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YORUMLAMA 1

ÜNİTE 1: Kader İnancı

1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.

1. Öğrencilere, Hz. Peygamber ve sahabenin kader anlayışıyla ilgili olarak aşağıdaki olay 
okunur ya da genel hatlarıyla anlatılır:

Hicretin on yedinci senesinde Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh komutasındaki İslam ordusu, 
Şam’a gelen Hz. Ömer ile Suriye-Hicaz sınırındaki Serğ Köyü’nde buluşur. Ebû Ubey-
de, Şam civarında veba salgını olduğunu bildirir. Hz. Ömer de durumu görüşmek üze-
re muhacir ve ensarı toplar ve istişarelerde bulunur. Ne var ki istişarelerden bir sonuç 
alınamaz. Kimisi, “Sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz.” 
derken kimisi de “İnsanları tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz.” der. Hz. Ömer, isti-
şarelerine devam eder ve son olarak Mekke fethine katılmış muhacirlerle Kureyş’in 
ileri gelenlerini toplar. Bu son istişareden ittifakla geri dönme ve insanları veba teh-
likesine atmama görüşü çıkar. Bunun üzerine Hz. Ömer, Medine’ye geri dönülmesi 
emrini verir. Fakat ordu komutanı Ebû Ubeyde, bu durumu kader inancıyla bağdaştır-
mamış olacak ki halifeye, “Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun?” diye sorar. Hz. Ömer, 
“Keşke bunu sen söylemiş olmasaydın ey Ebû Ubeyde. Evet, Allah’ın bir kaderinden 
diğer bir kaderine kaçıyoruz.” diye cevap verir ve şöyle devam eder: “Develerini otlat-
mak için biri verimli diğeri kıraç iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol 
yerde ister çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah’ın kaderiyle otlatmış 
olmaz mısın?” diye sorar. Bu sırada, daha önce bir iş için aralarından ayrılmış olan 
Abdurrahman b. Avf çıkagelir ve “Bu konuyla ilgili bende bir bilgi var.” diyerek Hz. 
Peygamber’in şöyle buyurduğunu nakleder: “Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu 
işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız 
vebadan kaçarak oradan çıkmayın.” Kararının isabetli olduğu Resulullah’ın hadisiyle 
de teyit edilince Hz. Ömer, Allah’a hamdeder, orduya geri çekilme emri verip Medi-
ne’ye döner. (bk. Müslim, Selâm, 9.)

2. Öğrencilerden, bu olaydan çıkardıkları sonuçları söylemeleri istenir.
3. Çıkarılan sonuçlar tahtaya yazılır ve kader inancıyla ilgili genel bir değerlendirme yapılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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YORUMLAYALIM 2

ÜNİTE 1: Kader İnancı

1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.

1. Aşağıdaki sure adları ve ayet numaraları tahtaya yazılır.
• Mülk suresi, 3. ayet.
•  (Enbiyâ suresi, 33. ayet.
• Hicr suresi, 21. ayet.
• İbrâhim suresi, 32. ayet.
• Ra’d suresi, 11. ayet. 
• Fâtır suresi, 11. ayet.
• Fussilet suresi, 12. ayet. 
• Nebe’ suresi, 6-16. ayetler.
• Nahl suresi, 68-69. ayetler.

2. Öğrenciler, tahtada yazan sure adları ve ayet numaralarını not alırlar.
3. Öğrencilere bir hafta süre verilerek bu ayetlerin meallerini defterlerine yazmaları söylenir.
4. Yazdıkları ayet mealleri gönüllü öğrencilere sınıfta okutulur.
5. Bu ayetlerin ortak konusu olan kader hakkında konuşularak etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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SEN DE ÖRNEK VER 3

ÜNİTE 1: Kader İnancı

1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.

1. Ünitenin sonunda yapılabilecek bir tekrar etkinliğidir.
2. Kur’an mealinden evrendeki yasalarla ilgili bir ayet okunur.
3. Okunan ayetin ilgili olduğu yasalardan örnekler verilir.
4. Başka bir ayet meali okunarak bir öğrenciden bu ayete evrensel yasalardan örnek vermesi 

istenir.
5. Örnek veren öğrenci başka bir arkadaşını seçer ve ona “Sen de bir örnek ver!” diyerek 

oyunu sürdürür. Oyun bu şekilde, yeterli örnek verilene dek devam eder.
6. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır ve onlardan çalışma kâğıdını yönerge-

ye göre doldurmaları istenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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3 SEN DE ÖRNEK VER

Evrensel yasalardan verilen örneklerin ve Kur‛an‛dan ayetlerin 
ilişkili olduğu alanı işaretleyiniz. Fi
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1 Kur‛an-ı Kerim‛de ticaret, aile hayatı, insanların birbirleriyle ilişkileri 
ve alışveriş hukuku konularında ayetler mevcuttur.

2 Sebep sonuç ilişkisine dayanır.

3 Deney, gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya çıkar.

4 Isıtılan metaller genleşir.

5 “O (Allah), insanı alaktan (emriyodan) yarattı.” (Alak suresi, 2. ayet)

6 Canlıların yapısal özellikleriyle ilgilidir.

7 Aynı şartlarda her yerde aynı sonucu verir.

8 “Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren Allah‛tır.” (Furkan suresi, 62. 
ayet)

9 İnsanın yaşamını sürdürmesi için kan dolaşımı gerekir.

10 Suda yaşayan canlıların solunumları karada yaşayanlardan farklıdır.

11 “Hep birlikte Allah‛ın ipine (Kur‛an‛a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölün-
meyin. Allah‛ın size olan nimetini hatırlayın….”( Al-i İmran,  103. ayet.)

12 Yeryüzünün bitki örtüsü bölge ve iklim farklılıklarına bağlı olarak çe-
şitlilik gösterir.

13 “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl oldu-
ğuna bakmazlar mı?... (Fâtır suresi, 44. ayet)

14 Fotosentez yeryüzünde yaşamın sürekliliği için gerekli olan temel bir 
süreçtir.

15 Cismin kütlesi ne kadar büyük olursa çekme ve itme kuvveti o kadar 
büyük olur.

16 “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.” (Rahman suresi, 5. 
ayet)

17 “Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı?..”(Mürselat suresi, 20. ayet)

18 Sadece canlılara özgüdür.

19 “ Allah için şahitlik yapın, adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler 
olun…” (Nisa suresi, 137. ayet)

20 Su 100 derecede kaynar.

EK-1
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EŞLEŞTİRME 4

ÜNİTE 1: Kader İnancı

1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.

1. Ayet meallerinin yazılı olduğu Ek-1 çalışma kâğıdı öğrencilere verilir.
2. Öğrencilerden, çalışma kâğıdında yazılı olan ayetlerin; kader, fiziksel yasalar, toplumsal 

yasalar ve biyolojik yasalardan hangisi ile ilgili olduğunu tespit etmeleri istenir.
3. Tüm öğrenciler çalışmayı tamamladıktan sonra ayetler birlikte değerlendirilir. 

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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4 EŞLEŞTİRME EK-1

Kader ve Evrendeki Yasalarla İlgili Ayetler
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1 “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık” (Kamer suresi, 49. ayet.)

2
“Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve 
her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik 
ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen 
Allah‛ın takdiridir.” (Fussilet suresi, 12. ayet.)

3 “… Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe 
Allah onların durumunu değiştirmez…” (Ra‛d suresi, 11. ayet.)

4
“Her şeyin kaynağı bizim katımızdadır ve biz her şeyi, kusur-
suzca belirlenmiş bir ölçüye, bir uyuma göre indiririz.” (Hicr 
suresi, 21. ayet.)

5 “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun na-
sıl olduğuna bakmazlar mı?...” (Fâtır suresi, 44. ayet.)

6

“Hep birlikte Allah‛ın ipine (Kur‛an‛a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp 
bölünmeyin. Allah‛ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler 
birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. 
İşte O‛nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz…” (Âl-i 
İmrân suresi, 103. ayet.)

7
“Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi bir-
birinize eş kıldı. O‛nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır 
ne doğurur…” (Fâtır suresi, 11. ayet.)

8
“O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân‛ın yaratışında 
hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak 
ve düzensizlik görüyor musun?” (Mü lk suresi, 3. ayet.)

9 “...Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O‛dur…” 
(Mü lk suresi, 23. ayet.)

10 “… Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan 
kimseler olun…” (Nisâ suresi, 135. ayet.)

11 “O, geceyi, gündüzü, Güneş‛i ve Ay‛ı yaratandır. Bunların her 
biri bir yörüngede yüzmektedirler.” (Enbiyâ suresi, 33. ayet.)

12 “... Onun koyduğu yasalarla denizde akıp gitsin diye gemileri de 
hizmetinize verdi...” (İbrahim suresi, 32. ayet.)

13
“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi 
emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşü-
nüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl suresi, 90. ayet.)

14 “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.” (Tîn suresi, 
4. ayet.)

Aşağıdaki ayet meallerini okuyunuz. Bu ayetlerin; kader, fi ziksel yasalar, toplumsal 
yasalar ve biyolojik yasalardan hangisi ile ilgili olduğunu tespit ederek ilgili alanı işa-
retleyiniz.
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AFİŞ HAZIRLAMA 5

ÜNİTE 1: Kader İnancı

1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.

1. Öğrencilerden her birinin Kader ve Evrendeki Yasalar (Sünnetullah, fiziksel yasalar, biyolojik 
yasalar, toplumsal yasalar) konusuyla ilgili birer afiş hazırlamaları istenir. 

2. Öğrencilere afiş hazırlamaları için bir hafta süre verilir.
3. Öğrenciler hazırladıkları afişleri sınıfta arkadaşlarına sunarlar.
4. En güzel ve en etkili hazırlanan ilk 10 afiş öğrencilerin oylarıyla seçilir.
5. Seçilen afişler sınıfta bir hafta boyunca sergilenir.
6. Her sınıftan üç afiş seçilerek okulda sergi düzenlenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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CEVAPLAYALIM 6

ÜNİTE 1: Kader İnancı

2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.

1. Öğrencilerden aşağıdaki soruların cevaplarını defterlerine yazmaları istenir.
* Akıl ne demektir?
* Aklın temel fonksiyonları nelerdir? 
* Küllî ve cüz’î irade nedir?
* İnsan, hırsızlık yapmanın, kibir göstermenin, içki içmenin, dedikodu yapmanın, zorbalık 

yapmanın ve kötü söz söylemenin çirkin davranışlar olduğunu aklı ile kavrar fakat bu 
davranışları işleyenler hakkında hüküm verebilir mi? Neden?

* Sorumlu bir varlık olan insanın cüz’î iradesi dışında neler gerçekleşir? İnsan bunlardan 
sorumlu mudur?

* İnsanın sorumluluk alanı hakkında birkaç örnek veriniz.
* Hastalığa yakalanan kimsenin doktora gitmesi, tedavi olması ve sonrasında Allah’a te-

vekkül ederek vefat etmesi ile doktora gitmeyen, tedavi olmayan fakat Allah’a tevekkül 
ederek vefat eden kişinin kader anlayışını akıl, irade ve sorumluluk bağlantısında açıkla-
yınız.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

15 dk
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KOMPOZİSYON YAZALIM 7

ÜNİTE 1: Kader İnancı

3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.

1. Aşağıdaki kavramlar tahtaya yazılır. Bu kavramların her birinin çağrıştırdığı kelimelerle ilgili 
kısa bir beyin fırtınası çalışması yapılır.
• İlim
• Kudret
• Kaza
• Kader
• İrade
• Rızık
• Ecel 
• Ömür

2. Öğrencilerden, bu kavramların kader inancıyla ilgisini açıklayan bir kompozisyon yazmaları 
istenir.

3. Ders saatinin 20 dakikası beyin fırtınasına, 15 dakikası kompozisyon yazımına, 5 dakikası da 
kompozisyonların değerlendirilmesine ayrılır.

4. En iyi hazırlanan kompozisyonlardan 10 tanesi sınıf panosunda sergilenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

1 Ders Saati
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YORUMLAYALIM 8

ÜNİTE 1: Kader İnancı

3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.

1. Aşağıdaki Nasrettin Hoca fıkrası öğrencilere anlatılır.
2. Öğrencilerden, bu fıkradan yola çıkarak evrendeki yasalar ve Allah’ın takdir etmesi üze-

rinde düşünmeleri istenir.

Allah’ın İşine Karışılmaz
Bir yaz günü Nasreddin Hoca biraz serinlemek için ceviz ağacının gölgesine otur-
muş. Biraz ilerdeki kocaman kabaklar gözüne ilişince kendi kendine:
—“Şu Allah’ın (c.c.) işine bak, otun üstünde koskoca kabak yetişiyor, şu dalları 
göğe uzanmış, bir evleklik yer tutan ceviz ağacının meyveleri ufacık!” diye düşü-
nürken tam o sırada başına bir ceviz düşmüş.
—“Ah başım!” diyerek fırlamış Hoca, “Tövbe ya Rabbim, bir daha senin işine asla 
karışmam! Ya ağaçta ceviz yerine kabak yetişseydi!” demiş.

3. Öğrencilerden, bu fıkradaki gibi, evrendeki fiziksel yasalarla ilgili örnekler vermeleri 
istenir.

4. Evrendeki yasaların Allah’ın takdiri olduğu vurgulanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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TANIMLAYALIM-ÖRNEKLEYELİM 9

ÜNİTE 1: Kader İnancı

3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.
2. Öğrencilerden kavramların tanımını yapıp kavramlarla ilgili birer örnek yazmaları ve verdik-

leri örneğin kader inancıyla ilişkisini yorumlamaları istenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.
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9 TANIMLAYALIM
ÖRNEKLEYELİM

Kaderle ilgili aşağıda verilen kavramları tanımlayarak 
birer örnek yazınız.

Sağlık 
ve 

Hastalık

Ömür
ve 

Ecel

Başarı
ve 

Başarısızlık
Tevekkül

Rızık

TANIM:
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
ÖRNEK:
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

TANIM:
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
ÖRNEK:
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

TANIM:
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
ÖRNEK:
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

TANIM:
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
ÖRNEK:
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................TANIM:

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

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

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

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

..............................................
ÖRNEK:
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

KADER İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

EK-1
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HİKÂYE ANLATALIM 10

ÜNİTE 1: Kader İnancı

3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.

1. Öğrencilerden yarışmacılar, jüri ve seyirciler belirlenir.
2. 3 öğrenci jüri, 10 öğrenci yarışmacı, kalan öğrenciler de seyirci olur.
3. Kaza ve kader ile ilgili kavramlar (ecel, ömür, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık, sağlık, hasta-

lık) ayrı ayrı kâğıtlara yazılır, katlanarak bir kutuya konulur.
4. Diğer bir kutuya da farklı mekân isimleri (okul, cami, park, spor salonu, kütüphane, hastane 

vb.) yazılı kâğıtlar konulur.
5. Öğrenciler sırayla kutulardan birer kâğıt alır. Her öğrenci, içinde, aldığı kâğıtlardaki kavram 

ve mekân ismi geçen bir hikâye anlatmaya başlar. 
6. Öğrencilerin konuyu ne kadar anladığı ve anlatabildiği gözlenmiş olur. 
7. Jüride yer alan 3 öğrenci ile öğretmen, puanlama yaparak en iyi hikâye anlatan öğrenciyi 

seçerler.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

1 Ders Saati
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İLAHİ KOROSU 11

ÜNİTE 1: Kader İnancı

3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.

1. Sınıftan dört grup oluşturulur.
2. Etkinlikten bir hafta önce Ek-1’de yer alan “Hak Şerleri Hayreyler” ilahisi gruplara dağı-

tılır. 
3. Gruplardan, bu ilahiye kendi aralarında çalışmaları istenir.
4. Çalışmalar yapılırken öncelikle ilahi https://www.diyanet.tv/iftari-beklerken/video/

hak-serleri-hayr-eyler--fatih-koca linkinden veya başka bir yerden dinlenir.
5. Gruplar bir sonraki hafta sınıfta koro olarak bu ilahiyi seslendirir.
6. Ders sonunda bu ilahi kader ve tevekkül kavramları çerçevesinde değerlendirilerek et-

kinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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11 İLAHİ KOROSU

Hak şerleri hayr eyler
Zannetme ki gayr eyler

Arif ânı seyreyler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Deme niçin şol şöyle
Yerincedir ol öyle

Bak sonuna sabr eyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Her sözde nasihat var
Her nesnede ziynet var

Her işte ganimet var
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Bil elsine-i halkı
Eklâm-ı Hak ey Hakkı
Öğren edeb ü hulkı

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Hak Şerleri Hayr Eyler

Erzurumlu İbrahim Hakkı

EK-1
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ŞİİR TAHLİLİ 12

ÜNİTE 1: Kader İnancı

3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.

1. Öğrencilere, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın “Tefvizname” isimli şiiriyle ilgili bir araştırma 
görevi verilir.

2. Öncelikle şiirin araştırılarak deftere veya uygun bir kâğıda yazılması istenir.
3. İsteyen öğrenciler panoya asılabilecek şekilde karton veya farklı materyaller kullanarak, 

kaligrafi becerilerini sergileyerek de şiiri hazırlayıp getirebilirler. 
4. Öğrencilerden şiirde geçen anlamını bilmedikleri kelimeleri tespit edip kelimelerin an-

lamlarını sözlüklerden bularak defterlerine yazmaları istenir.
5. Öğrencilerden şiirde geçen kaza ve kader ile ilgili kavramları da tespit ederek defterleri-

ne yazmaları istenir.
6. Derste gönüllü öğrenciler tarafından şiir okunarak tahlili yapılır.
7. Bütün bu çalışmaya ek olarak şiirin en az on kıtasını ezberleyip sınıfta okuyan öğrenciler 

ders içi performans olarak 100 puanla ödüllendirilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

1 Hafta.
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12 ŞİİR TAHLİLİ

Hak şerleri hayr eyler
Zan etme ki gayr eyler

Ârif ânı seyr eyler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Sen Hakk’a tevekkül kıl
Tefvîz it ve râhat bul
Sabr eyle ve râzı ol

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Kalbin Âna berk eyle
Tedbîrini terk eyle
Takdîrini derk eyle

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Hallâk-ı Rahîm Oldur
Rezzâk-ı Kerîm Oldur
Fa’âl-i Hakîm Oldur

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Bil kâdî-i hâcâtı 
Kıl Âna münâcâtı 

Terk eyle murâdâtı 
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Bir işi murâd etme
Olduysa inâd etme

Hak’tandır o red etme
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Hakkîn olıcak işler
Boşdur gam u teşvişler

Ol hikmeti ni işler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Hep işleri fâikdır
Birbirine lâyıkdır

Neylerse muvâfı kdır

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Dilden gamı dûr eyle
Rabbinle huzûr eyle
Tefvîz-i ümûr eyle

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Sen adli zulüm sanma
Teslim ol oda yanma
Sabr et sakın usanma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Deme şu niçin şöyle
Yerincedir ol öyle

Bak sonuna sabr eyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Hiç kimseye hor bakma
İncitme gönül yıkma

Sen nefsine yan çıkma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Mü’min işi reng olmaz
Âkıl huyu ceng olmaz

Ârif dili teng olmaz
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Hoş sabr-ı cemîlimdir
Takdîr-i ke� limdir

Allah kim vekîlimdir
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Her dilde Ânın adı
Her canda Ânın yâdı
Her kuladır imdâdı

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Tefvizname 

EK-1
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Nâçâr kalıcak yerde
Nâgâh açar ol perde

Dermân eder ol derde
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Her kuluna her ânda
Geh kahr u geh ihsânda

Her ânda O bir şânda
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Geh mu’�  u geh mânî’
Geh dârr u gehî nâ� ’
Geh hâfi d u geh râ� ’
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Geh bay ider geh miskin
Geh hurrem ü geh gamgîn

Geh şûh u gehî sengîn
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler...

Geh ‘abdin ider ârif
Geh eymen u geh hâif

Her kalbi odır sârif
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Geh kalbini boş eyler
Geh hulkını hoş eyler
Geh ‘ışkına dûş eyler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Az ye az uyu az iç
Ten mezbelesinden geç

Dil gülşenine gel göç
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Bu nâs ile yorulma
Nefsinle dahî kalma
Kalbinden ırağ olma

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Geçmişle geri kalma
Müstakbele hem dalma

Hâl ile dahî olma
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Her dem Ânı zikr eyle
Zeyrekliği koy şöyle

Hayrân-ı Hak ol söyle
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Gel hayrete dal bir yol
Kendin unut Ânı bul
Koy gafl eti  hâzır ol

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Her sözde nasîhat var
Her nesnede zînet var
Her işte ganîmet var
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Hep remz ü işâretti  r
Hep gamz ü beşâretdir

Hep ayn-ı inâyetdir
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Her söyleyeni dinle
Ol söyleteni anla

Hoş eyle kabul canla
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Bil elsine-i halkı
Eklâm-ı Hak ey Hakkî
Öğren edeb ü hulkı

Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Vallâhi güzel etmiş
Billâhi güzel etmiş
Tallâhi güzel etmiş

Allah görelim netmiş
Netmişse güzel etmiş…

Erzurumlu İbrahim Hakkı
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DÜŞÜNELİM 13

ÜNİTE 1: Kader İnancı

4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.

1. Tahtaya;
“Kaderim böyleymiş!”,
“Kader mahkûmu”,
“Kötü talih”,
“Kader sen bize eşit davranmadın!”,
“Kader unuttu bizi!”,
“Kader utansın!’” ifadeleri yazılır.

2. Kur’an’ı Kerim’den kader inancıyla ilgili şu ayet mealleri de tahtaya yazılır.
“…Allah’ın emri biçilmiş bir kaderdir.”
                                                     (Ahzab suresi, 38.ayet.)

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

“Rahmân”ın yaratmasında hiçbir düzensizlik ve kusur göremezsin.” 
                                                              (Mülk suresi, 3.ayet.)

3. Toplumda yaygın olan bu yanlış inançların hangi davranışlara yol açtığı öğrencilere sorulur.
4. Öğrencilerin ortaya koyduğu soruları tahtaya yazılır. Konuyla ilgili ders kitabında verilen ayet 

ve hadislerin ışığında bu tarz inançların insanların yanlış bakış açılarından kaynaklandığı 
açıklanır.

5. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır ve öğrencilerden düşüncelerini çalışma 
kâğıdına yazmaları istenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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13 DÜŞÜNELİM

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

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

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

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

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

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

Okul ya da iş haya-
tıyla ilgili çaba sarf 
etmeyip, Allah deldiği 
boğazı aç koymaz, 
rızkı veren Allah’tır, 
diyenlere...

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

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

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

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

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

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

Sağlığına zararlı mad-
deleri kullanıp, Allah ne 
kadar ömür verdiyse o 
kadar yaşarım, diyenle-
re...

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

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

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

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

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

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

Hastalığının tedavisi 
olduğu hâlde tedavi ol-
mayıp, Allah ne kadar 
ömür takdir ettiyse o 
kadar yaşarım, diyen-
lere...

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

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

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

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

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

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

Aldığı kararın yan-
lış olduğunu söyleyen 
büyüklerine ve arka-
daşlarına rağmen körü 
körüne o yanlışta ısrar 
edip, kaderimde bu 
yazılmış, diyenlere...

Aşağıdaki durumlarda bu kişilere ne 
söylemek isterdiniz?

EK-1
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YORUMLAYALIM 14

ÜNİTE 1: Kader İnancı

4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.

1. Aşağıda örnekleri verilen arabesk müzik parçalarının sözlerinden bazıları tahtaya yansıtılır.
2. Öğrencilere, bu şarkı sözlerindeki yanlış kader anlayışlarının neler olduğu sorulur.
3. Bu şarkıları dinlemenin insanlara ne gibi zararlar vereceği tartışılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.

Batsın Bu Dünya

Yazıklar olsun, yazıklar olsun
Kaderin böylesine, yazıklar olsun
Her sey karanlık, nerde insanlık

Kula kulluk edene yazıklar olsun.

Batsın bu dünya, bitsin bu rüya
Ağlatıp da gülene, yazıklar olsun

Dolmamış çileler, yaşanmamış dertler
Hasret çeken gönül, benim mi olsun.

Ben ne yaptım, kader sana
Mahkûm etti, beni bana

Her nefeste, bin sitem var
Şikâyetim yaradana, şikâyetim yaradana.

Kaderimin Oyunu

Bana kaderimin bir oyunu mu bu
Aldı sevdiğimi verdi zulumu

Dünyaya doymadan geçip gideceğim
Yoksa yaşamanın kanunu mu bu?

Bıktım artık yaşamaktan
Çekmekle biter mi bu hayat yolu ah ah

Bu yalnızlık bu dertler!

Bekleyeceğim, bekleyeceğim
Geri dönmese bile

Alıştım kaderin zulmüne artık
Bana gülmese bile.
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NEDEN SÖYLÜYOR? 15

ÜNİTE 1: Kader İnancı

4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.

1. Öğrencilerden, bir ay boyunca ailelerini gözlemlemeleri ve aile bireylerinin Ek-1’deki tablo-
da yer alan cümleleri kullanıp kullanmadıklarını not etmeleri istenir.

2. Dersten bir önceki gün, öğrencilerden  aile bireyleriyle, söyledikleri cümleleri ve yanlış 
kader anlayışlarını tartışmaları, bu cümleleri neden sıkça söylediklerini tabloya yazmaları 
istenir.

3. Öğrenciler, gözlemlerini sınıfta paylaşırlar.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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15 NEDEN SÖYLÜYOR?

Aile bireylerinizi bir ay boyunca gözlemleyerek aşağıdaki tabloda gerekli yerleri doldurunuz.

Kaderle İlgili Yanlış 
Anlayışlar

Kim /
Kaç Defa 
Kullandı?

Kaderle İlgili Bu Yanlış Sözü Neden 
Söylüyor?

Alnımıza kara yazılmış. 

Kaderimizde bu da mı 
varmış!

Kader utansın!

Allah belamızı vermiş!

Kaderi kötüymüş.

Kader kurbanıymış!

Allah bula bula beni mi 
buldu!

EK-1
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PANO HAZIRLAMA 16

ÜNİTE 1: Kader İnancı

4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.

1. “Toplumda Kader ve Kaza ile İlgili Yaygın Olan Yanlış Anlayışlar” konusu işlendikten sonra bu 
etkinlik bütün sınıfın katılımıyla uygulanır.

2. Küçük, renkli not kâğıtları öğrencilere dağıtılır.
3. Öğrencilerden , toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışlarla ilgili bir cüm-

leyi dağıtılan not kâğıdına yazmaları istenir.
4. Yazılan bu kâğıtlar sınıf panosuna asılır.
5. Bu süreç yaklaşık 10 dakika sürer.
6. Panoya asılan kâğıtlarda yazılanlar yorumlanarak etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

15 dk.
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SUNU HAZIRLAMA 17

ÜNİTE 1: Kader İnancı

4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.

1. Sınıftan gönüllü üç öğrenci seçilir.
2. Bu öğrencilerden, toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışlar konu-

sunda bir araştırma yapmaları ve birer sunum hazırlamaları istenir.
3. Öğrencilere yaptıkları araştırma kapsamında yanlış kader anlayışına örnek verilebilecek 

bazı şarkı sözlerini de tespit etmeleri ve bunlara sunularında yer vermeleri söylenir.
4. Aynı şekilde, halk arasında sıkça kullanılan ve yanlış kader anlayışını yansıtan kimi de-

yim ve ifadelerin de sunuda yer alması istenir. 
5. Hazırlanan bu çalışmalar sınıfta sunularak değerlendirilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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EŞLEŞTİRME 18

ÜNİTE 1: Kader İnancı

1.Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.       2.İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
3.Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.             4.Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere verilir.
2. Okudukları ayetleri aşağıdaki kavramdan hangisiyle ilgili olduğunu tespit etmeleri istenir.
3. Her bir kavramın yanına o konuyla ilgili ayetler yazılır. 

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

15 dk.
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18 AYET EŞLEŞTİRME
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..................................................

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

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

• “Her can, ölümü tadacaktı r. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” (Ankebût suresi, 57. ayet.)

• “İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir. Onun çalışması ileride kesinlikle 
gözler önüne serilecekti r. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine eksiksiz olarak verilecekti r.”  
(Necm suresi, 39-41. ayetler.)

• “Allah’ın, göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmeti nize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık 
olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz?...” (Lokman suresi, 20. ayet.)

• “Şüphesiz Allah, adaleti , iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fena-
lık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl suresi, 90. ayet.)

• “…Kararını verdiğin zaman artı k Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp 
güvenenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet.)

• “O, geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmekte-
dirler.” (Enbiyâ suresi, 33. ayet.)

• “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsan suresi 3. 
ayet.)

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

• “...Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O’dur…” (Mülk suresi, 23. ayet.)

Aşağıdaki ayetleri ilgili olduğu kavram yanına yazınız.

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

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

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

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

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

Fiziki 
Yasalar

Toplumsal 
Yasalar

Rızık Emek

EcelTevekkül

Cüz‛î 
İrade

Kader

Biyolojik 
Yasalar

EK-1
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KAVRAM ŞEMASI HAZIRLAMA 19

ÜNİTE 1: Kader İnancı

1.Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.       2.İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
3.Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.             4.Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.

1. Öğrencilerden “Kader İnancı İle İlgili Kavramlar” başlıklı bir şema oluşturmaları istenir.
2. Şemadaki her konu başlığıyla ilgili, ders kitabından ya da https://kuran.diyanet.gov.tr/ ad-

resinden birer ayet meali bulup bunları defterlerine ya da çalışmayı yaptıkları A4 kâğıdına 
yazmaları söylenir.

3. Hazırlanan şemada bulunması gereken kavramlar şunlardır: 
• Kader
• Kaza
• İlim
• İrade
• Fiziksel Yasalar
• Tevekkül
• Cüz’î İrade
• Ecel
• Ömür
• Rızık
• Toplumsal Yasalar
• Sünnetullah
• Kudret
• Biyolojik Yasalar
• Tedbir
• Küllî İrade

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.
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KAVRAM YERLEŞTİRME YARIŞMASI 20

ÜNİTE 1: Kader İnancı

1.Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.       2.İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
3.Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.             4.Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.

1. Öğrencilere Ek-1’deki çalışma kâğıdı verilir.
2. Öğrencilerden, en kısa zamanda en doğru şekilde kavramları yerlerine yerleştirmeleri iste-

nir.
3. Yerleştirmeyi verilen sürede en az hatayla tamamlayanlar etkinlik notu ile ödüllendirilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

15 dk.
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20 KAVRAM YERLEŞTİRME YARIŞMASI

01

02

03

01

02

03

01

02

03

04

05

06

07

08

KAVRAM 
LİSTESİ: 

TEDBİR, KADER, İLİM, BİYOLOJİK, KUDRET, KAZA, TEVEKKÜL, 
ECEL, FİZİKSEL, KUDRET, ÖMÜR, NİMET, KÜLLÎ İRADE, RIZIK, 

TEVEKKÜL, TOPLUMSAL 

KADER İNANCI

KADER İLE İLGİLİ İLAHİ 
SIFATLAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KADER İLE İLGİLİ 
KAVRAMLAR

KADER YASALARI

EK-1

Aşağıda verilen kavramları şemada doğru yerlere yazınız.
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KISSA-KAVRAM EŞLEŞTİRME 21

ÜNİTE 1: Kader İnancı

1.Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.       2.İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
3.Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.             4.Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.

1. Etkinlikten bir hafta önce, öğrencilerden, Kasas suresinin mealini okumaları istenir.
2. Okudukları ayetlerde Hz. Musa’nın başından geçen olayların, Ek-1’deki kavramlardan hangi-

leriyle alakalı olduğunu tespit etmeleri söylenir. 

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

15 dk.
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21 KISSA-KAVRAM EŞLEŞTIRME

Kaderle ilgili kavramların karşısına Kasas suresinde anla� lan ilgili olayı yazınız.

Kader İnancı 
Kavramları Kasas Suresinde Geçen Olay

1. KADER

2. KAZA

3. TEDBİR

4. TEVEKKÜL

5. RIZIK

6. ECEL

7. KÜLLÎ İRADE

8. CÜZ’Î İRADE

9. SÜNNETULLAH

10. TOPLUMSAL 
YASA

EK-1
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KOMPOZİSYON YAZMA 22

ÜNİTE 1: Kader İnancı

1.Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.       2.İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
3.Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.             4.Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.

1. Ek-1’de yer alan sayfalar çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.
2. Öğrencilerden, çalışma kâğıdındaki ayetleri kullanarak İslam dininde Kader inancını anlatan 

bir kompozisyon yazmaları istenir.
3. Öğrencilere kompozisyon yazımı için iki hafta süre verilir. Kompozisyonun 2 ile 4 sayfa ara-

sında olması istenebilir.
4. Gönüllü öğrencilerin kompozisyonları sınıfta okunur.
5. Başarılı bulunan kompozisyonlar okul panosunda sergilenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.



40

22 KOMPOZİSYON YAZMA EK-1

1. “Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi 
işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak 
güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.” (Fussilet suresi, 12. ayet.)

2. “O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, Güneş’i ve Ay’ı 
da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla 
bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir).” (En’âm suresi, 96. ayet.)

3. “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyum-
suzluk göremezsin.  Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor 
musun?” (Mülk suresi, 3. ayet.)

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

5. “Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da onun için birer kazık kılmadık mı? Sizi 
çift çift yarattık, uykunuzu dinlenme vakti kıldık, geceyi bir örtü yaptık, gün-
düzü geçimi sağlama vakti kıldık, üstünüze yedi kat sağlam gök bina ettik, 
parlak ışık veren güneşi var ettik, taneler, bitkiler ve ağaçları sarmaş dolaş 
bahçeler yetiştirmek için yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur indirdik.” (Nebe’ 
suresi, 6-16. ayetler.)

6. “Rabbin bal arısına: ‘Dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin, 
sonra her çeşit üründen ye, sonra da Rabbinin işlemen için gösterdiği yollardan 
yürü.’ diye vahyetti.  Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde bal çı-
kar. Düşünen bir millet için bunda ibret vardır.” (Nahl suresi, 68-69. ayetler.)

7. “Allah’ın, göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini 
gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiğini görmez misiniz?...” (Lokman suresi, 20. 
ayet.)

8. “O, geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede 
yüzmektedirler.” (Enbiyâ suresi, 33. ayet.)

9. “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. O’nu hamd ile tesbih et. 
...” (Furkân suresi, 58. ayet.)

10. “Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karan-
lık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mut-
lak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri (düzenlemesi)dir. Ayın dolaşımı 
için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı 
gibi olur. Ne Güneş Ay’a yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir 
yörüngede yüzmektedir.” (Yâsîn suresi, 37-40. ayetler)

İslam Dininde Kader İnancı ile İlgili Bazı Ayetler:
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22 KOMPOZİSYON YAZMA EK-1

11. “… Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların duru-
munu değiştirmez…” (Ra’d suresi, 11. ayet.)

12. “Gökten su indiren O’dur. (Buyurdu ki:) İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitir-
dik.  O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil 
bitki,  hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar 
bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve 
verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün 
bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.” (En’âm suresi, 99. ayet.)

13. “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bak-
mazlar mı?...” (Fâtır suresi, 44. ayet.)

14. “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin.  
Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz 
de  O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler ol-
muştunuz…” (Âl-i İmrân suresi, 103. ayet.)

15. “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; 
hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt 
veriyor.” (Nahl suresi, 90. ayet.)

16. “Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve 
belirli bir ecel için yarattık...”(Ahkâf suresi, 3. ayet.)

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

18. “Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneş’i 
ve Ay’ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri, belirlenmiş bir süre-
ye kadar hareketlerini sürdürürler. İşte bu, Allah’tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca 
O’nundur. Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükme-
demezler.” (Fâtır suresi, 13. ayet.) 

19. “Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah’a aittir..." (Hûd suresi, 6. ayet.)

20. “İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir. Onun çalışması ileride 
kesinlikle gözler önüne serilecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine ek-
siksiz olarak verilecektir.” (Necm suresi, 39-41. ayetler.)
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BOŞLUK DOLDURMA 23

ÜNİTE 1: Kader İnancı

5.Hz. Musa’nın (a.s.) hayatı nı ana hatlarıyla tanır.

1. Öğrencilere Ek-1’deki çalışma kâğıdı dağıtı lır. 
2. Bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır. 
3. Öğrencilerden 10 dakika içinde, verilen kelimeleri uygun boşluklara yazmaları istenir. 
4. Süre sonunda çalışma kâğıtları kontrol edilir. 

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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23 BOŞLUK DOLDURMA23 BOŞLUK DOLDURMA

43

1. Eski Mısır’da krallara ne ad 
verilir?

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

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

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

3. Yüce Allah, kime Hz. Mu-
sa’nın (a.s.) peygamber ola-
cağını vahyetmiştir?

5. Hz. Musa (a.s.) nerede bü-
yüdü? Olgunluk çağında hangi 
şehre gitti?

7. Hz. Musa’nın daveti neti-
cesinde fi ravunun sarayında 
kim iman etti?

Firavun ve ordusunun sonu ne 
oldu?

Hz. Musa’nın (a.s.) kavmini 
put yapmaya ikna eden kim-
di?

8. Firavunun iman etmemesi 
üzerine Hz. Musa (a.s.) kav-
mini toplayarak nereye git-
mek için yola çıktı?

6. Yüce Allah, Hz. Musa’ya 
(a.s.) destek olması için kimi 
görevlendirdi?

4. Hz. Musa’nın (a.s.) annesi, 
yavrusunu fi ravununun askerle-
rinden korumak için ne yaptı?

2. Firavun, gördüğü bir rüya 
sebebiyle askerlerine ne em-
retti?

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

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

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

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

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

Suda boğuldular

Hz. Harun (a.s.) Sihirbazlar
Mısır’da, fi ravunun 

sarayındaNehre bıraktı

Annesi

Filistin SamiriFiravun Bütün erkek çocukların 
öldürülmesini

Hz. Musa’nın (a.s.) haya�  ile ilgili verilen soruların cevaplarını aşağıda verilen kelimeler arasın-
dan bulup yazınız.

EK-1
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KOMPOZİSYON ÖDEVİ 24

ÜNİTE 1: Kader İnancı

5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

1. Öğrencilerden Kur’an’da Hz. Musa kıssasının geçtiği ayetleri araştırmaları istenir. Hz. 
Musa kıssası ile ilgili öğrencilere başvuru kaynağı belirtilir. (https://kuran.diyanet.gov.tr/  
ve https://islamansiklopedisi.org.tr/ )   

2. Araştırma için bir hafta süre verilir.
3. Öğrencilerden, Taha suresi 9-99. ayetler, Araf suresi 103-171. ayetler ve Kasas suresi 

3-43. ayetleri belirtilen kaynaklardan okuyarak “Kur’an’a Hz. Musa” konulu bir  kompo-
zisyon yazmaları istenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

1 Hafta
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EŞLEŞTIRME 25

ÜNİTE 1: Kader İnancı

1.Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.       2.İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
3.Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.      4.Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.
   5.Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere verilir.
2. Öğrencilerden, sonraki derse kadar, çalışma kâğıdında belirtilen ayet meallerini okuma-

ları istenir.
3. Okudukları ayetlerde Hz. Musa’nın başından geçen olayların kader ile ilişkili kavramlar-

dan hangisiyle alakalı olduğunu tespit etmeleri söylenir. (Hz. Musa’nın doğumu ve bir 
küçük sala konulup nehre bırakılması, kader ve ecel kavramlarına örnek olarak verilebi-
lir.)

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.



46

25 EŞLEŞTIRME

Aşağıda belir� len ayetlerde anla� lan, Hz. Musa’nın başından geçen olayları, kader inancı kav-
ramlarından ilgili olanın karşısına yazınız.

1. Taha suresi, 
9-99. ayetler

2. Araf suresi, 
103-171. ayetler

3. Kasas suresi, 
3-43. ayetler

Kader İnancı Kavramları Hz. Musa’nın Başından Geçen Olay

1. KADER

2. KAZA

3. TEDBİR

4. TEVEKKÜL

5. RIZIK

6. ECEL

7. KÜLLÎ İRADE

8. CÜZ’Î İRADE

9. SÜNNETULLAH

10. TOPLUMSAL YASA

EK-1
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AYETLERİ OKUYALIM 26

ÜNİTE 1: Kader İnancı

5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.
2. Öğrencilerden, çalışma kâğıdında yazılı olan ayetleri okuyarak soruları cevaplamaları istenir.
3. Ayetlerin okunup soruların cevaplanması için 15 dakika süre tanınır.
4. Öğrencilerin verdiği cevaplar okutularak etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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26 AYETLERİ OKUYALIM

• Andolsun, Musa’yı da, “Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah’ın (geçmiş 
milletleri cezalandırdığı) günlerini hatı rlat!” diye ayetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda 
çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. (İbrahim suresi, 5.ayet.)

• Musa, kavmine, “Allah’tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah’ındır. Ona, 
kullarından dilediğini mirasçı kılar. Sonuç Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır.” dedi. De-
diler ki: "Sen bize gelmeden önce de bize işkence edildi, geldikten sonra da." Musa, "Umu-
lur ki, Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizi bu yerde (Mısır'da) egemen kılıp nasıl 
davranacağınıza bakacaktı r." dedi. Andolsun biz, Firavun ailesini, öğüt alsınlar diye yıllarca 
süren kıtlık ve ürün eksikliği ile cezalandırdık. Fakat onlara iyilik geldiği zaman, “Bu bizimdir, 
(biz çalışıp kazandık.)” derler. Eğer başlarına bir kötülük gelirse Musa ve beraberindekilerin 
uğursuzluğuna yorarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluk sebebi ancak Allah katı nda (yazılı)
dır. Fakat çokları bilmezler. Dediler ki: "Bizi büyülemek için her ne geti rirsen geti r, biz sana 
inanacak değiliz.Biz de her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere başlarına tufan, çekirge, 
ürün güvesi (haşerat), kurbağalar ve kan gönderdik. (Hiçbirinden ders almadılar.) Büyüklük 
tasladılar ve suçlu bir kavim oldular. Üzerlerine azap çökünce, "Ey Musa! Rabbinin sana 
verdiği söz uyarınca bizim için dua et. Eğer azabı üzerimizden kaldırırsan mutlaka sana ina-
nacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte elbett e göndereceğiz." dediler. Fakat erişecekleri 
bir süreye kadar biz azabı üzerlerinden kaldırınca hemen yeminlerini bozarlar. Bu yüzden 
onlardan inti kam aldık. Ayetlerimizi yalanlamaları ve onları umursamamaları sebebiyle 
kendilerini denizde boğduk. (A’raf suresi,128, 136.ayetler)

• Musa, şöyle dedi: “Ey Rabbimiz! Gerçekten sen fi ravuna ve onun ileri gelenlerine, dünya 
hayatı nda nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptı rsınlar diye mi? Ey Rab-
bimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver, çünkü onlar elem dolu azabı 
görünceye kadar iman etmezler.” (Yunus suresi, 88.ayet.)

Sorular

1. Hz. Musa, hangi kavme peygamber olarak 
gönderilmişti r?

2. Hz. Musa, peygamberlik görevini yerine 
geti rirken ne gibi zorluklarla karşılaşmıştı r?

3. Hz. Musa’nın kavminin öne çıkan özellikleri 
nelerdir?

4. Hz. Musa hakkında size en ilginç gelen olay 
nedir?

EK-1

Aşağıda verilen ayetleri okuyarak soruları cevaplayınız.
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ARAŞTIRMA ÖDEVİ 27

ÜNİTE 1: Kader İnancı

6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler.

1. Öğrencilerden Ayet el-Kürsi’yi okumaları ve bu ayetin anlamını araştırmaları istenir. Ayet ile 
ilgili öğrencilere başvuru kaynağı belirtilir. (https://kuran.diyanet.gov.tr/ , https://hadisler-
leislam.diyanet.gov.tr/ ve https://islamansiklopedisi.org.tr/ )   Sonraki derste bu hususta bir 
etkinlik yapılacağı söylenerek bir hafta süre verilir.

2. Sonraki derste Ek-1’deki çalışma kâğıdı öğrencilere verilir.
3. Öğrencilerden, yaptıkları araştırmaya göre çalışma kâğıdını 15 dakika içerisinde doldurmaları 

istenir.
4. Gönüllü öğrencilere cevapları okutularak etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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27 ARAŞTIRMA ÖDEVİ

Ayet el-Kürsi

Ayet Sayısı: 
Bakara Suresi, 255. ayet.

Meali:
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Ayet İle İlgili Hadisler 
(Eğer Varsa): 
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Ayetin Tefsiri:
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Bu Ayetten Öğrendiklerim:
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Ayette Geçen Önemli 
Kavramlar: 
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Nüzul Sebebi (Eğer 
Varsa):
..............................................
..............................................
.............................................

Nazil Olduğu Yer (Mekkî /
Medenî):
................................................
................................................
................................................

Ayet el-Kürsi ile ilgili öğrendiklerinizi belir� len yerlere yazınız.
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AYET BULMA 28

ÜNİTE 1: Kader İnancı

6.Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler.

1. Öğrencilerden, Allah’ın güzel isimlerinden, Ayet el-Kürsi’de geçen el-Hayy, el-Kayyum, el-Aliyy, 
el-Azîm isimlerinin geçtiği başka ayetlerin meallerini bularak defterlerine yazmaları istenir.

2. Öğrencilere en az 3 ayet meali yazmaları söylenir.
3. Hazırlanan bu ayet mealleri öğrenciler tarafından sınıfta okunur.
4. Esmâ-i hüsnâ ve bu isimler hakkında değerlendirmelerde bulunulur.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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EŞLEŞTİRELİM 29

ÜNİTE 1: Kader İnancı

6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler.

1. Öğrencilerden bir sonraki haftaya kadar Ayet el- Kürsi’nin okunuşunu ve anlamını öğrenme-
leri istenir.

2. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere verilir.
3. Ayet el-Kürsi’nin okunuşu verilen bölümlerini anlamlarıyla eşleştirmeleri söylenir.
4. Çalışma kâğıtları kontrol edilerek etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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29 EŞLEŞTİRELİM

Ayet el-Kürsi’nin okunuşu verilen bölümlerini anlamlarıyla eşleş� riniz.

1. Onları görüp gözetmek ona ağır 
gelmez.

2. Onun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri 
kaplar .

3. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku.

4. Rahman ve Rahim olan Allah’ın 
adıyla

5. Gerçekten yüce ve büyük olan 
yalnızca odur.

6. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi 
O’nundur.

7. O, kullarının önlerinde ve 
arkalarında ne varsa hepsini bilir.

10. İzni olmadan huzurunda şefaat 
edecek olan kimdir?

9. Onlar ise onun dilediği kadarından 
başka ilminden hiçbir şey 

kavrayamazlar.

8. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. 
O daima diridir, bütün varlığın 

idaresini yürütendir.

a Bismillâhirrahmânirrahîm

b Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hay-
yül kayyûm

c lâ te’huzühû sinetün velâ 
nevm

d lehû mâ fi s semâvâti ve mâ 
fi l ard

e men zellezî yeşfeu indehû 
illâ bi iznih

f ya’lemü mâ beyne eydîhim 
ve mâ halfehüm

g ve lâ yühîtûne bi şey’in min 
ilmihî illâ bimâ şâ’

h vesia kürsiyyühüs semâvâti 
vel ard

ı ve lâ yeûdühû hifzuhümâ

i ve hüvel aliyyül azîm

EK-1
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BİR AYET TANIYORUM 30

ÜNİTE 1: Kader İnancı

6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler.

1. Ek-1’deki çalışma kâğıdı öğrencilere verilir.
2. Öğrencilerden, yönergeye göre 15 dakikada çalışmayı tamamlamaları istenir.
3. Gönüllü öğrencilere çalışmaları okutularak etkinlik bitirilir.

20 dk.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.
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Okunuşu

Meali

• Allahü lâ ilâhe illâ ………………......................…………. kayyum,
• ……………......................................……………. sinetün velâ nevm,
• lehû mâ fi s semâvâti …….................................…………………….,
• men zellezî ……………..............................…………….illâ bi iznih,
• ya’lemü mâ beyne eydîhim ….....................……………………….,
• …………………...........………. bi şey’in min ……….........………………,
• ………………........................................…………. semâvâti vel ard,
• ve lâ yeûdühû ….............................................……………………….,
• ve ……………….......................................................…………. azîm.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 BİR AYET TANIYORUM

Ayet el-Kürsi’nin  okunuşundaki boşlukları dolduralım ve al� ndaki bölüme aye� n mealini yazalım.

EK-1
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ANLADIKLARIM 31

ÜNİTE 1: Kader İnancı

6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler.

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere verilir.
2. Ayet el-Kürsi’de verilen mesajların neler olduğu hakkında düşünmeleri ve ayetten anladıkla-

rını çalışma kâğıdında ilgili yere yazmaları istenir.
3. Öğrenciler yazdıklarını sınıfla paylaşır.
4. Öğrencilerin verdikleri cevaplardan çıkarılan ortak bilgiler tahtaya yazılarak etkinlik tamam-

lanır.

20 dk.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.
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31 ANLADIKLARIM

Ayet el-Kürsi’nin anlamını okuyarak anladıklarınızı sizin için ayrılan alana yazınız.

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
• Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. 
• Daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir. 
• O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku. 
• Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. 
• İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? 
• O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. 
• Onlar ise O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. 
• O’nun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. 
• Onları görüp gözetmek O’na ağır gelmez. 
• Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O’dur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ayet el-Kürsi’nin Anlamı

Ayet el-Kürsi’den Anladıklarım

EK-1
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SIRALAYALIM 32

ÜNİTE 1: Kader İnancı

6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler.

1. Ek-1’deki çalışma kâğıdı öğrencilere verilir.
2. Öğrencilere, bölümleri karışık sıra ile verilmiş olan Ayet el-Kürsi’yi doğru sıra ile yazmaları 

söylenir.
3. Çalışma için 15 dakika süre verilir.
4. Gönüllü öğrencilere Ayet el-Kürsi okutularak etkinlik tamamlanır.

20 dk.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.
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32 SIRALAYALIM

Ayet el-Kürsi’deki ifadeleri doğru şekilde sıralayarak al� aki boşluğa yazınız.

ya’lemü mâ beyne eydîhim ve 
mâ halfehüm

ve lâ yühîtûne bi şey’in min il-
mihî illâ bimâ şâ’

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül 
kayyûm

ve lâ yeûdühû hifzuhümâ ve hü-
vel aliyyül azîm.

men zellezî yeşfeu indehû illâ bi 
iznih

lehû mâ fi s semâvâti ve mâ fi l 
ard

vesia kürsiyyühüs semâvâti vel 
ard,

lâ te’huzühû sinetün velâ nevm

Ayet el-Kürsi’nin Okunuşu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EK-1
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SENİ SEÇTİM 33

ÜNİTE 1: Kader İnancı

1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.
5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler.

1. Etkinlikte kullanılmak üzere sınıfa bir top getirilir.
2. Kaderle ilişkilendirilen aşağıdaki kavramlar tahtaya yazılır.

3. Öğrencilerden birisinin ismi söylenerek top ona atılır ve tahtada yazılan kavramlardan birisi 
söylenir.

4. Top kendisinde olan öğrenci, söylenen kavramla ilgili örnek verir.  Mesela fiziksel yasa denil-
mişse öğrenci suyun buharlaşması der vb.

5. Cevap veren öğrenci bir başka arkadaşının ismini söyleyerek topu ona atar ve arkadaşı için 
bir kavram seçerek onun örnek vermesini ister.

6. Cevap veremeyen öğrenci topu öğretmene atar ve öğretmen oyunu tekrar başlatır.

20 dk.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

◊ Kader                                            
◊ Kaza                                             
◊ Küllî irade                                     
◊ Cüz’î irade                                     
◊ Sünnetullah                                  
◊ Fiziksel yasa                                
◊ Biyolojik yasa                               
◊ Toplumsal yasa                            
◊ Tevekkül                                        
◊ Rızık         

◊ İyilik
◊ Kötülük
◊ Sorumluluk
◊ Sağlık                               
◊ Hastalık
◊ Ömür
◊ Ecel
◊ Başarı 
◊ Başarısızlık
◊ Ölçü



61

BOŞLUK DOLDURMA 34

ÜNİTE 1: Kader İnancı

1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.
5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler.

1. Ek-1’deki çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır. 
2. Öğrencilere, verilen kavramları uygun boşluklara yerleştirmeleri söylenir.
3. Çalışmanın tamamlanması için 15 dakika süre verilir.
4. Cevaplar kontrol edilerek etkinlik sonlandırılır.

20 dk.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.
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34 BOŞLUK DOLDURMA

Aşağıdaki kavramları tanımlarına uygun boşluklara yerleş� riniz.

EK-1

ALLAH EMEK KAZA ŞER BAHT TEVEKKÜL HAYY

ECEL KAYYUM BİYOLOJİK YASA HAYIR SORUMLULUK TALİH REZZAK

İLİM KÜLLÎ İRADE SÜNNETULLAH KISMET FİZİKSEL 
YASA KADER KUDRET

TOPLUMSAL YASA CÜZ’Î İRADE AZİM İRADE

1. ...................: Canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili yasalar.
2. ...................: Her canlı için takdir edilmiş olan ölüm zamanı.
3. ...................: Allah'ın (c.c.) güç yeti rmesi ve dilediğini dilediği şekilde yapması.
4. ...................: Allah tarafı ndan insana verilen, sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyeti .
5. ...................: Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi  ve maddeler arası ilişkiler-

le ilgili prensipler.
6. ...................: Varlığı devamlı olan, hayat sahibi, ölmeyen, diri olan, anlamında Allah'ın (c.c.) 

Esmâ-i hüsnâsından biri.
7. ...................: Varlığı kendinden, kendi kendine yeterli, yarattı  klarına hâkim ve onları koruyup 

gözeten anlamında Allah'ın (c. c.) Esmâ-i hüsnâsından biri.
8. ...................: Kişinin aklını ve özgür iradesini kullanarak almış olduğu kararlardan ve yaptı ğı 

eylemlerden doğan sonuçları kabul etmesi.
9. ...................: Yüce Allah'ın emretti  ği, sevdiği, hoşnut olduğu iyi ve güzel olan davranışlar.
10. ...................: Allah'ın (c.c.) gerek duyular âlemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve 

olayları bilmesi.
11. ...................: Takdir edilmiş olan şey, nasip.
12. ...................: İnsanın yapacağı işlerde kendisine düşen görevleri yerine geti rip her türlü tedbiri 

aldıktan, yeterli ve gerekli çalışmaları en güzel biçimde yaptı ktan sonra sonucu Allah'tan bekle-
mesi.

13. ...................: Yüce Allah'ın bildiği ve takdir etti  ği olayların zamanı gelince meydana gelmesi.
14. ...................: Allah'ın evrene koymuş olduğu ve kıyamete kadar hiçbir şekilde değişmeyecek 

olan yasalar.
15. ...................: Toplumda yaşanan olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkilerini gösteren ya-

salar.
16. ...................: Dileme, tercih etme, karar verme.
17. ...................: Kâinatı  yaratan ve idare eden en yüce varlık.
18. ...................: Kişinin rızkını kazanmak için hem bedenen hem de zihnen çaba sarf etmesi.
19. ...................: Yüce Allah'ın yasakladığı, sevmediği, hoşnut olmadığı, meşru olmayan kötü ve 

zararlı olan davranışlar.
20. ...................: Zatı nın ve sıfatlarının mahiyeti  anlaşılamayacak kadar ulu olan, anlamında Al-

lah'ın (c.c.) Esmâ-i hüsnâsından biri.
21. ...................: Mahlukatı na maddi ve manevi her türlü rızkı bol bol ihsan eden, anlamında Al-

lah'ın en güzel isimlerinden biri.
22. ...................: Allah tarafı ndan ezelde belirlendiği kabul edilen kısmet ve nasip.
23. ...................: Allah'a ait olan, kişinin tercih hakkına ve isteğine bağlı olmayan sınırsız irade.
24. ...................: İnsanın başına gelmesi takdir edilen iyi veya kötü durumlar.
25. ...................: Yüce Allah'ın her şeyi ezeli ilmiyle bilip takdir etmesi.
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BULMACA 35

ÜNİTE 1: Kader İnancı

1. Ek-1’de yer alan bulmaca öğrencilere verilir.
2. Bulmacanın çözümü için 20 dakika süre tanınır.
3. Sürenin tamamlanmasıyla cevaplar kontrol edilerek etkinlik sonlandırılır.

30 dk.

1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.
5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatı nı ana hatlarıyla tanır. 6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.
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35 BULMACA

Soldan Sağa

4. Canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili yasalar.
6. Allah'ın (c.c.) gerek duyular âlemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesi.
7. Yüce Allah'ın her şeyi ezelî ilmiyle bilip takdir etmesi.
10. Kişinin rızkını kazanmak için hem bedenen hem de zihnen çaba sarf etmesi.
11. Kâinatı  yaratan ve idare eden en yüce varlık. 
13. Yüce Allah'ın emretti  ği, sevdiği, hoşnut olduğu iyi ve güzel olan davranışlar.
15. Varlığı devamlı olan, hayat sahibi, ölmeyen, diri olan, anlamında Allah'ın (c.c.) Esmâ-i 

hüsnâsından biri.
16. Allah'ın (c.c.) güç yeti rmesi ve dilediğini dilediği şekilde yapması.
17. Yüce Allah'ın bildiği ve takdir etti  ği olayların zamanı gelince meydana gelmesi.
19. Allah tarafı ndan insana verilen, sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyeti .
21. Her canlının doğumundan ölümüne kadar olan yaşam süresi.
23. İnsanın yapacağı işlerde kendisine düşen görevleri yerine geti rip her türlü tedbiri aldıktan, 

yeterli ve gerekli çalışmaları en güzel biçimde yaptı ktan sonra sonucu Allah'tan beklemesi.
26. Mahlukatı na maddi ve manevi her türlü rızkı bol bol ihsan eden, anlamında Allah'ın en güzel 

isimlerinden biri.
27. Allah'ın evrene koymuş olduğu ve kıyamete kadar hiçbir şekilde değişmeyecek olan yasalar.

Yukarıdan Aşağıya

1. İnsanın başına gelmesi takdir edilen iyi veya kötü durumlar.
2. Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi  ve maddeler arası ilişkilerle ilgili prensip-

ler.
3. Toplumda yaşanan olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkilerini gösteren yasalar.
5. Kişinin aklını ve özgür iradesini kullanarak almış olduğu kararlardan ve yaptı ğı eylemlerden do-

ğan sonuçları kabul etmesi.
7. Varlığı kendinden, kendi kendine yeterli, yarattı  klarına hâkim ve onları koruyup gözeten, anla-

mında Allah'ın (c. c.) Esmâ-i hüsnâsından biri.
8. Yüce Allah'ın yasakladığı, sevmediği, hoşnut olmadığı, meşru olmayan kötü ve zararlı olan davra-

nışlar.
9. Bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok, rastlantı  sonucu elde etti  ği, kendisi için elverişli durum.
12. Allah tarafı ndan ezelde belirlendiği kabul edilen kısmet ve nasip.
14. Dileme, tercih etme, karar verme.
17. Takdir edilmiş olan şey, nasip.
18. Zatı nın ve sıfatlarının mahiyeti  anlaşılamayacak kadar ulu olan, anlamında Allah'ın (c. c.) Esmâ-i 

hüsnâsından biri.
20. Allah'a ait olan, kişinin tercih hakkına ve isteğine bağlı olmayan sınırsız irade. 
22. Yüce Allah'ın tüm canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şey.
24. Her canlı için takdir edilmiş olan ölüm zamanı.
25. Bir kimsenin payına düşen şey, hisse.
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35 BULMACA

1
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EK-1
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BOŞLUK DOLDURMA 36

ÜNİTE 1: Kader İnancı

1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.
5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler.

1. Bir önceki derste öğrencilere, sonraki derste yapılacak etkinlik için her sıraya bir kitap düşe-
cek şekilde Kur’an meali getirmeleri söylenir.

2. Ek-1’deki çalışma kâğıdı her sıraya bir adet düşecek şekilde çoğaltılarak dağıtılır.
3. Aynı sırada oturan iki öğrencinin birbirlerine yardımcı olarak çalışma kâğıdında istenen ayet-

leri mealden bulup yazmaları söylenir.
4. Bu çalışma için öğrencilere 20 dakika süre tanınır.
5. Önce bitiren öğrencilere çalışmaları okutularak etkinlik tamamlanır.

20 dk.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.
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36 BOŞLUK DOLDURMA

İstenen ayet meallerini Kur’an mealinden bularak yazınız.

AYET NUMARASI KONUSU MEALİ

Hud suresi, 6. ayet Rızık

Necm suresi, 39-41. ayetler Başarı ve Çalışma

Bakara suresi, 155. ayet Kur’an’da Musibetlere Bakış

Âl-i İmran suresi, 159. ayet Tevekkül

Şu’arâ suresi, 80. ayet Hastalık

Ankebut suresi, 57. ayet Ömür ve Ecel

Fâtır suresi, 43. ayet Kader ve Evrendeki Yasalar

Rahman suresi, 5. ayet Fiziksel Yasalar

Ra’d suresi, 11. ayet Toplumsal Yasalar

Hicr suresi, 22. ayet Fiziksel Yasalar

EK-1
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KELİME AVI 37

ÜNİTE 1: Kader İnancı

1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.
5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler.

20 dk.

1. Ek-1’de yer alan bulmaca öğrencilere verilir.
2. Bulmacanın çözümü için 20 dakika süre tanınır.
3. Sürenin tamamlanmasıyla cevaplar kontrol edilerek etkinlik sonlandırılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.
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37 KELİME AVI

Verilen kelimeleri harf tablosundan bularak boyayınız.

EK-1

ALLAH EMEK KAZA ŞER BAHT

ECEL KAYYUM BİYOLOJİK YASA ŞANS SORUMLULUK

İLİM KÜLLÎ İRADE SÜNNETÜLLAH KISMET FİZİKSEL 
YASA

REZZAK KUDRET TOPLUMSAL YASA CÜZ’Î İRADE AZİM

HAYIR HAYY KADER TEVEKKÜL ÖMÜR

İRADE RIZIK TALİH NASİP
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BAŞLIK BULMA 38

ÜNİTE 1: Kader İnancı

1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.
3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.
5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler.

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı öğrencilere verilir.
2. Çalışmanın tamamlanması için 20 dakika süre tanınır.
3. Sürenin tamamlanmasıyla cevaplar kontrol edilerek etkinlik sonlandırılır.

20 dk.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.
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38 BAŞLIK BULMA

Aşağıda verilen me� nleri okuyarak soruları cevaplayınız.

………….....…………………………….

Hayır ve şer, iyi ve kötü, canlı ve cansız, faydalı ve faydasız ne varsa hepsi Al-
lah’ın bilgisi, dilemesi, kudreti ve yaratması ile gerçekleşir. O’nun bilgisi olmak-
sızın bir yaprak bile kıpırdamaz. Kaza ve kadere iman eden kişi bunu bilir ve bu 
bilginin verdiği güvenle huzur içinde yaşar.

Yine bilir ki evrende olan her şey bir ölçüye, bir hikmete göre meydana gelir. 
Allah, yarattığı her şey için bir amaç belirlemiştir. Mümin bu ölçüyü, bu hikme-
ti, bu amacı anlamaya çalışır. O’nun koyduğu ölçüyü, kurduğu denge ve düzeni 
bozmadan yaşamak için gayret gösterir. Bu düzen içinde kendi yerini anlamaya 
çalışır. Hayatta karşılaştığı güçlüklerde O’nun kurduğu düzene ve takdir ettiği 
hikmete güvenir, daha bir metanetli olur.

Allah tarafından belirlenmiş bir ömrü olduğunu bilir. Bütün dünya bir araya gelse 
dahi ömrü bitmeden canını alamayacaklarına inanır. Allah’a ve O’nun kaderine 
olan bu sarsılmaz iman sayesinde kimse müminden daha cesur olamaz.

Sahip olduğu güç, zenginlik ve makamdan dolayı en ufak bir gurur duymaz. Çün-
kü bunların hepsi Allah’ın kendisine geçici bir süreyle verdiği birer hediyedir ve 
Allah, verdiği gibi alabilir de…

Her ne olursa olsun ümidini kaybetmez. Çünkü bilir ki yerin ve göğün hazine-
lerinin sahibi Allah’tır ve Allah’ın verebileceği nimetlerin bir sınırı yoktur. Allah 
nimetlerini bol bol verdiğinde de kıstığında da bunun bir sebebi vardır. Bu iman, 
mümin için olağanüstü bir teselli ve ümit kaynağıdır.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yukarıdaki metne en uygun başlık sizce ne olabilir?

2. Bu metinden hareketle kaza ve kader hakkında 5 cümle yazınız. 

1. .......................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................

4. .......................................................................................................................................

5. .......................................................................................................................................

EK-1
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Ek 2

………………...…………………………

İnsan akıl sahibidir. İnsanı meleklerden ve diğer varlıklardan ayıran yönü aklıdır. 
Bu özelliği dolayısıyla dinin emir ve yasaklarına muhataptır. Bunları kabul ya 
da red konusunda bir tercihle yüz yüzedir. Sonuç olarak insanlar arasında aklını 
kullanarak imanı ve teslimiyeti seçenler olduğu gibi, inkâra sapanlar da bulun-
maktadır.

İnsan özgürdür. İnsan tercih yapabilen bir varlıktır. Kendisine sunulan seçenekler 
içerisinden imanı da inkârı da tercih etmek onun özgürlük alanı içindedir. Bunu 
yapabilecek bir irade kendisine yaratıcısı tarafından verilmiştir.

İnsan sorumludur. İnsan, inandıklarından ve inanmadıklarından, tercih ettik-
lerinden ve etmediklerinden, yaptıklarından ve yapmadıklarından sorumludur. 
Kendisine verilen akıl ve özgürlük onun bütün bunlardan sorumlu olması sonucunu 
doğurur. Şayet akletme ve tercihte bulunabilme durumu olmasaydı o zaman im-
tihana gerek kalmaz, “sorumluluk”tan da bahsedilemezdi.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yukarıdaki metne en uygun başlık sizce ne olabilir?

2. Bu metinden hareketle insanın özgürlüğü ve sorumluluğu hakkında 5 cümle 
yazınız.  

1. .......................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................

3. .......................................................................................................................................

4. .......................................................................................................................................

5. .......................................................................................................................................

38 BAŞLIK BULMA
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3

Kader İnancı ile İlgili Kav-
ramlar Kavramlarıyla İlgili Ayetler

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

FİZİKSEL YASALAR “O, geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedirler.” (Enbiyâ suresi, 33. 
ayet.)

BİYOLOJİK YASALAR 8.“...Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O’dur…” (Mülk suresi, 23. ayet.)

TOPLUMSAL YASALAR 21.“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. 
O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl suresi, 90. ayet.)

EMEK
31.“İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir. Onun çalışması ileride kesinlikle gözler önüne serilecektir. 
Sonra çalışmasının karşılığı kendisine eksiksiz olarak verilecektir.”
(Necm suresi, 39-41. ayetler.)

RIZIK “Allah’ın, göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık olarak önünüze bolca serdiği-
ni görmez misiniz?...” (Lokman suresi, 20. ayet.)

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

TEVEKKÜL  “…Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i İmrân 
suresi, 159. ayet.)

CÜZ’Î İRADE “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsan suresi 3. ayet.)

18

4

1. Kader
2. Fiziksel
3. Toplumsal
4. Kader
5. Toplumsal
6. Toplumsal
7. Biyolojik

8. Fiziksel
9. Biyolojik
10. Toplumsal
11. Fiziksel
12. Fiziksel
13. Toplumsal
14. Biyolojik

1. Toplumsal,
2. Fiziksel-Biyolojik-Toplumsal,
3. Fiziksel-Biyolojik-Toplumsal,
4. Fiziksel,
5. Biyolojik, 
6. Biyolojik,
7. Fiziksel, 
8. Fiziksel,
9. Biyolojik,
10. Biyolojik,

11. Toplumsal,
12. Fiziksel,
13. Toplumsal,
14. Fiziksel,
15. Fiziksel,
16. Fiziksel,
17. Biyolojik,
18. Toplumsal,
19. Toplumsal,
20. Fiziksel
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20

23

29

01

02

03

01

02

03

01

02

03

04

05

06

07

08

KADER İNANCI

KADER İLE İLGİLİ İLAHİ 
SIFATLAR

KADER KAZA

FİZİKSELKÜLLÎ İRADE

TEVEKKÜL

İLİM

BİYOLOJİKCÜZ’Î İRADE

RIZIK

ÖMÜR

İRADE

TOPLUMSALTEDBİR

NİMET

ECEL

KUDRET

KADER İLE İLGİLİ 
KAVRAMLAR

KADER YASALARI

1. Firavun,
2. Bütün erkek çocukların öldürülmesini,
3. Annesi,
4. Nehre bıraktı,
5. Mısır’da firavunun sarayında,

6. Hz. Harun,
7. Sihirbazlar,
8. Filistin,
9. Suda boğuldular, 
10. Samiri

a-4, b-8, c-3, d-6, e-10, f-7, g-9, h-2, ı-1, i-5
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34

32

30

1. BİYOLOJİK YASA
2. ECEL
3. KUDRET
4. CÜZ’Î İRADE
5. FİZİKSEL YASA
6. HAYY
7. KAYYUM
8. SORUMLULUK
9. HAYIR
10. İLİM

11. KISMET
12. TEVEKKÜL
13. KAZA
14. SÜNNETULLAH
15. TOPLUMSAL YASA
16. İRADE
17. ALLAH
18. EMEK
19. ŞER
20. AZİM

21. REZZAK
22. BAHT
23. KÜLLÎ İRADE
24. TALİH
25. KADER
26. ÖMÜR
27. RIZIK
28. NASİP
29. ŞANS

• Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, 
• lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, 
• lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, 
• men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih, 
• ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, 
• ve lâ yühîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’, 
• vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard, 
• ve lâ yeûdühû hifzuhümâ, 
• ve hüvel aliyyül azîm. 

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis semâvâti ve 
mâ fil ard, men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ 
yühîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’, vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard, ve lâ yeûdühû hifzu-
hümâ, ve hüvel aliyyül azîm.
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35

Soldan Sağa

4. BİYOLOJİK YASA.
6. İLİM
7. KADER
10. EMEK
11. ALLAH
13. HAYIR
15. HAYY.

16. KUDRET
17. KAZA
19. CÜZ’Î İRADE
21. ÖMÜR
23. TEVEKKÜL
26. REZZAK
27. SÜNNETÜLLAH

Yukarıdan Aşağıya

1. TALİH
2. FİZİKSEL YASA
3. TOPLUMSAL YASA
5. SORUMLULUK
7. KAYYUM
8. ŞER
9. ŞANS

12. BAHT
14. İRADE
17. KISMET
18. AZİM
20. KÜLLÎ İRADE 
22. RIZIK
24. ECEL
25. NASİP

37
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