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Sevgili öğrenci,

Din, insanlığın varoluşu kadar geçmişe uzanan ve tarihsel süreç 
boyunca bireyleri ve toplumları etkileyen sosyal bir kurumdur. 
“Teslimiyet, barış ve kurtuluş” anlamlarını taşıyan İslam dini de bin yılı 
aşkın süredir farklı toplumlar tarafından benimsenen ve geniş coğrafi 
alanlara yayılmış bir inanç sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Din kavramını doğru anlamak ve yorumlamak üzere oluşturulan bu 
kitapta, hazırlanan müfredat doğrultusunda ayet ve hadislerle 
desteklenen anlatımla doğru kader inancının insan iradesi ve 
sorumluluğuyla gerçekleşebileceğini kavrayacaksınız. İslam dininde 
paylaşma ve yardımlaşmanın önemini ve dinin toplumsal yaşamda, 
duygu ve düşüncelerin şekillenmesinde ne denli etkili olduğunu fark 
edeceksiniz. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatından verilen kesitlerle 
O’nun örnek kişiliği hakkında çıkarımlarda bulunacaksınız. İslam dininin 
temek kaynakları olan Kuran-ı Kerim ve sünnet hakkında bilgi sahibi 
olacaksınız. Tüm bunların yanında farklı peygamberlerin hayatlarını ve 
sureleri öğreneceksiniz. 

Ahlakî, insani ve kültürel değerleri benimseyen bireyler olarak 
yetişmeniz dileğiyle…

Yazı Kurulu
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Değişen tasarımı 
daha kolay akılda 
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ÜNİTE 1    
KADER İNANCI
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Kazanımlar
KADER VE KAZA
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.

İRADE VE KADER
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR
8.1.3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 

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

BİR PEYGAMBER TANIYORUM: HZ. MUSA (A.S.) - BİR AYET TANIYORUM: AYET EL-KÜRSİ
8.1.5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

8.1.6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler.
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   kADER VE kAZA

Doğada, insan da dahil her şey birbiriyle ilişki içinde olduğu gibi Allah (c.c.) da bu işleyiş içindedir. 
Doğayı ve insanları belli  kanunlara bağlı olarak yaratan Allah (c.c.) yarattıklarını başıboş ve serbest 
bırakmamıştır. Kur’an-ı Kerim’e göre Allah (c.c.), olaylar üzerinde bizzat irade buyurandır. Bu noktada 
ortaya çıkan kader konusu insanın Allah’la (c.c.) ilişkisini konu alır. Allah (c.c.) tarafından yaratılan insan 
onunla olan ilişkisini sürdürmeye devam eder.

 Kader, Allah’ın (c.c.) sonsuz 
ilmi ve gücüyle tüm kainatta ol-
muş ve olacak olan her şeyi plân-
lamasıdır, takdir etmesidir. 

Yüce Allah (c.c.) Kur’an-ı Ke-
rim’in Furkan suresinin 2. ayetin-
de evreni bir ölçüde ve düzen içinde yarattığını insanoğluna bildirmiştir. Kesin olan şudur ki kainattaki 
işleyiş, devamlılık ve son buluş ancak O’nun takdiri ile mümkündür. 

Allah (c.c.) her şeyi ölçüp biçerek yaratmıştır. Enbiya suresinde geçen “O, geceyi, gündüzü, Güneş’i 
ve Ay’ı yaratandır. Bunlardan her biri bir yörüngede yüzmektedirler.” ifade bu durumun kanıtıdır.

Kader ve kaza birlikte kullanıl-
dığı için kazanın da iyi anlaşılma-
sı, yorumlanması gerekir. Kaza, 
egemen olmak, emretmek, yarat-
mak ve yapmak anlamlarına gelir.

Kur’an-ı Kerim’de Fussilet su-
resinin 12. ayetinde “...En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu mutlak güç sahibi ve 
hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.” sözleri kazayı yani Yüce Allah’ın (c.c.) varlıklara karşı verdiği karar, emir 
ve eylemlerini anlatmaktadır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) imanın şartlarını ifade ederken bunlardan birinin hayrı ve şerriyle kadere 
inanmanın olduğunu özellikle vurgulamıştır. Sonuç olarak kader ve kazaya iman; Allah’ın (c.c.) ilminin, 
iradesinin, gücünün sınırsız, sonsuz olduğunu kabul etmektir.

Allah’ın (c.c.) canlı, cansız bütün varlıkları istediği şekilde yarat-
ması, insanların özgür iradesiyle yapacaklarını  önceden bilme-
si ve düzenlemesine denir.

Kader

Allah (c.c.) tarafından bilinen, ölçüp biçilen her şeyin zamanı ve 
yeri geldiğinde O’nun tarafından yaratılması, gerçekleştirilmesi 
demektir.

Kaza

Kader

• “Bakır 1085°C’de erir.” kuralının bulunması
• İnsanların ve meleklerin yaratılması
• Evrenin yaratılması
• Bir insanın ömür sürmesi

• 1085°C’ye ulaşan bakırın erimesi
• İnsanların ve meleklerin yaptıkları işler
• Evrenin bir denge içinde bulunması
• Bir insanın ölüm anı

Kaza
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kADER VE kAZA    

Kader ve kazaya iman, Allah’ın (c.c.) iradesini, sonsuzluğunu, kudretini ve üstünlüğünü kabul et-
mektir. Kamer suresinde geçen “Biz her şeyi belli bir ölçüye göre yarattık.” ifadesi kainattaki ölçü ve 
düzen, imanın altı şartından biri olan kaza ve kader inancıyla ilgilidir.

Kaza ve kaderle ilgili dile getirilen düşünceler;

• İnsanların bütün yaşamı mutlak olarak ezelde belirlenmiştir ve bu konuda yapabilecekleri bir şey 
yoktur. 

• İnsanlar eylemlerinde mutlak bir özgürlüğe sahiptir.

• İnsanların eylemleriyle ilgili ilahi bir ön bilgi vardır. Fakat bu durum insanların özgürlüğüne engel 
değildir.

şeklinde yorumlar etrafında toplanmıştır.

Allah’ın Sıfatlarının Kaderle Olan İlişkisi

İLİM
Allah’ın (c.c.) duyular ve 

duyular ötesi aleme ait bütün-
nesne ve olayları bilmesidir.

KUDRET
Allah’ın (c.c.) dilediğini 

dilediği zaman var veya yok 
etmesi her şeye gücünün yet-
mesidir.

İRADE
Allah’ın (c.c.) dilemesi ve 

dilediğin dilediği şekilde yap-
masıdır.

Allah’ın yarattığı her şeyde belli bir plan, ölçü ve uyum vardır. Bu durum evrende bir ahenk 
sağlamıştır. Dağlar, ovalar, denizler, hava olayları bunların birer kanıtıdır. Bunlardan başka 
Dünya’nın Güneş çevresindeki hareketi, mevsimlerin, gece ve gündüzün birbirini izlemesi ölçü, 
plan ve uyumun başka örnekleridir.
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   kADER VE kAZA

EVRENDEKİ YASALAR

Evrende gördüğümüz her şey, Allah’ın(c.c.) koymuş ol-
duğu yasalar sonucunda gerçekleşmiştir. Fiziksel, biyolojik 
ve toplumsal olarak sınıflandırılan bu yasalar Allah’ın (c.c.) 
evrendeki uyumu sağlamak için yaptığı düzenlemelerden 
oluşur. Bu düzenlemeler sünnetullah ya da diğer adıyla âde-
tullah kavramı içinde incelenebilir.

Sünnetullah kavramı Fâtır suresinde “sünnetü’l evvelin” birleşimiyle dile getirilmiş ve surenin 43. aye-
tinde, “Yoksa onlar öncekilere uygulanan yasalardan başkasını mı bekliyorlar? Allah’ın yasalarında asla 
bir değişme bulamazsın; Allah’ın yasalarında asla bir sapma da bulamazsın.” şeklinde ifade edilmiştir.

Allah’ın (c.c.) evrendeki düzeni ve 
uyumu sağlamak için koyduğu fizik-
sel, toplumsal ve biyolojik yasaların 
tümüne verilen addır.

Sünnetullah

Kuşların kanatlarının ön tarafı arka tarafından daha 
kalın ve kemiklidir. Bu yapı kanat altında kaldırma kuv-
veti yaratarak kuşun uçmasını sağlar. Yüce Allah’ın 
(c.c.) ölçüp biçerek yarattığı kuşların kanadını insa-
noğlu kopya ederek uçak kanatlarında kullanmıştır.

Yabani sardunyanın tohumu, nemli havalarda kendi 
çevresinde kıvrılarak, tıpkı vida gibi toprağa saplanır. 
İnsan da bu mükemmel yaradılıştan yararlanarak vidayı 
keşfetmiştir. 
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“Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran 
Allah’tır; izni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı 
olacak şekilde yaratan O’dur. Düzenli seyreden güneşi ve ayı sizi için yararlı kılan, gece ile gün-
düzü faydalanacağınız biçimde yaratan O’dur. O size istediğiniz her şeyi verdi. Allah’ın nimetlerini 
saymaya kalkarsanız başa çıkamazsınız.

(İbrahim suresi, 32 - 34. ayetler)

Fiziksel Yasalar 

Madde, enerji, atomlar ve hareketleri, bunların değişimleri ve birbirleriyle olan ilişkileri fiziksel yasa-
lardır. Allah’ın (c.c.) sınırsız bu ilmi ve kudreti sayesinde koyduğu bu yasalar insanlar tarafından gözlem, 
araştırma ve deneylerle (ancak sınırlı bir ölçüde) saptanmıştır. Bu yasaların tümü evrenseldir.

Allah’ın (c.c.) koyduğu bu fiziksel yasalar sayesinde insanoğlu hayatını kolaylaştıran, yaşam konfo-
runu artıran birçok buluşta bulunmuştur. 

Fiziksel yasalara örnekler;
• Gezegenlerin Güneş’in odak olduğu elips şeklinde yörüngede hareket etmesi 
• Su buharının atmosferde yükselerek soğuması sonucunda yağışın oluşması
• Her gün gelgit (metcezir) gerçekleşmesi
• Suyun kaldırma gücü vb.

Biyolojik Yasalar

Toplumsal 
Yasalar

Fiziksel Yasalar

SÜNNETULLAH

(Evrendeki Yasalar)
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   kADER VE kAZA

Biyolojik Yasalar 

Allah’ın (c.c.) takdir ettiği yasalardan biridir. Bu yasalar içinde gözlem, deney ve araştırmalar vardır.
Bitki, hayvan ve insanların çoğalması, yaşaması, yapılarındaki gelişim ve değişimler biyolojik yasa-

larla ilgilidir. 
Bilindiği gibi canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için bulundukları çevreye uyum sağlamaları gere-

kir. Çitaların hızlı koşması, soğuk ve sıcak bölgelerdeki hayvanların renklerinin ve deri yapılarının farklı 
olması, kurak bölgelerde bitki köklerinin toprağın derinlerine doğru yönelmesi biyolojik yasalara ör-
nek oluşturur. Canlıların yeryüzünde dağılımını etkileyen koşullardan biri de toprak, su gibi koşullardır. 
Bunlar da biyolojik yasalarla ilişkilidir. Ayrıca insanlar ve hayvanların solunumları sırasında oksijen alıp, 
karbondioksit verirken, bitkilerin karbondioksit alıp oksijen vermeleri Allah’ın (c.c) biyolojik yasalarla ilgili 
takdiridir.

Dünyadaki bütün canlılar Allah’ın (c.c.) yeryüzünde oluşturduğu ekolojik dengenin bir parçasıdır. 
Biyolojik yasaların işleyişiyle ortaya çıkan durumlara zarar vermek doğanın dengesinin bozulmasına ne-
den olur. Allah’ın (c.c.) koyduğu biyolojik yasaların işleyişini aksatmamak için sağlığımıza dikkat etmeli, 
yorulduğumuz zamanlarda dinlenmeli, çevreyi temiz tutmaya özen göstermeli, bitki ve hayvan habitatını 
korumalıyız.

Fotosentez sonucunda olu-
şan ve çiçekli bitkilerde bulunan 
besin maddesi nektarın yapısı 
bitkiden bitkiye değişiklik göste-
rir.

Toplayıcı arılar topladıkları nek-
tarı kovandaki işçi arılara aktarırlar.

İşçi arılar nektarı 
bal peteklerine aktarır.

Toplayıcı arılar çiçekler-
den aldıkları nektarı vücutların-
da bulunan bal midesi olarak 
adlandırılan bölgede toplarlar.
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Toplumsal Yasalar 

Allah (c.c.) bir toplumun varlığını sağlıklı, mutlu, huzurlu şekilde sürdürebilmesi için toplumsal ya-
salar koymuştur. Sevgi, saygı, doğruluk, adalet ve kul hakkı sosyal hayatın temel ilkelerini oluşturur. 
Kur’an-ı Kerim’de geçmişteki toplulukların yaşamları kıssalarla anlatırken bu toplulukların mutluluklarının 
ve mutsuzluklarının nedenlerinden bahsedilmiştir. Ayrıca peygamberler insanların bu toplumsal yasala-
ra uymalarını öğütlemişlerdir. 

Toplumsal hayatın ilkelerinden biri sosyal dayanışmadır. Toplumsal yaşamın bir gereği olan sosyal 
dayanışma, kimsesiz, yoksul, hasta, aç kişilere yardım elinin uzatılması ve onların yarasının sarılmasını 
sağlar. Toplumsal yasalardan biri de toplumun ahenk içinde yaşaması gerekliliğidir. Toplumun inançla-
rına, örf ve adetlerine, sosyal değerlerine saygı gösterilmesidir.

Bir başka toplumsal yasa da adalet duygusudur. Eğer bir toplumda adalet duygusu zedelenmişse o 
toplumda huzur ve güvenden söz edilemez. 

Toplumsal yaşamdaki yasalardan bir diğeri de sorumluluğumuzu bilmek ve ödevlerimizi yerine ge-
tirmektir.

İnsan, toplumsal bir varlıktır ve topluluk halinde yaşamaya uygun yaratılmıştır. Allah (c.c.) insanı 
yaratırken verdiği vicdan sayesinde, onların hep doğruya ve güzele yönelmelerini, toplumsal huzuru 
kurabilmelerini sağlamıştır.

Evrensel yasaların genel özellikleri şunlardır:
• Deney ve gözlem yoluyla ulaşılabilirler. 
• Herkes için aynı ve geçerlidirler. Evrenseldirler.
• Gözlemlenebilir olgular arasındaki ilişkiyi ortaya koyarlar.
• Matematiksel olarak ifade edilebilirler.
• Fiziksel ve biyolojik yasalar toplumsal yasalara göre daha çok kesinlik taşırlar.
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ÜNİTE 1 // Kader İnancı

TUDEM // KAZANIM ODAKLI HBA / SINIF 8 / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

   Alıştırma: Eşleştirelim, Bulalım

Kader ve Kaza
Kazanım 8.1.1:

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

Âl-i İmran Suresi: “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...”

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

Yasin Suresi: “...Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hak-
kıyla bilen Allah’ın takdiridir. Ay’ın dolaşımı için de evreler belirledik. ...Her biri bir yörüngede 
yüzmektedir.” 

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

Fatır Suresi: “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun 
bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur...” 

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

R’ad Suresi: “...Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumu-
nu değiştirmez...” 

A  Verilen ifadeleri Allah’ın (c.c.) sıfatlarıyla eşleştirin.

B  Aşağıdaki surelerin ait olduğu evrensel yasaları (fiziksel, toplumsal, biyolojik) boşluklara 
yazın.

 Yüce Allah’ın (c.c.) dilemesi ve dilediğini yapmasıdır.

 Yüce Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesidir.

 Yüce Allah’ın (c.c.) gerek duyular aleminin, gerekse 
duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesidir.

İlim1.

İrade2.

Kudret3.
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ÜNİTE 1 // Kader İnancı

TUDEM // KAZANIM ODAKLI HBA / SINIF 8 / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Kazanım Pekiştirme Testi    

Kader ve Kaza

1. “Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp 
güven. Çünkü Allah (c.c.) kendisine dayanıp 
güvenenleri sever.”

 Al-i İmran suresindeki bu ifade aşağıdaki-
lerden hangisiyle ilgilidir?

A) Tevekkül B) Öşür
C) Emanet  D) Kıssa

2. “Ağılda oğlak doğunca derede otu biter.” 
sözü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Aklıselim  B) Sünnet
C) Azim  D) Rızık

3. Tirmizi, Sıfatu’l Kıyame’l kaynaklı hadiste “İn-
sanoğlu kıyamet günü beş şeyden hesaba 
çekilmedikçe bir tarafa hareket etmeyecek-
tir.” şeklinde belirtilmiştir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu beş şeyden 
biri değildir?

A) Ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden 
B) Gençliğini nerede ve nasıl geçirdiğinden 
C) Allah’ın (c.c.) külli iradesinden 
D) Malını nerede harcadığından 

4. Kur’an-ı Kerim’de,
 • “Uykunuzu dinlenme vakti kıldık, geceyi 

bir örtü yaptık.”
 • “Parlak ışık ve Güneş’i var ettik.”
 • “Bitkiler ve ağaçları sarmaş dolaş bahçeler 

yetiştirmek için yoğunlaşmış bulutlardan 
bol yağmur indirdik.” 

 • “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” buy-
rulmuştur. 

 Verilenlerden kaç tanesi Allah’ın (c.c.) her 
şeyi bir ölçüye ve düzene göre yarattığının 
örneklerindendir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5. 

 Kendi çevresinde dönerken, aynı zamanda 
Güneş’in çevresinde dönen Dünya’nın, bu 
hareketleri sırasında gece - gündüz ve mev-
simlerin birbirini izler. Çevresini saran atmos-
feri sayısız göktaşına karşı tam bir kalkan 
görevi üstlenir.

 Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisi-
ne örnek oluşturur?    

A) Allah’ın (c.c.) israf edenleri sevmemesine 
B) Allah’ın (c.c.) mükemmel yaratmasına
C) Allah’ın (c.c.) helal ve haram kıldığı davra-

nışlara
D) Her şeyin Allah (c.c.) yolunda harcanması-

na
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ÜNİTE 1 // Kader İnancı

TUDEM // KAZANIM ODAKLI HBA / SINIF 8 / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

   Kazanım Pekiştirme Testi

6. “Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler 
veren O’dur...”

 (Mülk suresi, 23. ayet)
 Bu ayet aşağıdakilerden hangisiyle ilgili-

dir?

A) Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye ve düze-
ne göre yaratmasıyla

B) Allah’a (c.c.) ve ahiret gününe kavuşulma-
sıyla

C) Helal kazanç sağlamayla
D) Ahlâklı bir yaşam sürdürmekle

7. Allah (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yaratmış-
tır. Kur’an-ı Kerim’de “O, yedi göğü tabaka 
tabaka yaratandır. Rahman’ın yaratışında hiç 
bir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha 
bak! Hiç bir çatlak ve düzensizlik görüyor 
musun?”

 Kur’an-ı Kerim’deki bu ifadeler aşağıdaki-
lerden hangisine yönelik inançla ilgilidir?

A) Meleklere
B) Peygamberlere
C) Ahiret gününe
D) Kadere 

8. Aşağıdaki kaza ve kader örneklemelerin-
den hangisi yanlıştır?

A) Kaza: 2076°C’ye ulaşan bor madeninin 
erimeye başlaması.

 Kader: Bor madeninin 2076°C’de erimesi.
B) Kaza: Atmosferde polenler vardır.
 Kader: Atmosferde oksijen de vardır.
C) Kaza: Elden bırakılan taşın yere düşmesi.
 Kader: Yer’in bir çekim gücünün olması.
D) Kaza: 1907°C’ye ulaşan kromun erimeye 

başlaması.
 Kader: Kromun 1907°C’de erimesi.

9.   I. Allah’ın (c.c.) gerek duyular alemini gerek-
se duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları 
bilmesidir.   

  II. Allah’ın (c.c.) dilemesi ve dilediğini dilediği 
şekilde yapmasıdır.

 III. Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi, 
dilediğini dilediği zamanda var ya da yok 
etmesidir.

 Numaralandırılmış ifadelerin Allah’ın (c.c.) 
kaderle ilgili sıfatlarıyla eşleştirilmesi aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

 İlim Kudret İrade
A)  I II III
B)  II III I
C)  I III II
D)  III I II

10. • Allah’a inanmak 
 • Meleklere inanmak
 • Kitaplarına inanmak
 • Peygamberlerine inanmak
 • Kadere inanmak
 • Ahiret gününe inanmak
 Verilenlerden kaç tanesi imanın esasların-

dandır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

11. (I) Kader; Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi ve kudre-
tiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi 
takdir etmesidir. (II) Yine Yüce Allah’ın (c.c.)
varlıkları istediği şekilde yaratmasıdır. (III) İn-
sanların özgür iradeleriyle yapacaklarını Al-
lah’ın (c.c.) önceden bilmesi ve düzenlemesi 
kaderin kapsamı içindedir. (IV) Kur’an-ı Ke-
rim’e göre Allah (c.c.) evreni belli bir düzende 
yaratmış ve her şeyi canlıların kontrolüne bı-
rakmıştır. 

 Kader ile ilgili numaralandırılmış cümleler-
den hangisi yanlıştır?

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


