılar.

İnsanı erdemli davranışlar 
sergilemeye götürür.
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ETKİNLİK

Süreç

Değerlendirme

AKAİD
3. Ünite: Allah’a İman

8

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısı kadar çoğaltılarak dağıtılır.

2. Ek-1’de çeşitli kaynak kitaplardan Allah (c.c.) inancıyla ilgili alıntı metinlerin 
olduğu öğrencilere gösterilir.

3. Öğrencilerden öncelikle verilen metinleri dikkatli bir şekilde okumaları istenir.

4. Daha sonra öğrencilere okudukları bu metinlere bir başlık bulmaları iletilir.

5. Öğrencilerin metinlere başlık bulup yazmalarından sonra etkinlik sona 
ermektedir.

1

15 dk.

Kazanım: Allah’a imanın İslam akaidindeki yerini fark eder.
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11
ETKİNLİK

Süreç

Değerlendirme

1
15 dk.

BAŞLIK BULMA

Aşağıdaki metinleri okuyarak bunlara en uygun başlıkları bulunuz.

“İslam’ın inanç esaslarının ilki ve en önemlisi Allah’a (c.c.) imandır. Altı iman esası 
ile oluşan İslam binası bir çadıra benzetilecek olursa, bu çadırı ayakta tutan temel 
direk Allah (c.c.) inancıdır. Bu sebeple dinde Allah (c.c.) inancı bütün esasların özü 
sayılmıştır. Onsuz ne iman ne de kurtuluş söz konusudur. Bazı özel zamanlarda di-
ğer inanç esaslarının her biri için bir istisnai durum olsa bile Allah’a (c.c.) imanın 
istisnası olamaz.”

                                           (İlyas Çelebi, İslam’ın İnanç Esasları, İsam Yayınları, 
İstanbul, 2010, s. 25-26.)

“Kâinatı yaratan, idare eden, kendisine ibadet edilen tek ve en yüce varlık olan Al-
lah’a (c.c.) iman, iman esaslarının birincisi ve temelidir. Bütün ilahî dinlerde Allah’ın 
(c.c.) varlığı ve birliği (tevhid) en önemli inanç esası olmuştur. Çünkü bütün inanç 
esasları Allah’a (c.c.) imana ve O’nun birliği esasına dayanmaktadır… Mekke’de nazil 
olan Kur’an ayetlerinin birçoğu doğrudan tevhidi telkin etmekte, bir kısmı da şirki 
reddetmektedir. Allah’ı (c.c.) tek ilah, Rab ve otorite olarak tanımak, birliğini ikrar 
etmek, her çeşit ortaktan uzak olduğuna inanmakla gerçekleşen tevhid, İslam di-
ninin en önemli özelliğidir.”

(Komisyon, İlmihal 1: İman ve İbadetler, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, s. 82, 83.)

“Her şeyi bilen ve her şeyi yaratmaya gücü yeten bir Allah’a (c.c.) inanmak, buluğa 
ermiş ve akıllı olan her insana farzdır. İlahi dinin kesintiye uğradığı dönemlerde ya-
şamış olanlar ile hiçbir dinden haberi olmayan, dağ başları gibi uzak yerlerde yaşa-
yan insanlar bile akıllarıyla Allah’ın (c.c.) var ve bir olduğunu bulmak zorundadırlar.”

              (A. Saim Kılavuz, Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam’a Giriş, Ensar Neşriyat, 
İstanbul 2012, s. 78.)

1

2

3

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

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

.......................................................
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1
15 dk.

BAŞLIK BULMA

CEVAP ANAHTARI

1. Allah (c.c.) İnancının İslam’daki Önemi

2. Allah’a (c.c.) ve O’nun Birliğine İmanın Vazgeçilmezliği

3. Allah (c.c.) İnancının Gerekliliği



11
ETKİNLİK

Süreç

Değerlendirme

AKAİD
3. Ünite: Allah’a İman

11

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

EK-2

ETKİNLİK

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısınca çoğaltılarak dağıtılır.

2. Öğrencilerden verilen metinde boş bırakılan yerleri anahtar sözcüklerden biriyle 
doldurmaları istenir.

3. Boşluklarda ölçmenin güvenirliğinin düşmemesi için yardımcı fiiller, kelime ekleri 
ve çoğullar kullanılmamıştır.

4. Etkinlik sonunda öğretmenin şıklarla ilgili kısa açıklamalar yapması konunun 
daha iyi anlaşılması açısından faydalı olur.

5. Öğrencilerin boşlukları anahtar sözcüklerle doldurmasıyla etkinlik sona erer.

2

15 dk.

Kazanım: Allah’a imanın İslam akaidindeki yerini fark eder.
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2
15 dk.

BOŞLUK DOLDURMA

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

Kâinatı yaratan, idare eden, kendisine ibadet edilen tek ve en yüce 
varlık olan Allah’a (c.c.) inanmak ……………….. esaslarının birincisi ve 
temelidir. Bütün ilahî temelli inançlarda Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği en 
önemli ......……………….. olmuştur. Çünkü bütün inanç esasları Allah’a 
(c.c.) imana ve O’nun ……………….. esasına dayanmaktadır. Her şeyi 
bilen ve her şeye gücü yeten bir Allah’a (c.c.) inanmak, ergenlik çağına 
gelmiş ve akıllı her insanın ilk ve ……………….. sorumluluğudur. İlahî dinin 
kesintiye uğradığı dönemlerde yaşamış olan veya hiçbir dinden haberi 
olmayan kimseler de bir Allah (c.c.) inancına sahip olmakla ………………... 
Allah (c.c.) inancı insanda ……………….. olduğu için normal şartlarda 
……………….. olumsuz bir şekilde etkilenmemiş bir kişinin Allah’ın (c.c.) 
varlığını ve birliğini kabullenmesi gerekir. Bu sebeple ……………….. Allah 
Teâlâ’dan bahseden ayetlerin çoğu, O’nun sıfatlarını konu edinmiştir. 
Bu ayetlerde özellikle ……………….. inancı üzerinde durularak Allah’ın 
(c.c.) ortağı ve benzeri olmadığı ısrarla vurgulanmıştır. Allah’ın (c.c.) var 
oluşu konusu, Kur’an’da insan için bilinmesi tabii, ……………….. ve apaçık 
bir gerçek olarak kabul edilmiştir. ……………….. yaratılışı bozulmamış 
insanın normal olarak yaratanını tanıyacağı belirtilmiştir. Mekke’de 
nazil olan Kur’an ayetlerinin birçoğu doğrudan tevhidi telkin etmekte, 
bir kısmı da şirki reddetmektedir. Allah’ı (c.c.) tek ilah, Rab ve otorite 
olarak tanımak, birliğini ikrar etmek, her çeşit ortaktan uzak olduğuna 
inanmakla gerçekleşen tevhid ……………….. en önemli özelliğidir.

çevre

zorunlu taklidî iman yükümlü İslam

fıtri tevhidselim iman asli inanç esası

Kur’an-ı Kerim
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EK-1

ETKİNLİK

Kâinatı yaratan, idare eden, kendisine ibadet edilen tek ve en 
yüce varlık olan Allah’a (c.c.) inanmak iman esaslarının birincisi ve 
temelidir. Bütün ilahî temelli inançlarda Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği 
en önemli inanç esası olmuştur. Çünkü bütün inanç esasları Allah’a 
(c.c.) imana ve O’nun birliği esasına dayanmaktadır. Her şeyi bilen ve 
her şeye gücü yeten bir Allah’a (c.c.) inanmak, ergenlik çağına gelmiş 
ve akıllı her insanın ilk ve asli sorumluluğudur. İlahî dinin kesintiye 
uğradığı dönemlerde yaşamış olan veya hiçbir dinden haberi olmayan 
kimseler de bir Allah (c.c.) inancına sahip olmakla yükümlüdürler. 
Allah (c.c.) inancı insanda fıtri olduğu için normal şartlarda çevreden 
olumsuz bir şekilde etkilenmemiş bir kişinin Allah’ın (c.c.) varlığını 
ve birliğini kabullenmesi gerekir. Bu sebeple Kur’an-ı Kerim’de Allah 
Teâlâ’dan bahseden ayetlerin çoğu, O’nun sıfatlarını konu edinmiştir. 
Bu ayetlerde özellikle tevhid inancı üzerinde durularak Allah’ın (c.c.) 
ortağı ve benzeri olmadığı ısrarla vurgulanmıştır. Allah’ın (c.c.) var 
oluşu konusu, Kur’an’da insan için bilinmesi tabii, zorunlu ve apaçık 
bir gerçek olarak kabul edilmiştir. Selim yaratılışı bozulmamış insanın 
normal olarak yaratanını tanıyacağı belirtilmiştir. Mekke’de nazil olan 
Kur’an ayetlerinin birçoğu doğrudan tevhidi telkin etmekte, bir kısmı 
da şirki reddetmektedir. Allah’ı (c.c.) tek ilah, Rab ve otorite olarak 
tanımak, birliğini ikrar etmek, her çeşit ortaktan uzak olduğuna 
inanmakla gerçekleşen tevhid İslam’ın en önemli özelliğidir.

2
15 dk.

BOŞLUK DOLDURMA

CEVAP ANAHTARI

çevre

zorunlu taklidî iman yükümlü İslam

fıtri tevhidselim iman asli

Kur’an-ı Kerim

inanç esası
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ETKİNLİK

Süreç

Değerlendirme

AKAİD
3. Ünite: Allah’a İman

14

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısı kadar çoğaltılarak dağıtılır.

2. Ek-1’de Allah (c.c.) inancı ve yüce bir varlık düşüncesiyle ilgili çeşitli ifadelerin 
olduğu öğrencilere gösterilir.

3. Öğrencilerden öncelikle verilen ifadeleri dikkatli bir şekilde okumaları istenir.

4. Öğrencilere ifadeleri okuyarak Allah (c.c.) inancının fıtriliğini gösterenlerin başına 
(✓), bunun dışında kalanlar için de (X) işareti koymaları iletilir.

5. Öğrencilerin ifadelerin bulunduğu kutucuklara yapacakları işaretlemelerden 
sonra etkinlik sona ermektedir.

3

15 dk.

Kazanım: Allah inancının fıtriliğini örneklerle açıklar.



EK-1

ETKİNLİK
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11
ETKİNLİK

Süreç

Değerlendirme

3
15 dk.

BULALIM

Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz ve Allah (c.c.) inancının fıtriliğini yansıtanların başına (✓), bunun dışında 
kalanlara da (X) işareti koyunuz.

Eski çağlarda yaşayan insanların mağaralara çizdikleri resimlerde bir yaratıcıya tapınma 
figürlerinin bulunması

.......

İslam öncesi Arapların bazı dualarında, deyim, atasözü ve özellikle şiirlerinde Allah (c.c.) 
kelimesini kullanmaları

.......

Eski Türk inancına ait bütün verilerin bu inanç sisteminin tek tanrı esasına bağlı olduğunu 
göstermesi

.......

Allah’ın (c.c.) zatının dünya hayatı şartları içinde insan tarafından duyularla idrak edilememesi.......

Küçük yaşlardaki çocukların kendilerine anlatıldığı takdirde Allah (c.c.) inancını doğal olarak 
kabul etmeleri

.......

İnançsız bazı kimselerin kaza ve doğal felaketlerle karşılaştıklarında Allah’ı (c.c.) hatırlayıp 
O’na sığınmaları

.......

İnsani hayatın en kaba şekline rastlanan Avustralya’nın güneydoğusundaki ilkel kabileler 
üzerinde yapılan çalışmaların onların yüce bir varlığa inandıklarını ortaya koyması

.......

Eski Mısır dini üzerine yapılan araştırmalarda bir tür çok tanrı inancına ait bulgulara 
rastlanması

.......

Tabiatta hassas ve ince bir nizamın hâkim olduğu, bunun kendiliğinden veya şuursuz 
maddenin icadıyla meydana gelmeyeceğinin bilinmesi

.......

Hz. Peygamber’in “Her doğan İslam fıtratı üzere doğar, onu Mecusi, Hristiyan veya Yahudi 
yapan ana ve babasıdır.”  ( Müslim, Kader, 25; Buhârî, Cenâiz, 92.) hadisi

.......

İslam öncesi Araplarının dinî hayatında görülen yüce tanrı inancının Hz. İbrahim’den kalan 
Hanîf dinine dayanması

.......
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3
15 dk.

BULALIM
EK-2

CEVAP ANAHTARI

Eski çağlarda yaşayan insanların mağaralara çizdikleri resimlerde bir yaratıcıya tapınma 
figürlerinin bulunması

✓

İslam öncesi Arapların bazı dualarında, deyim, atasözü ve özellikle şiirlerinde Allah (c.c.) 
kelimesini kullanmaları

X

Eski Türk inancına ait bütün verilerin bu inanç sisteminin tek tanrı esasına bağlı olduğunu 
göstermesi

X

Allah’ın (c.c.) zatının dünya hayatı şartları içinde insan tarafından duyularla idrak edilememesiX

Küçük yaşlardaki çocukların kendilerine anlatıldığı takdirde Allah (c.c.) inancını doğal olarak 
kabul etmeleri

✓

İnançsız bazı kimselerin kaza ve doğal felaketlerle karşılaştıklarında Allah’ı (c.c.) hatırlayıp 
O’na sığınmaları

✓

İnsani hayatın en kaba şekline rastlanan Avustralya’nın güneydoğusundaki ilkel kabileler 
üzerinde yapılan çalışmaların onların yüce bir varlığa inandıklarını ortaya koyması

✓

Eski Mısır dini üzerine yapılan araştırmalarda bir tür çok tanrı inancına ait bulgulara 
rastlanması

X

Tabiatta hassas ve ince bir nizamın hâkim olduğu, bunun kendiliğinden veya şuursuz 
maddenin icadıyla meydana gelmeyeceğinin bilinmesi

X

Hz. Peygamber’in “Her doğan İslam fıtratı üzere doğar, onu Mecusi, Hristiyan veya Yahudi 
yapan ana ve babasıdır.”  ( Müslim, Kader, 25; Buhârî, Cenâiz, 92.) hadisi

✓

İslam öncesi Araplarının dinî hayatında görülen yüce tanrı inancının Hz. İbrahim’den kalan 
Hanîf dinine dayanması

X
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Süreç

Değerlendirme

AKAİD
3. Ünite: Allah’a İman

17

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

EK-2

ETKİNLİK

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısı kadar çoğaltılarak dağıtılır.

2. Ek-1’de Allah (c.c.) inancının fıtriliğini yansıtan bir metin verilmiştir.

3. Öğrencilerden verilen metni dikkatli bir biçimde okumaları istenir.

4. Ardından öğrencilere okudukları metinle aynı doğrultuda bir kompozisyon 
yazmaları iletilir.

5. Öğrencilerin yazacakları kompozisyonla birlikte etkinlik sona ermektedir.

4

20 dk.

Kazanım: Allah inancının fıtriliğini örneklerle açıklar.
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4
20 dk.

SIRA SENDE

Aşağıdaki metni okuyunuz ve Allah (c.c.) inancının fıtriliğini yansıtan bir kompozisyon yazınız.  

Kur’an-ı Kerim Allah’ın (c.c.) varlığını, insanlar tarafından tabii olarak kabul edilecek bir konu 
olarak görür. Hem İslam âlimleri hem de Batı düşünürleri, tarih içinde gelip geçen milletlerin 
incelenmesinden çıkarılan sonuçlara göre, genellikle her milletin bir tanrı inancına sahip 
olduğunu tesbit etmişler, buna bağlı olarak selim yaratılışını ve sağduyusunu koruyabilmiş 
insanların yüce bir tanrının varlığını tabii olarak benimseyeceğini söylemişlerdir. “Kabûl-i âmme” 
veya “fıtrat-ı selîme” diyebileceğimiz bu delile erken dönemlerde dikkat çekenlerden biri de 
Tâhir el-Makdisî’dir. Ona göre ırkları, ülkeleri, dil, din ve felsefeleri değişik olmasına rağmen belli 
bir seviyeye ulaşabilmiş bütün milletler evrende hakîm bir yaratıcının eserlerini gördüklerinden 
şüphe etmemişlerdir. Buna göre ezelî bir yaratıcının varlığını, yeterli akli kapasiteye sahip bütün 
insanlar daima zaruri olarak kabul etmişlerdir. Bu yüce yaratıcıya her zaman tapınılmış, O her 
dilde bilinmiş, her lisanla anılmıştır. Her insan Allah’ın (c.c.) varlığını içinde hisseder. İnkârın 
doruk noktasına ulaşmış kişinin bile büyük bir felaketle karşılaştığı zaman taşa, toprağa veya 
ağaca sığındığı görülmemiştir. Makdisî, bütün insan topluluklarının dillerinde Allah’a (c.c.) 
mahsus isimlerin bulunduğunu da kaydederek çeşitli örnekler verir. Kur’an-ı Kerim herkesin, 
hatta her şeyin Allah’ı (c.c.) ululadığını ifade ederek (İsrâ suresi, 44. ayet.) fıtrat deliline dikkat 
çekmiş, ayrıca semavi dinlerin ortak noktasını oluşturan Hanîf inancının, Allah (c.c.) tarafından 
insan türünün yaratılış özelliklerinden biri kılındığını ve bunun asla değiştirilemeyeceğini haber 
vermiştir. 

                                                    (Bekir Topaloğlu, “Allah”, DİA, İstanbul, 1989, C 2, s. 476-477.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................
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19

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

EK-1

ETKİNLİK

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısı kadar çoğaltılarak dağıtılır.

2. Ek-1’in üst tarafındaki kutularda ayet numaraları, alt bölümde ise üç tane boş 
kutunun olduğu öğrencilere gösterilir.

3. Öğrencilerden ellerine Kur’an-ı Kerim mealleri alarak üst taraftaki kutulardaki 
numaralı ayetleri Allah’ın (c.c.) yaratma ve emretmedeki birliği açısından dikkatli 
bir şekilde okumaları istenir.

4. Numaralı ayetler içinden Allah’ın (c.c.) yaratma ve emretmedeki birliğini gösteren 
üç ayetin meali bulunarak alttaki boş kutulara yazılır.

5. Öğrencilerin ilgili üç ayet mealini boş kutulara yazmasıyla etkinlik sona erer.

5

20 dk.

Kazanım: Allah’ın yaratma ve emretmedeki birliğini ayetlerle temellendirir.
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ETKİNLİK

20

5
20 dk.

BULALIM-YAZALIM

Aşağıdaki ayetleri Kur’an-ı Kerim mealinden bulunuz. Allah’ın (c.c.) yaratma ve emretmedeki birliğinin 
gösterildiği üç ayetin anlamını alttaki boşluklara yazınız.

(Bakara suresi, 115. ayet.) (Yûnus suresi, 31. ayet.)

(A’râf suresi, 54. ayet.) (Kehf suresi, 109. ayet.)

(En’âm suresi, 125. ayet.) (İsrâ suresi, 110. ayet.)

(En’âm suresi, 3. ayet.) (Şûrâ suresi, 29. ayet.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................
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5
20 dk.

BULALIM-YAZALIM
EK-2

CEVAP ANAHTARI

“Şüphesiz sizin Rabbiniz; gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş’a 
kurulan, geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan; güneşi ayı ve bütün 
yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek 
de yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.” 

                                                                                (A’râf suresi, 54. ayet.)                                                     

“De ki: ‘Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde 
kim mutlak hâkimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?’ 
‘Allah’ diyecekler. De ki: ‘O hâlde, Allah’a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?”   

                                                                              (Yûnus suresi, 31. ayet.)               

“Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O’nun varlığının delillerindendir. 
O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeye de gücü yetendir.”                                                

  (Şûrâ suresi, 29. ayet.)               
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Değerlendirme

AKAİD
3. Ünite: Allah’a İman
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısı kadar çoğaltılarak dağıtılır.

2. Ek-1’de Allah’ın (c.c.) yaratma ve emretmedeki birliğini yansıtan A’râf suresinin 
54. ayetiyle ilgili bir tefsir metni verilerek sorular hazırlanmıştır.

3. Öğrencilerden verilen metni dikkatli bir biçimde okumaları istenir.

4. Ayrıca metinle ilgili üç soruyu dikkatlice okumaları ve özgün bir şekilde 
cevaplamaları öğrencilere iletilir.

5. Öğrencilerin verecekleri yazılı cevaplarla birlikte etkinlik sona ermektedir.

6

20 dk.

Kazanım: Allah’ın yaratma ve emretmedeki birliğini ayetlerle temellendirir.
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ETKİNLİK

Süreç

Değerlendirme

Aşağıdaki metinden yararlanarak soruları cevaplayınız.

“Şüphesiz sizin Rabbiniz… geceyi kendisini durmadan takip eden 
gündüze katan; güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi 
olarak yaratan Allah’tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de 
yalnız O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.”   

 (A’râf suresi, 54. ayet.)

6
20 dk.

OKU-YORUM

Bu ayette dünyanın dönüşüyle gece ve gündüzün birbirini izlemesinin; 
güneş, ay ve yıldızlardaki oluşma ve değişmelerin, bunlarla ilgili “tabiat 
kanunları” denilen yasaların –determinist teorilerde ileri sürüldüğünün 
aksine– tabiatın özünden kaynaklanmadığı; aksine Allah’ın (c.c.) kusursuz 
bilgi, irade, kudret ve hikmetinin eserleri olduğu ortaya konmaktadır. 
Çünkü “yaratmak da emir de yalnız O’na aittir.” Bazı eski tefsirlerde 
ayetin bu cümlesi dikkate alınarak evrendeki bütün varlık ve olaylar 
“halk (yaratma) âlemi” ve “emir âlemi” diye ikiye ayrılır. Cismani varlıklarla 
bunlar arasındaki fiziksel ilişkiler halk âlemi, melekler ve ruhlar gibi 
manevi varlıklarla bunların ilişkileri de emir âlemi içinde değerlendirilir. 
İslam düşüncesinde bunların ilkine “şehâdet âlemi”, ikincisine “melekût 
âlemi” de denmektedir. Ancak buradaki “yaratma ve emir”i her iki âleme 
de genelleştirmek daha isabetli olur. Buna göre maddesiyle manasıyla 
her şeyi var eden de O’dur. Buyuran da O’dur; yaratma ve yönetme O’na 
aittir. Varlık O’nun yaratması, varlığın kanunları O’nun emridir; madde ve 
mana, beden ve ruh, mülkiyet ve tasarruf hep O’nun eseri ve düzenlemesi 
olup O’nun eksiksiz ilmi, hür iradesi ve sınırsız kudretiyle varlık ve işlerlik 
kazanmaktadır. Esasen ayetin başındaki Rab ismi bütün bunları içerecek 
kadar mana zenginliği taşıdığından daha sonraki bilgiler bu ismin 
açıklamalarından ibarettir. Ayetin sonundaki “Âlemlerin rabbi olan Allah 
yüceler yücesidir!” mealindeki ilahî beyan da bunu göstermektedir. Ayetin 
son cümlesi, Allah’ın (c.c.) yücelik ve ululuğu yanında, evrenin yaratıcısı, 
sahip ve maliki olduğunu; bundan önce geçen “Yaratmak O’na mahsustur.” 
ifadesi Allah’ın (c.c.) evrendeki hayır ve bereketlerle dolu olan nizamın 
kurucusu, “Emretmek de ona mahsustur.” ifadesi de yine O’nun bütün 
bunların yöneticisi olduğunu belirtir. Ayrıca ayet insanı da O’nun yaratıp 
yükümlü kıldığını, dolayısıyla Allah’ın (c.c.) buyruğunun her şeyin üstünde 
tutulması gerektiğini dile getirir. 

           (Komisyon, Kur’an Yolu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2012, C 2, s. 

536-537.)



EK-1

ETKİNLİK

24

6
20 dk.

OKU-YORUM

1. Metinde “Yaratmak da emretmek de yalnız O’na mahsustur.” ifadesi eski tefsirlerden farklı 
olarak nasıl yorumlamaktadır? Açıklayınız.

2. Allah’ın (c.c.) yaratması ile emretmesi arasında nasıl farklar vardır?

3. Allah’ın (c.c.) tek yaratıcı olduğu ile ilgili akli bir delil yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

EK-1

ETKİNLİK

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısı kadar çoğaltılarak dağıtılır.

2. Ek-1’in üst tarafında Allah’ın (c.c.) isimleri, alt tarafta ise bunlara ait kutular 
olduğu öğrencilere gösterilir.

3. Öğrencilerden verilen Allah’ın (c.c.) isimlerini dikkatli bir şekilde incelemeleri ve 
her bir ismi hayatlarında nasıl örnek alabilecekleriyle ilgili cümleler yazmaları 
istenir.

4. Öğrencilerin Allah’ın (c.c.) isimleriyle ilgili yazacakları cümlelerden sonra etkinlik 
sona ermektedir.

7

15 dk.

Kazanım: Allah’ın esmasının anlamlarını davranışlarına yansıtmaya özen gösterir.
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Aşağıdaki metni okuyunuz ve kutucuklarda verilen Allah’ın (c.c.) isimlerinin anlamlarını 
davranışlarımıza nasıl yansıtacağımızla ilgili ifadelerinizi örnekteki gibi yazınız.

7
15 dk.

SIRA SENDE

Selâm 
Selametin kaynağı, esenlik 

veren

Adl
Mutlak adalet sahibi, 

aşırılığa meyletmeyen

Metîn
Zâtına zorluk ârız olmayan, 

nihaî noktada kudretli

Vedûd
Seven ve sevilen

Hafîz
Koruyan, her şeyi 

gözetiminde tutan

Rahmân
Sonsuz merhamet sahibi

Kerîm
Cömert ve asil olan

Settâr
Hata ve kusurları örten

Afüvv
Affı ve bağışlaması çok 

olan 

İslam irfanının en önemli ilkelerinden biri “Allah’ın (c.c.) ahlakıyla ahlaklanmak”tır. İslam âlimlerine 
göre Allah’ın (c.c) isimlerini bilmek yanında O’nun isimlerini kendimize örnek almak ve bu isimlerin 
tecellileriyle hayata yön vermek Müslüman’ın en önemli hedeflerinden olmalıdır. 

Hafîz: Bize verilen maddi ve manevi emanetleri muhafaza etmeli, onları yanlış yerlerde 
kullanmamalıyız.
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EK-1

ETKİNLİK 7
15 dk.

CEVAP ANAHTARI

SIRA SENDE

Hafîz: Bize verilen maddi ve manevi emanetleri muhafaza etmeli, onları yanlış yerlerde 
kullanmamalıyız.

Afüvv: İnsan ilişkilerinde ortaya çıkan hataları affedip insanlara tahammül etmeliyiz.

Kerîm: Sahip olduğumuz imkânları muhtaçlarla paylaşıp cimrilikten kaçınmalıyız.

Settâr: İnsanların gizli hallerine ve mahrem sınırlarına dikkat etmeli, onları ifşa etmemeliyiz.

Rahmân: Bütün varlıklara merhametle ve şefkatle yaklaşmalı, sertlik ve katılıktan uzaklaşmalıyız.

Adl: Hiçbir şart ve koşulda adaletten ayrılmamalı, her şeyi dengeli ve yerli yerinde yapmalıyız.

Metîn: Zorluklara tahammül gösterip başımıza gelen bela ve musibetleri sabır ve metanetle 
karşılamalıyız.

Selâm: Kalbimizi kin, hıyanet, kötü niyet ve hasetten temizleyip bütün insanlara karşı iyi niyet 
beslemeliyiz.

Vedûd: Allah’ın (c.c.) sonsuz rahmet ve sevgisini örnek alarak Allah’ı (c.c.) ve kullarını sevmeliyiz.
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AKAİD
3. Ünite: Allah’a İman
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısı kadar çoğaltılarak dağıtılır.

2. Ek-1’de Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarıyla ilgili bir metin verilerek sorular 
hazırlanmıştır.

3. Öğrencilerden verilen metni dikkatli bir biçimde okumaları istenir.

4. Ayrıca metinle ilgili üç soruyu dikkatlice okumaları ve özgün bir şekilde 
cevaplamaları öğrencilere iletilir.

5. Öğrencilerin verecekleri yazılı cevaplarla birlikte etkinlik sona ermektedir.

8

20 dk.

Kazanım: Allah’ın esmasının anlamlarını davranışlarına yansıtmaya özen gösterir.
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Süreç

Değerlendirme

8
20 dk.

OKU-YORUM

Aşağıdaki metinden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Yüce Allah, insanı özel olarak yaratarak onu ilahî sı-
fatların kendinde gerçekleşeceği bir varlık kılmıştır. 
İnsan Allah’ın (c.c.) bir parçası değildir ama insanda 
Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarının kısmi tecellileri var-
dır. İnsan Allah’ın (c.c.) ahlakıyla ahlaklanır yani kapa-
sitesi oranında ilahî sıfatlardan nasiplenirse düşünce, 
inanç ve eylem alanında tevhidi gerçekleştirmiş ve 
Allah’ın (c.c.) kendisi için yarattığı evrenle bütünleş-
miş olur. İşte o zaman insan evrenle uyum içerisin-
de yaşar, kendi hemcinsleri başta olmak üzere tüm 
varlıklarla barış içerisinde olur. İnsanın Allah’ın (c.c.) 
ahlakıyla ahlaklanması Allah’a (c.c.) özenmesi, O’na ortak olması ve ilahlaşması değil; 
kapasitesi ve gayreti oranında Allah’ın (c.c.) özüne yerleştirdiği hammaddeyi harekete 
geçirerek O’nun sıfatlarından nasiplenmesi demektir. Allah’ın (c.c.) ahlakıyla ahlaklanan 
kişiler, Hz. Peygamber’in tanımlamasıyla görüldükleri zaman Allah (c.c.) hatırlanan ha-
yırlı kişilerdir (İbn Mâce, Zühd, 4.). Yüce Rabbimizin isim ve sıfatlarından ikisi el-Muğnî ve 
el-Ganîdir. Bunlardan ilki zengin eden, ihtiyacı olanlara yeterince, karşılıksız olarak ve 
bol bol veren; ikincisi ise zengin olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, sahip olduğu şeyler-
le kamil olan müstağni demektir. Elbette burada zenginlikten kasıt sadece mal ve varlık 
zenginliği değildir. Bu kavramın içerisine maddi ve manevi tüm erdem ve zenginlikler 
dahildir. Gerçekten de Yüce Allah zengindir ve zenginlik kaynağıdır. O’nun zenginliği-
ne hiç kimse erişemez ve O’nun zenginliği, başka hiç kimsenin zenginliğine benzemez. 
Ganî Mevlamız pek çok ayetinde bizlere bu özelliğini tanıtırken, aynı zamanda bu sıfatla 
vasıflanmak isteyen kullarına da ölçüler sunmaktadır. O’nu gerçek anlamda Gani olarak 
tanıyan bir kimse, her şeyden önce Yüce Allah’ı zenginlik kaynağı olarak görecek ve 
ancak O’nun ölçülerine göre zengin olmaya gayret edecektir. Zengin olmak için, önüne 
gelen her yolu denemeye kalkmayacaktır. O kimse, Ganî Mevlasıyla irtibatlı olarak O’nun 
Ganî sıfatından nasiplenmeye ve sahiplendiği şeyleri yine O’nun gibi ve O’nun ölçülerine 
göre insanlara harcamaya özen gösterecektir.

(Ali Akpınar, “Allah’ın Ahlakıyla Ahlaklanmak”, 

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara, 2001, s. 74, 76.)
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8
20 dk.

OKU-YORUM

2. Yüce Allah’ın el-Muğnî ve el-Ganî isimlerini davranışlarımıza nasıl yansıtabiliriz? Örneklerle 
açıklayınız.

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

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

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

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

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

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

3. Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarının anlamlarından davranışlarımıza yansıtabileceğimiz başka 
hangi örnekler vardır?

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

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

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

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

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

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

1. Metne göre “Allah’ın (c.c.) ahlakıyla ahlaklanmak” ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

EK-1

ETKİNLİK

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısı kadar çoğaltılıp dağıtılır.

2. Ek-1’de Allah’ın (c.c.) sıfatlarıyla ilgili çengel bir bulmacanın olduğu öğrencilere 
gösterilir.

3. Öğrencilerden bulmacadaki soruları dikkatli bir şekilde okuyarak cevaplamaları 
istenir.

4. Bulmaca cevaplarının kutulara yazılmasıyla etkinlik sona erer.

9

15 dk.

Kazanım: Allah’ın sıfatlarını temel özellikleriyle açıklar.
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ÇENGEL BULMACA

Aşağıdaki çengel bulmacayı çözünüz.

1 2  

3

4 5

6

7 8

9

10 11

12

13

14

Soldan Sağa
1. Allah’ın (c.c.) varlığının sonu olmaması, ebedi 

olması

3. Allah’ın (c.c.), bir şeyin olması veya olmaması 
yönünde tercihte bulunması, karar vermesi

7. Yüce Allah’ın bir, tek ve eşsiz olması

8. Allah’ın (c.c) diri ve hayatın kaynağı olması

9. Allah Teâlâ’nın konuşan bir varlık olma özelliği

10. Allah Teâlâ’nın zorunlu özellikleri

12. Allah Teâlâ’nın her şeyi işitmesi ve her şeyden 
haberdar olması

13. Yüce Allah’ın ezeli olması, başlangıcının 
bulunmaması

14. Allah’ın (c.c) her şeyi bilmesi, bilgisiyle her bir 
varlığı kuşatması

Yukarıdan Aşağıya
2. Yüce Allah’ın var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç 

duymaması

4. Yüce Allah’ın dileği şeyi yerine getirebilecek 
güce sahip olması

5. Allah’tan (c.c.) başkasına verilemeyen özellik-
ler

6. Yüce Allah’ın her varlığı ve onların yaptıklarını 
görmesi

7. Allah’ın (c.c) var olması, yokluğunun düşünüle-
memesiYahudi yazılı kutsal kitap külliyatı.

11. Allah Teâlâ’nın var etmek istediği şeyleri ya-
ratma sıfatı
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ÇENGEL BULMACA

CEVAP ANAHTARI
1 B E

2
K A  

I

Y

3 İ R A D E

4 K M 5 Z

U B 6 B A

7 V A H D A N İ Y E T
8 H A Y A T

Ü R - S İ

C E N A S

U T
9 

K E L A M R I

D F F

10
S U B U 11 T İ S I F A T

12S E M İ E T

H
13 

K
I D E M

İ V

14 İ L İ M

N

Soldan Sağa
1. BEKÂ: Allah’ın (c.c.) varlığının sonu olmaması, 

ebedi olması
3. İRADE: Allah’ın (c.c.), bir şeyin olması veya 

olmaması yönünde tercihte bulunması, karar 
vermesi

7. VAHDENİYET: Yüce Allah’ın bir, tek ve eşsiz 
olması

8. HAYAT: Allah’ın (c.c) diri ve hayatın kaynağı 
olması

9. KELAM: Allah Teâlâ’nın konuşan bir varlık 
olma özelliği

10. SUBUTİ SIFAT: Allah Teâlâ’nın zorunlu 
özellikleri

12. SEMİ: Allah Teâlâ’nın her şeyi işitmesi ve her 
şeyden haberdar olması

13. KIDEM: Yüce Allah’ın ezeli olması, başlangıcının 
bulunmaması

14. İLİM: Allah’ın (c.c) her şeyi bilmesi, bilgisiyle 
her bir varlığı kuşatması

Yukarıdan Aşağıya
2. KIYAM Bİ-NEFSİHÎ: Yüce Allah’ın var olmak 

için hiçbir şeye ihtiyaç duymaması

4. KUDRET: Yüce Allah’ın dileği şeyi yerine geti-
rebilecek güce sahip olması

5. ZATİ SIFAT: Allah’tan (c.c.) başkasına verile-
meyen özellikler

6. BASAR: Yüce Allah’ın her varlığı ve onların 
yaptıklarını görmesi

7. VÜCUD: Allah’ın (c.c) var olması, yokluğunun 
düşünülememesiYahudi yazılı kutsal kitap 
külliyatı.

11. TEKVİN: Allah Teâlâ’nın var etmek istediği 
şeyleri yaratma sıfatı
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısı kadar çoğaltılarak dağıtılır.

2. Ek-1’in sol tarafındaki kutucuklarda Allah’ın (c.c.) sıfatlarıyla ilgili cümleler, sağ 
tarafındaki kutucuklarda ise bu cümlelerin karşılık geldiği ilahî sıfatlar olduğu 
öğrencilere bildirilir.

3. Öğrencilerden sol taraftaki ifadeleri dikkatli bir şekilde okumaları ve bunların sağ 
taraftaki doğru karşılığını bularak eşleştirmeleri istenir.

4. Öğrencilerin yapacakları eşleştirmelerle birlikte etkinlik sona erer.

10

15dk.

Kazanım: Allah’ın sıfatlarını temel özellikleriyle açıklar.



EK-1

ETKİNLİK

35

11
ETKİNLİK
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EŞLEŞTİRME

Sol tarafta verilen cümleleri sağdaki doğru karşılıklarıyla eşleştiriniz.

1 Allah’ın (c.c.) yaratılmışlara, kâinattaki hiçbir şeyin de O’na benzememesi ... Bekâ

2 Yüce Allah’ın bir şeyin olması veya olmaması yönünde tercihte bulunması ... Kıyam 
bi-nefsihî

3 Allah’tan (c.c.) başkasına verilemeyen nitelikler ... Kıdem

4 Allah Teâlâ’nın edebî olması, varlığının sonunun olmaması ... Kudret

5 Allah’ın (c.c.) var olmak için bir şeye ihtiyaç duymaması ... Muhalefetün 
li’l-havâdis

6 Yüce Allah’ın her şeyi işitmesi, her şeyden haberdar olması ... Zâtî sıfat

7 Allah’ın (c.c) dilediği şeyi yapabilecek güce sahip olması ... Kelâm

8 Allah Teâlâ’nın zâtı, sıfatları ve fiilleri açısından tek ve eşsiz olması ... İrade

9 Allah’ın (c.c.) varlığının başlangıcının olmaması, ezelî olması ... Basar

10 Allah Teâlâ’nın var etmek istediği şeyleri yaratma özelliği ... Hayat

11 Allah’ın (c.c) var olması, yokluğunun düşünülememesi ... Vücûd

12 Allah’ın (c.c) diri ve hayat kaynağı olması ... İlim

13 Yüce Allah’ın her varlığı ve onların yaptıklarını görmesi ... Tekvin

14 Allah’ın (c.c) her şeyi bilmesi, bilgisiyle her bir varlığı kuşatması ... Semi

15 Allah Teâlâ’nın konuşma özelliği ... Vahdaniyet
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EŞLEŞTİRME

CEVAP ANAHTARI

1 Allah’ın (c.c.) yaratılmışlara, kâinattaki hiçbir şeyin de O’na benzememesi 4 Bekâ

2 Yüce Allah’ın bir şeyin olması veya olmaması yönünde tercihte bulunması 5 Kıyam 
bi-nefsihî

3 Allah’tan (c.c.) başkasına verilemeyen nitelikler 9 Kıdem

4 Allah Teâlâ’nın edebî olması, varlığının sonunun olmaması 7 Kudret

5 Allah’ın (c.c.) var olmak için bir şeye ihtiyaç duymaması 1 Muhalefetün 
li’l-havâdis

6 Yüce Allah’ın her şeyi işitmesi, her şeyden haberdar olması 3 Zâtî sıfat

7 Allah’ın (c.c) dilediği şeyi yapabilecek güce sahip olması 15 Kelâm

8 Allah Teâlâ’nın zâtı, sıfatları ve fiilleri açısından tek ve eşsiz olması 2 İrade

9 Allah’ın (c.c.) varlığının başlangıcının olmaması, ezelî olması 13 Basar

10 Allah Teâlâ’nın var etmek istediği şeyleri yaratma özelliği 12 Hayat

11 Allah’ın (c.c) var olması, yokluğunun düşünülememesi 11 Vücûd

12 Allah’ın (c.c) diri ve hayat kaynağı olması 14 İlim

13 Yüce Allah’ın her varlığı ve onların yaptıklarını görmesi 10 Tekvin

14 Allah’ın (c.c) her şeyi bilmesi, bilgisiyle her bir varlığı kuşatması 6 Semi

15 Allah Teâlâ’nın konuşma özelliği 8 Vahdaniyet
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

EK-2

ETKİNLİK

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısı kadar çoğaltılarak dağıtılır.

2. Ek-1’de Allah’a (c.c.) imanın insana kazandırdıklarıyla ilgili iki metin olduğu öğren-
cilere gösterilir.

3. Öğrencilerden verilen metinleri dikkatli bir biçimde okumaları istenir.

4. Daha sonra öğrencilere bu metinlerden hareketle Allah’a (c.c.) imanın insana ka-
zandırdığı hususları bulmaları ve alttaki tabloya yazmaları iletilir.

5. Öğrencilerin bulup yazacakları maddelerle birlikte etkinlik sona ermektedir.

11

20 dk.

Kazanım: Allah’a imanın insana kazandırdıklarını akli ve naklî delillerle açıklar.
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BULALIM-YAZALIM

Aşağıdaki metinleri okuyunuz ve Allah (c.c.) inancının insana kazandırdığı özellikleri bularak alttaki 
boşluklara yazınız.

Kur’an-ı Kerim, dinî bağlılıklarını çıkar ilişkileriyle sürdürenleri mümin saymadığı gibi böylelerinin zih-
nen veya ahlaken kusurlu olabileceğine de işaret eder (Nûr suresi, 47-50. ayetler.). Ancak dinin bir 
hakikat olduğunu düşünerek ona inanan gerçek dindarın, daha yüksek bir değer tanıyarak dini ona 
araç kılmamak şartıyla inancının son noktada kendisine mutluluk kazandıracağını düşünmesinde ah-
laka aykırı bir durum yoktur. Nitekim hakiki dindar Allah’a (c.c.) imanda erdemlere götürme işlevi de 
görür ve eğer kendisi yeterince erdemli değilse bunu dindarlıktaki kusuruna bağlar; yoksa imanın işe 
yaramadığını düşünerek ondan sıyrılmak gerektiği gibi bir fikre kapılmaz. Ateistlerin, bazı insanların 
din adına haksızlık yapmalarını gerekçe göstererek dinî inancı tehlike saymalarının ilmi ve akli bir te-
meli yoktur. İnsanlar başka birçok gerekçeye dayanarak da kötülük işleyebilirler, hatta tanrısızlık veya 
başka bir ideoloji adına da kötülükler işlenmektedir. Din gibi bilim ve sanat da kötüye kullanılabilmek-
tedir; buradan hareketle inançsızlığın da tehlikeli bir inanç olduğu söylenebilir. 

                                               (Hanifi Özcan, “İman”, DİA, İstanbul, 2000, C 22, s. 218.)

İnanç konusu, insanla Allah (c.c.) arasında insanı doğrudan doğruya ilgilendiren bir mesele olmakla 
birlikte sonuçları itibariyle bütün toplumu ilgilendirir, iman soyut bir kavram şeklinde hayatla ilgisi ol-
mayan bir sıfat değildir. Aksine inanç insanı her an canlı tutan ve onun sürekli meyve vermesini sağ-
layan su misalidir. İman, insanın dinamik, verimli, güçlü kalmasını sağlayan, onu yönlendiren motor 
durumundadır. İman insana sabır ve metanet aşılar, dünya hayatının bir sınav yeri olduğunu hatırlatır. 
İnsanın büyük hedefler, amaçlar gütmesini sağlar. Zira imanla insan her an Rabbi Allah (c.c.) ile irti-
bat halindedir. Onunla devamlı konuşur vaziyettedir. İnanç sahibi insan ibadetiyle, Kur’an tilavetiyle, 
dualarıyla her an Allah (c.c.) ile birliktedir. O, bir yandan Allah’ın (c.c.) vahiy şeklindeki Kur’an ayetlerini 
diğer yandan Allah’ın (c.c.) âlemdeki maddi ayetlerini okur.

(Şerafeddin Gölcük, “İnanç Açısından Allah-İnsan İlişkisi”, Marife, Güz 2007, Sayı: 2, s. 311.)

ALLAH İNANCININ İNSANA KAZANDIRDIKLARI

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

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

...................... ......................
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CEVAP ANAHTARI

BULALIM-YAZALIM

ALLAH İNANCININ İNSANA KAZANDIRDIKLARI

İnsanı büyük hedeflere ve 
amaçlara sevk eder.

İnsana mutluluk ve huzur 
kazandırır.

İnsana güç ve 
dinamizm verir.

İnsanın Rabbi ile
 irtibatını sürekli kılar.

İnsana sabır ve 
metanet aşılar.

İnsanı erdemli davranışlar 
sergilemeye götürür.
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Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısınca çoğaltılarak dağıtılır.

2. Ek-1’de öğrencilerden Allah’a (c.c.) imanın insana kazandırdıklarını ele alan iki 
metinde boş bırakılan yerleri anahtar sözcüklerden biriyle doldurmaları istenir.

3. Boşluklarda ölçmenin güvenirliğinin düşmemesi için yardımcı fiiller, kelime ekleri 
ve çoğullar kullanılmamıştır.

4. Etkinlik sonunda öğretmenin şıklarla ilgili kısa açıklamalar yapması konunun 
daha iyi anlaşılması açısından faydalı olur.

5. Öğrencilerin boşlukları anahtar sözcüklerle doldurmasıyla etkinlik sona erer.

12

15 dk.

Kazanım: Allah’a imanın insana kazandırdıklarını akli ve naklî delillerle açıklar.
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BOŞLUK DOLDURMA

Aşağıdaki metinlerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

felah

tasdik

ferahlık inançsız

ihlas

iman

hüsran

Allah (c.c.) düşünce

iman

eylem

emir

ibadet

rahmet

İslam’da her şey imanla başlar. Her şey ancak imanla değer kazanır. Hakiki mutluluk ve 
huzur sadece imanda ve iman hakikatleri içerisinde bulunur. Hayatlarını Allah’ın (c.c.) 
……………. doğrultusunda geçirenler hem ailelerine hem de içinde yaşadıkları topluma 
faydalı birer insan olurlar. İnsanın dünya ve ahiretteki tek kurtuluşu imandadır. Eğer bir 
insan Allah’a (c.c.) gereği gibi kulluk eder, ibadetlerini ……………. yerine getirir ve bu yolda 
ciddi bir çaba gösterirse o takdirde Allah Teâlâ’nın rahmetini umabilir. Bunun aksini seçen 
bir kul için ……………. içinde yaşamak âdeta bir hayaldir. Dünya hayatı, ……………. bir insana 
taşıyamayacağı kadar ağır zorluklar yükler. Bir insan Allah’a (c.c.) dayanıp güvenmedikçe 
zorlukların altından kalkması, bunlardan ruhen etkilenmeden kurtulması imkânsızdır. 
Mümin için ise, durum tam tersidir. Taşıdığı ……………., mümine iç huzuru ve rahatlığı sağlar. 
Allah (c.c.), bu kullarını kendisine varan doğru yola iletir ve yaptıkları iyiliklerin karşılığını kat 
kat artırarak verir. En önemlisi, onları ……………. uğrayan bir topluluk olmaktan kurtarır ve 
……………. ulaştırır. Şüphesiz bu, Allah Teâlâ’nın iman edenlere ……………. ve sevgisinin en 
açık göstergelerinden biridir. 

(Mehmet Soysaldı, “Gerçek Mutluluğa Erişmenin Yolları”, 
Somuncubaba Dergisi, S 172,  2015, s. 71-72.)

İmanın olgunluğuna ermek, imanı üstün bir dereceye getirmek ve böylece iman sahibi 
kimselere Allah’ın (c.c.) vaat ettiği sonsuz nimetlere kavuşmak için ……………. ve amel 
gereklidir. ……………. ve kalpten ……………. ve davranış alanına yansımamış olan iman 
meyvesiz bir ağaca benzer. Kalbimizde parlatmış olduğumuz iman ışığının hiç sönmeden 
sürekli parlaması ve bu ışığın her an kuvvetini bir kat daha artırması ve böylece çevresini 
aydınlatması için ibadete ihtiyaç vardır. İnsan sadece inanılması gereken şeyleri ……………. 
fakat ibadet ve diğer kulluk görevlerini yerine getirmez ve Allah’ın (c.c.) yasaklarını çiğnerse 
dine ve ……………. olan bağlılığı yavaş yavaş zayıflar, günün birinde sönüp gider. İbadet 
ve amel hem ……………. kuvvetlendirir hem de müminin cehennem azabından kurtularak 
çeşitli nimetlere ulaşmasına aracı olur.

(A. Saim Kılavuz, İslâm Akâidi ve Kelâma Giriş, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2012, s. 47.)



EK-2

ETKİNLİK

42

12
15 dk.

CEVAP ANAHTARI

BOŞLUK DOLDURMA

felah

tasdik

ferahlık inançsız

ihlas

iman

hüsran

Allah (c.c.) düşünce

iman

eylem

emir

ibadet

rahmet

İslam’da her şey imanla başlar. Her şey ancak imanla değer kazanır. Hakiki mutluluk ve 
huzur sadece imanda ve iman hakikatleri içerisinde bulunur. Hayatlarını Allah’ın (c.c.) 
emirleri doğrultusunda geçirenler hem ailelerine hem de içinde yaşadıkları topluma 
faydalı birer insan olurlar. İnsanın dünya ve ahiretteki tek kurtuluşu imandadır. Eğer bir 
insan Allah’a (c.c.) gereği gibi kulluk eder, ibadetlerini ihlasla yerine getirir ve bu yolda 
ciddi bir çaba gösterirse o takdirde Allah Teâlâ’nın rahmetini umabilir. Bunun aksini seçen 
bir kul için ferahlık içinde yaşamak âdeta bir hayaldir. Dünya hayatı, inançsız bir insana 
taşıyamayacağı kadar ağır zorluklar yükler. Bir insan Allah’a (c.c.) dayanıp güvenmedikçe 
zorlukların altından kalkması, bunlardan ruhen etkilenmeden kurtulması imkânsızdır. 
Mümin için ise, durum tam tersidir. Taşıdığı iman, mümine iç huzuru ve rahatlığı sağlar. 
Allah (c.c.), bu kullarını kendisine varan doğru yola iletir ve yaptıkları iyiliklerin karşılığını 
kat kat artırarak verir. En önemlisi, onları hüsrana uğrayan bir topluluk olmaktan kurtarır 
ve felaha ulaştırır. Şüphesiz bu, Allah Teâlâ’nın iman edenlere rahmet ve sevgisinin en açık 
göstergelerinden biridir. 

(Mehmet Soysaldı, “Gerçek Mutluluğa Erişmenin Yolları”, 
Somuncubaba Dergisi, S 172,  2015, s. 71-72.)

İmanın olgunluğuna ermek, imanı üstün bir dereceye getirmek ve böylece iman sahibi 
kimselere Allah’ın (c.c.) vaat ettiği sonsuz nimetlere kavuşmak için ibadet  ve amel gereklidir. 
Düşünce ve kalpten eylem ve davranış alanına yansımamış olan iman meyvesiz bir ağaca 
benzer. Kalbimizde parlatmış olduğumuz iman ışığının hiç sönmeden sürekli parlaması 
ve bu ışığın her an kuvvetini bir kat daha artırması ve böylece çevresini aydınlatması için 
ibadete ihtiyaç vardır. İnsan sadece inanılması gereken şeyleri tasdik eder fakat ibadet ve 
diğer kulluk görevlerini yerine getirmez ve Allah’ı (c.c.) yasaklarını çiğnerse dine ve Allah’a 
(c.c.) olan bağlılığı yavaş yavaş zayıflar, günün birinde sönüp gider. İbadet ve amel hem 
imanı kuvvetlendirir hem de müminin cehennem azabından kurtularak çeşitli nimetlere 
ulaşmasına aracı olur.

(A. Saim Kılavuz, İslâm Akâidi ve Kelâma Giriş, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2012, s. 47.)


