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Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
 “Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.                     

                                                        Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLAL  MARŞI
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	 Değerli	Veliler,	Sevgili	Öğrenciler,

Liselere geçiş için yapılan yeni sınavın genel yapısı ve soru biçimleri, öğrencilerden günlük hayata dönük 

bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazanmalarını bekliyor. Artık öğrencilerden sadece sınava hazırlanmaları değil ha-

yata hazırlanan bireyler olarak kendilerini yetiştirmeleri isteniyor. Aynı durum, liselere geçişte uygulanan sınavın ör-

nek tuttuğu ve aynı amaca yöneldiği TIMSS ve PISA gibi uluslararası sınav ve saha araştırmalarında da görülüyor.

MUBA Yayınları olarak sorularımızı MEB’in gerçekleştirdiği sınavda olduğu gibi çoktan seçmeli test mad-

deleriyle kurguladık ve aynı zamanda ölçülen beceriler ve kazanımlar açısından tümüyle ulusal ve uluslararası 

standartlara göre hazırladık. Tüm dünyada yapılan uluslararası alan araştırmaları ve MEB’in yeni sınav sistemi 

öğrencilerden her geçen gün daha ileriye giden ve gelişen beceriler bekliyor. Bizler bu sebeple hazırladığımız ya-

yınlarımızla öğrencilerimizin her alanda okuyan, araştıran, tahmin yürütebilen, analitik düşünebilen bilimsel yön-

tem ve becerileri kullanabilen bireyler olmalarına destek olmak amacındayız. Öğretim programlarının içeriklerini ve 

kazanımlarını göz önünde bulundurarak gerçek hayat durumlarına uygun olarak tasarladığımız sorularla kıymetli 

öğrencilerimizin üst düzey düşünme ve bilişsel becerilerinin gelişimine odaklandık.

Yayınevi olarak bizim çalışmalarımız ve velilerinizin özverileri, sizlerin iyi yetişmesi içindir. Sizlere bu kay-

nakları sunmaktan dolayı kıvanç duyuyoruz. Asıl kıvanç ve sevincimiz ise sınav sonrası gülen yüzleriniz olacaktır. 

Derslerinizde ve gireceğiniz sınavlarda başarılı olacağınıza inancımız tam. Ömür boyu başarı, sağlık ve mutluluk 

diliyoruz.

MUBA YAYINLARI
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KADER	VE	KAZA	İNANCI	1 TEST	1

1.	 Evrenimiz nice milyar yıllardan beri değişmeyen kanun, kural ve ilkeleriyle işlerliğini ve varlığını sürdürmektedir. Bir düzen ve sistemler 
bütünlüğü olduğu açıktır. Düzen ve sistem sahibi yapılar aniden ve kolayca oluşmazlar. İrade, nitelikli bilgi, nitelikli malzeme, nitelikli 
güç ve yeterli zamanın ürünüdürler. Evrende üç yüz milyon galaksi bulunduğu zannedilmektedir. Galaksiler arasında da milyonlarca 
ışık yılıyla ifade edilebilen dev aralıklar, mesafeler, boşluklar vardır. Bir ışık yılı ise saniyede üç yüz bin km hızla giden bir ışık huzme-
sinin bir yılda alacağı yol demektir. Bu da yaklaşık dokuz katrilyon km’dir. Prof. George Greenstein da bu akıl almaz büyüklükle ilgili, 
Simbiyotik Evren adlı kitabında şöyle yazar: Eğer yıldızlar birbirlerine biraz daha yakın olsalar, astrofizik çok da farklı olmazdı. Yıldız-
larda, nebula denilen bulutsularda ve diğer gök cisimlerinde süregiden temel fiziksel işlemlerde hiçbir değişim gerçekleşmezdi. Uzak 
bir noktadan bakıldığında, galaksimizin görünüşü de şimdikiyle aynı olurdu. Tek fark, gece çimler üzerine uzanıp da izlediğim gökyü-
zünde çok daha fazla sayıda yıldız bulunması olurdu. Ama pardon, evet; bir fark daha olurdu: Bu manzarayı seyredecek olan “ben” ol-
mazdım… Uzaydaki bu devasa boşluk, bizim varlığımızın bir ön şartıdır.  İlginç olan aralarında korkunç denebilecek boşluklar bulunan 
bu galaksiler ve galaksileri meydana getiren milyarlarca yıldızın kütle çekimleriyle birbirlerine bağlanmış olması, bu bağlantıların son 
derece hassas olmasıdır. Süpernova denilen dev yıldızların patlamaları sonucu uzaya savrulan gök taşları ayrı tutulursa bütün gök ci-
simleri hassas dengeler ve kurallarla birbirlerine bağlıdır ve devamlı hareket halindedir. 
Bu	parçada	anlatılanları	aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	ifade	eder?

A) “...Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir.”(Furkân suresi, 2. ayet)
B) “Allah’ın dilemesine bağlamadıkça hiçbir şey için ‘bunu yarın yapacağım’ deme…” (Kehf suresi, 23-24. ayetler)
C) “Allah her türlü eksiklikten uzaktır, onların (müşriklerin) söylediklerinin ötesindedir, yücedir.” (İsrâ suresi, 43. ayet)
D) “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun…” (Mâide suresi, 8. ayet)

e{
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MUTLAK BAŞARI SORULARI

2.	

Bu	şemadan	aşağıdakilerden	hangisine	ulaşılamaz?
A) Kader, Allah’ın her şeyi önceden bilmesiyle ilişkilendirilebilir.
B) Her şeye gücü yeten Allah, insan için bir kader tayin edebilir. 
C) Kader, Allah’ın ilim, irade ve kudret sıfatlarıyla yakından ilgi-

lidir.
D) Allah, insanı eylemlerinde serbest bırakmamış insan için her 

şeyi takdir etmiştir.

3.	 Bazı köpek balıkları, balinalar, yunus balıkları ve kıkırdaklı ba-
lıklar, doğurarak ürerler. Çoğu balıklar da yumurtlayarak nesil-
lerini devam ettirirler.
Bu	metindeki	yasa	ile	aşağıdaki	ayetlerden	hangisindeki	
yasa	ortaktır?

A) “Allah, sizi analarınızın karnından, siz hiçbir şey bilmez du-
rumda iken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler 
ve kalpler verdi.” (Nahl suresi, 78. ayet)

B) “O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten yağmur 
yağdırandır…” (Bakara suresi, 22. ayet)

C) “Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı (Güneş) ve 
aydınlatıcı bir Ay yaratanın şanı çok yücedir.” (Furkân sure-
si, 61. ayet)

D) “Eğer (size) borçlu (olan kimse) darlık içindeyse, ona eli ge-
nişleyinceye kadar süre verin…” (Bakara suresi, 280. ayet)

4.	 “Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine 
sokar. Güneş’i ve Ay’ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiş-
tir. Her biri belli bir vakte kadar akıp gitmektedir…” (Fâtır sure-
si, 13. ayet)
Bu	ayetin	konusu	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Tevekkül
B) Emek ve rızık
C) Evrendeki düzen
D) İrade ve sorumluluk

5.	 Sözlükte; bir şeye gücü yetmek, planlamak, ölçü ile yapmak 
manasına gelir. Kur’an-ı Kerim’de bu kavramla ilgili olarak yüce 
Allah şöyle buyurmuştur: “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’am suresi,96.ayet)
Yukarıdaki	ayette	aşağıdaki	kavramlardan	hangisi	anlatıl-
mıştır?

A) Kaza B) Kader
C) Mizan D) Ahiret

KADER

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

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

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

İlim Kudret İrade

e{

e{
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6.	 Gözünü kaldırıp baksan yukarı
Görürsün evrendeki ihtişamı.
Her şeyin var ölçüsü planı,
Anlarsın o zaman kâinatı.
Bu	dizelerdeki	ana	düşünceyle	aşağıdaki	ayetlerden	han-
gisi	ilişkilendirilebilir?	

A) “Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabb’inize kulluk 
edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac suresi, 77. 
ayet)

B) “Şüphesiz ki, peygamberlerimize ve iman edenlere dünya 
hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde (ahirette) 
yardım ederiz.” (Mümin suresi, 51. ayet)

C) “(O) Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. 
Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız 
O’nadır.” (Teğabun suresi, 3. ayet)

D) “Allah’tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir 
ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksı-
zı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi!” (Ankebût 
suresi, 41. ayet)

7.	 Evrensel	
Yasalar Ayetler

I Fiziksel “Göğü (O) yükseltti ve ölçüyü (O) koydu.” 
(Rahmân suresi, 7. ayet)  

II Biyolojik
“Ey iman edenler! Doğrusu biz, sizi bir er-
kek ile bir dişiden yarattık…” (Hucurât su-
resi, 13. ayet)

III Fiziksel “Denizde akıp giden ağlar gibi yüksek gemi-
ler de O’nundur.” (Rahmân suresi, 24. ayet)

IV Biyolojik 
“(Öyle) bir fitneden sakının ki aranızdan 
yalnız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz 
(hepinize erişir.)…” (Enfâl suresi, 25. ayet)

Yukarıdaki tabloda ayetler ilgili oldukları evrensel yasalarla eş-
leştirilmiştir.
Bu	eşleştirmeden	hangisi	yanlıştır?

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

8.	 Kaderi; “Allah’ın sonsuz ilmi ve kudretiyle, bütün kâinatta olmuş 
ve olacak olan şeyleri önceden bilip takdir etmesi” şeklinde ta-
nımlayabiliriz. 
Buna	göre;	

I. Ben elimden geleni yaptım.
II. Kader mahkûmuyuz elden ne gelir!
III. Kör bir talim var.
IV. Kader diyemezsin, sen kendin ettin. 
sözlerinden	hangileri	kader	inancına	uygun	değildir?

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

e{

e{

e{
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MUTLAK BAŞARI SORULARI

9.	 Yüce Allah, evrendeki uyum ve düzeni sağlamak için evrenin iş-
leyişini fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara göre planlamıştır. 
Bu	yasalara;	

I. Sünnetullah
II. Âdetullah
III. Kelamullah
IV. Nimetullah
isimlerinden	hangileri	verilir?

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

10.	 Dünyayı bir incelediğinizde her şeyin yerli yerince ve mükem-
mel olarak yaratıldığını, her şeyde bir ölçü, plan ve düzen oldu-
ğunu görürsünüz. 
Aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	bu	metinde	anlatılanlarla	iliş-
kilendirilemez?		

A) “O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı. 
Ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için (çeşitli) ürün-
lerden rızık çıkardı. Öyleyse (bütün bunları) bile bile Allah’a 
eşler koşmayın.” (Bakara suresi, 22. ayet)

B) “Allah, gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onunla size 
rızık olarak türlü ürünler çıkarandır. Ve onun emriyle gemileri, 
denizde yüzmeleri için size, emre amade kılandır. Irmakları 
da sizin için emre amade kılandır.” (İbrahim suresi, 32. ayet)

C) “Allah, rüzgârları gönderir, böylece bir bulut kaldırır da onu 
nasıl dilerse gökte yayıp-dağıtır ve onu parça parça kılar; ni-
hayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. So-
nunda Kendi kullarından dilediğine verince, hemen sevince 
kapılı verirler.” (Rum suresi, 48. ayet)

D) “İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra ona 
tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, ‘Bu, bana ancak bilgim 
sayesinde verilmiştir.’ der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat on-
ların çoğu bilmezler.” (Zümer suresi, 49. ayet)

11.	 I Aziz Sancar, Kimya alanında Nobel ödülü kazandı.
II. Seneye Nobel ödülünü yine bir Türk kazanmalı.
III. Aziz Sancar, ödülü aldıktan sonra Türkiye’ye geldi.
IV. Aziz Sancar’ın emekli olduktan sonra Türkiye’ye yerleşme-

si bekleniyor.
Kaza	ve	kader	kavramları	düşünüldüğünde	yukarıdakiler-
den	hangisi	“kaza”	kapsamında	değerlendirilir?

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

12.	 Metropoller önce ormanlarını, sonra korularını, ardından da 
ağaçlarını yitirir. Yiten yalnızca bitkiler ve ağaçlar da olmaz. Do-
ğanın yaşam zincirinin bir parçası olan hayvanlar da bundan pa-
yını alır. Dallara yuva yapan kuşlar, kovuklara gizlenen sincaplar 
bunları yapacak yer bulamaz. İnsanlar, onları ansiklopedilerde, 
televizyon belgesellerinde görmeye başlar ve gerçekte yitirdik-
lerinin, yaşadıkları dünyanın ortak zenginliği olduğunun farkına 
varmazlar. Hayvanat bahçeleri yiten ve yitmekte olan zenginli-
ğin belki de son örneklerini bize gösterir.
Bu	metinde	aşağıdaki	ayetlerden	hangisinin	insanlar	tara-
fından	dikkate	alınmadığı	vurgulanmaktadır?

A) “O (Rabb) ki seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü bir biçim 
verdi.” 

B) “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın 
dengeyi bozmayın.” (Rahmân suresi, 7-8. ayetler)

C) “Denizde dağlar gibi akıp gidenler (gemiler) de onun varlığı-
nın delillerindendir.”(Şûrâ suresi, 32. ayet)

D) “Göklerde ve yerde olanların tümü Allah’ı tesbih etmiştir. O, 
üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Haşr 
suresi, 1. ayet)
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KADER	VE	KAZA	İNANCI	2 TEST	2

1.	 Günümüzde hepimizin kullandığı bazı teknolojik aletlerde, Al-
lah’ın evrene koymuş olduğu “sünnetullah” dediğimiz yasalar 
sayesinde üretilmekte ve geliştirilmektedir. Bilim insanları bu fi-
ziksel yasaları inceleyerek yeni teknolojiler geliştirmekte ve fark-
lı tasarımlar ortaya koymaktadırlar.
Buna	göre;

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

II. “… Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe 
Allah onların durumunu değiştirmez…”(R’ad suresi, 11.  ayet)

III. “Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir 
de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yö-
rüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla 
bilen Allah’ın takdiri (düzenlemesi) dir.” (Yâsin suresi, 37-38. 
ayetler)

ayetlerden	hangisi	bu	parçada	bahsedilen	yasayla	ilişki-
lendirilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III
C) II ve III D) I ve III

2.	 • Dünyada yer çekimi kuvveti bulunması
• Suyun kaldırma kuvvetinin olması
• Yeryüzünü atmosfer tabakasının sarması
Bu	bilgilerle	aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	ilişkilendirilebi-
lir?

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

B) “Onlar için büyük bir bağışlanma ve rızık vardır.” (Sebe su-
resi, 4. ayet)

C) “Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kı-
lar…” (Bakara suresi, 286. ayet)

D) “Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” 
(A’râf suresi, 199. ayet)

3.	 TRT belgesel kuşağında bugün izlediğim bir programda Kuzey 
yarım küredeki buzulların her zamankinden dört ay daha önce 
erimiş olmasına bağlı olarak kutup ayılarının yaşadıkları açlık 
ve çaresizliğe yer veriliyordu.  Dünyanın öbür ucunda insanla-
rın kendi konforlarını ve bitmek tükenmek bilmeyen hırslarını tat-
mine yönelik korkutucu üretim ve tüketim faaliyetlerinin nelere 
yol açtığı sanırım çoğu insanın umurunda değil. Hâlbuki dinimiz 
dünya hayatını ve nimetlerini hoyratça kullanmamayı öğütler. İn-
sanlara doğa ve çevre bilinci kazandırmaya çalışır.
Aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	bu	parçada	anlatılanlarda	
daha	çok	ilgilidir?

A) “Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf 
ederek saçıp savurma.” (İsrâ suresi, 26. ayet)

B) “Siz Kitabı (Tevrat’ı) okuyup durduğunuz halde, kendinizi 
unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? (Yaptığınızın 
çirkinliğini) anlamıyor musunuz?” (Bakara suresi, 44. ayet)

C) “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve 
denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yap-
tıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracak-
tır.” (Rûm suresi, 41. ayet)

D) “Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yer-
yüzüne de, sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve ora-
da her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada 
her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik.” (Lokmân suresi, 10. 
ayet)

4.	 Derste; fotosentez olayının Allah’ın koymuş olduğu yasalarla 
ilişkisini anlatan Hüseyin Öğretmen, “Canlıların büyük bir ço-
ğunluğunun dolaylı ya da dolaysız besin kaynağı, bitkilerin fo-
tosentezle ürettiği organik bileşiklerdir.” dedi.
Buna	göre	Hüseyin	Öğretmen,	Allah’ın	evren	için	koymuş	
olduğu	yasalardan	hangisinden	söz	etmiştir?

A) Fiziksel yasalar
B) Biyolojik yasalar
C) Kimyasal yasalar
D) Toplumsal yasalar
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5.	 “Rabbin bal arısına: ‘Dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovan-
larda yuva edin; sonra her çeşit üründen ye; sonra da Rabbinin 
işlemen için gösterdiği yollardan yürü’ diye vahyetti. Karınların-
dan insanlara şifa olan çeşitli renklerde bal çıkar. Düşünen bir 
millet için bunda ibret vardır.”(Nahl suresi, 68-69. ayetler)
Bu	ayetlerden	aşağıdakilerden	hangisi	çıkarılamaz?

A) Allah’ın belirlediği bir kaderden söz etmektedir.
B) Allah’ın mükemmel yaratılmasına vurgu yapılmıştır. 
C) Allah’ın insana verdiği irade ve hürriyete değinir.
D) Allah’ın evren için koymuş olduğu biyolojik yasalarla ilgilidir. 

6.	 “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedirler. Yıldızlar ve 
ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler. Göğü (O) yükseltti ve ölçüyü (O) 
koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahmân suresi, 5-8. ayetler)
Aşağıdakilerden	hangisi	bu	ayetin	mesajının	dikkate	alın-
madığını	gösterir?

A) Fosil yakıt kullanımının azalması
B) Küresel ısınmaya karşı önlemlerin alınması
C) Plastik maddelerin geri dönüşüme gönderilmesi
D) Tarımsal faaliyette zirai ilaç kullanımının artması

7.	 Aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	Allah’ın	evren	için	koymuş	
olduğu	yasalardan	toplumsal	yasalarla	ilgilidir?

A) “Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık…” (Enbiyâ suresi, 
32. ayet)

B) “Her nefis ölümü tadacaktır…” (Enbiyâ suresi, 35. ayet)
C) “Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve 

(varacakları yere) yol bulsunlar diye ondan geçitler, yollar 
meydana getirdik.” (Enbiyâ suresi, 31. ayet)

D) “Biz zulmetmekte olan nice memleketleri kırıp geçirdik ve 
onlardan sonra başka başka toplumlar meydana getirdik.” 
(Enbiyâ suresi, 11. ayet)

8.	 • Evren belli bir plan ve ölçüye göre yaratılmıştır.
• Allah, varlıkların hiçbirini boş yere yaratmamıştır.
Aşağıdaki	ifadelerden	hangisi	bu	açıklamalarla	ilişkili	de-
ğildir?

A) Tüm evren bir düzenli sistemler bütünlüğüdür. Düzenli sis-
temler ise bir amaca yönelik belirli ve süreli kanun ve İlke-
lerle oluşmuş yapılar demektir.

B) Evrende hız kavramı, Dünya ölçüleriyle karşılaştırıldığında 
kavranması güç boyutlardadır. Milyarlarca, trilyonlarca ton 
ağırlığındaki yıldızlar, gezegenler ve sayısal değerleri ancak 
matematikçilerin anlayabileceği büyüklükteki galaksiler ve 
galaksi kümeleri uzay içinde olağanüstü bir süratle hareket 
ederler.

C) Evren ve içindekilerin oluşumları birtakım rastlantıların bir 
aya gelmesiyle meydana gelmiştir. Nitekim cansız olan bu 
varlıkların birinden emir alması ya da birinin isteği ile hare-
ket etmesini düşünmek olanaksız görülmektedir.

D) Kuşkusuz ki böylesine karmaşık ve hızlı bir sistem içinde dev 
kazaların oluşma ihtimali son derece yüksektir. Ancak böyle 
bir durum olmaz ve biz yaşamımızı güven içinde sürdürürüz. 
Çünkü evrendeki her şey Allah’ın koyduğu kusursuz denge-
ye göre işlemektedir.
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9.	 Yüce Allah’ın yarattığı her şey mükemmel bir ölçüye göredir. 
Hiçbir şeyde tesadüfîlik ve başıboşluk görülmez.
Bu	durumu	aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	ifade	eder?

A) “Rabb’inize alçak gönüllüce ve için için dua edin Çünkü O, 
haddi aşanları sevmez.” (A’râf suresi, 55. ayet)

B) “O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme alanı, 
Güneş’i ve Ay’ı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bun-
lar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir.” (En’âm 
suresi, 96. ayet)

C) “Allah her türlü eksiklikten uzaktır, onların (müşriklerin) söy-
lediklerinin ötesindedir, yücedir.” (İsrâ suresi, 43. ayet)

D) “Hamd, kuluna Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren ve onda hiçbir eğrilik 
yapmayan Allah’a mahsustur.” (Kehf suresi, 1. ayet)

10.	 “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur. Biz onunla (kupku-
ru), ölü bir memlekete hayat veririz...” (Zuhruf suresi, 11. ayet)
Bu	ayetteki	altı	çizili	kelimeden	aşağıdakilerden	hangisi-
ne	ulaşılamaz?

A) Düzen B) Uyum
C) Ahenk D) Tesadüf

11.	 Suyun kaldırma kuvveti, Allah’ın evreni mükemmel bir uyum ve 
düzen içinde yarattığının göstergesidir.
Bu	durumu	en	iyi	aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	ifade	eder?

A) “Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte) dir. ... Göğü 
Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi 
bozmayın.”(Rahmân suresi, 5-8. ayetler)

B) “Denizde dağlar gibi akıp gidenler (gemiler) de onun varlığı-
nın delillerindendir.”(Şûrâ suresi, 32. ayet)

C) “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre 
miktarı şer işlemişse onu görür.” (Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayet-
ler)

D) “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yok-
tur ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı 
tastamam verilecektir.”(Necm suresi, 39-41. ayetler)

12.	 Evrende mükemmel bir ölçü ve düzen bulunmaktadır.
Bu	düşünceyi	aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	destekler?

A) “… Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını 
tayin eden Allah yüceler yücesidir.” (Furkân suresi, 2. ayet)

B) “İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gö-
zetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf su-
resi, 18. ayet)

C) “Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, 
aranızda karşılıklı bir övünme, çak mal ve evlat sahibi olma 
yarışından ibarettir…” (Hadid suresi, 20. ayet)

D) “…Kim Allah (ın yasakların)’dan sakınırsa (Allah) ona bir çı-
kış (yolu) gösterir. Ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim 
Allah’a dayanırsa Allah, ona yeter…” (Talak suresi, 2 ve 3. 
ayetler)
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KADER	VE	KAZA	İNANCI	3 TEST	3

1.	 Gün sabah olunca Güneş doğuyor,
Minicik tohuma meyve sığıyor,
Toprak kuruyunca yağmur yağıyor,
Senin kudretine sınır yok Allah’ım.
Bu	dörtlükte	aşağıdakilerden	hangisi	vurgulanmıştır?

A) Bütün meyveler minik bir tohumdan meydana geliyor.
B) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.
C) Güneş her sabah dünyayı aydınlatıyor.
D) Yağmur yeryüzüne hayat veriyor.

2.	 Ormanlarda tüm bitki, hayvan ve mikroskobik canlılar uyum için-
de yaşarlar. Çevreyi oluşturan canlı halkalardan birinin yok ol-
ması, diğer canlıların olumsuz etkilenmesine neden olur. Buna 
“Besin zinciri” ismi verilir. Ormanların yok olmasının çevreye 
çeşitli etkileri vardır. Bu etkiler; ormanda yaşayan canlı türleri 
yok olur, hava kirliliği artar, yağışlar azalır ve erezyon artar. Bu 
yüzden dünyanın düzeninin korunması için ormanların da ko-
runması gerekir.
Bu	durumu	en	iyi	ifade	eden	ayet	aşağıdakilerden	hangi-
sidir?

A) “… Size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Al-
lah’a şükredin.” (Bakara suresi, 172. ayet)

B) “….Gökyüzünü, O yükseltti ve mizanı(dengeyi) koydu. Sakın 
dengeyi bozmayın.” (Rahmân suresi, 5-8. ayetler)

C) “O (Rabb) ki seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü bir biçim 
verdi.” (İnfitâr suresi, 7. ayet)

D) “Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Her biri 
bir yörüngede hareket etmektedir.” (Enbiyâ suresi, 33. ayet) 

3.	 Atmosfer tabakası dünyamızı sarmaktadır şayet bu tabakanın 
kalınlığı şimdiki hâlinden fazla olsaydı, Güneş ışınları Dünya’ya 
ulaşamayabilir, dünya şimdikinden daha soğuk olabilirdi. Atmos-
fer tabakasının kalınlığı şimdikinden daha ince olsaydı, Güneş’in 
zararlı ışınları dünyaya ulaşır ve canlıların hayatı tehlike altına 
girerdi.
Bu	 parçada	 aşağıdaki	 sorulardan	 hangisine	 cevap	
verilmiştir?

A) Evren için atmosferin önemi nedir?
B) Güneş’in evrendeki konumu nedir?
C) Güneş ışınlarının zararları nelerdir?
D) Evrende düzen olmasaydı ne olurdu?

4.	 Yer çekimi kanunu, cisimlerin dünya yüzeyinde sabit kalmasını 
sağlar. Yer çekimi olmasaydı cisimler dünya yüzeyinde sabit ol-
maz ve yeryüzündeki hayat olumsuz etkilenirdi. 
Bu	parçanın	aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	ile	ilgili	olduğu	
söylenebilir?

A) “… Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?...” (Zümer suresi, 
9. ayet)

B) “Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için 
seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sap-
mış olur…” (Âl-i İmran suresi, 159. ayet)

C) “…. Rahman (olan Allah)’ın yaratmasında hiçbir ‘çelişki ve 
uygunsuzluk’ göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip-gezdir; her-
hangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun?” 
(Mülk suresi, 3. ayet)

D) “İyilik ederseniz kendinize etmiş olursunuz, kötülük ederse-
niz yine kendinize yapmış olursunuz…” (İsrâ suresi, 7. ayet)
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5.	 Su döngüsü, dünya hayatı için oldukça önemlidir. Yeryüzünde-
ki sular ısı ile buharlaşarak gökyüzüne çıkar, burada bulutları 
oluşturan su, karşılaştığı soğuk hava dalgası ile yağış olarak 
dünyaya geri döner. Bu su hem doğanın canlanmasına hem de 
canlıların temiz su ihtiyaçlarının karşılanmasına yarar.
Bu	parçada	anlatılan	dengeyi	en	iyi	aşağıdaki	ayetlerden	
hangisi	açıklamaktadır?	

A) “Denizde dağlar gibi akıp gidenler (gemiler) de onun varlığı-
nın delillerindendir.”(Şûrâ suresi, 32. ayet)

B) “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur. Biz onunla (kup-
kuru), ölü bir memlekete hayat veririz…” (Zuhruf suredi, 11. 
ayet) 

C) “Göklerde ve yerde olanların tümü Allah’ı tesbih etmiştir. O, 
üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Haşr 
suresi, 1. ayet)

D) “… Size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Al-
lah’a şükredin.” (Bakara suresi, 172. ayet)

6.	 “Delikanlı! Sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah’ı gözet ki Allah 
da seni gözetsin. Allah’ı gözet ki, O’nu (daima) yanında bulasın. 
Bir şey istediğinde Allah’tan iste! Yardıma muhtaç olduğunda 
O’ndan yardım dile! Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda ver-
mek için toplansa Allah’ın takdiri dışında sana faydalı olamazlar. 
Ayrıca bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa Allah’ın 
takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda 
kalemler kaldırılmış (karar verilmiş), sayfalar kurumuştur (hü-
küm kesinleşmiştir).”
Bu	hadiste	aşağıdakilerden	hangisine	vurgu	yapılmıştır?

A) Evrendeki her şeyin Allah’ın kaza ve kaderine uygun olarak 
gerçekleştiği

B) Allah’ın insanları hiçbir konuda irade sahibi kılmadığı
C) Evrendeki her şeyi yaratan Allah’ın bir ve tek olduğu
D) İnsanların sorumluluklarının sınırsız olduğu

7.	 Dünyada bulunan hiçbir şey rastgele oluşmamıştır. Her şey bel-
li bir kural dâhilinde oluşmuştur. Bu kural canlı ve cansız tüm 
varlıklar için geçerlidir. Örneğin canlıların yapısı, beslenmesi, 
gelişmesi, üremesi gibi konularda her şey belirli bir ölçüye göre 
yaratılmıştır.
Bu	parçadan	aşağıdakilerden	hangisi	çıkarılamaz?

A) Canlılardaki ölçü biyolojik yasalarla belirlenmiştir.
B) Evrende rastlantı ve tesadüf söz konusu değildir.
C) Canlıların tümü fiziksel yasalarla sınırlıdır.
D) Evrende mükemmel bir düzen vardır.

8.	 “Ey iman edenler! Doğrusu biz, sizi bir erkek ile bir dişiden ya-
rattık…” (Hucurât suresi, 13. ayet)
Bu	ayetteki	evrensel	yasa	ile	aşağıdakilerden	hangisi	ay-
nıdır?

A) Yer altından çıkarılan petrolün çeşitli aşamalardan sonra 
benzin haline gelmesi

B) Kutup ayılarının derilerinin altındaki yağ tabakası sayesinde 
soğuktan korunması

C) Halkını baskı ve zulüm ile idare etmeye kalkan idarelerin öm-
rünün kısa olması

D) Uluslararası ilişkilerde ülkelerin önceliği kendi çıkarlarına 
vermesi
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9.	 Roma imparatorluğu döneminde, Ren Nehri ve Tuna Nehri öte-
sinde Cermen (Germen) yani, Burgondlar, Franklar, Alaman-
lar, Vizigotlar, Ostrogotlar yaşıyordu. Cermen Kavmi’nin çok iyi 
savaşçı olmalarından dolayı kimse savaşmayı göze alamazdı. 
Kabileler halinde toplanmışlardı ve kaynakları yetersiz, yoksul 
topraklardan geçimlerini sağlamaya uğraşıyorlardı. Açlığın dür-
tüsüyle, yeni yeni otlaklar aramaya çıktılar ve II. yüzyıldan iti-
baren, zenginlikleri karşı konulmaz biçimde onları çeken Roma 
İmparatorluğu topraklarına zorla girmeye başladılar. Bu sıra-
da Kuban ve Terek nehirleri arasında yaşamakta olan Alanlar, 
Hunlara karşı koymak istedilerse de yenilerek bozguna uğradı-
lar. Hunlar, onları takip ederken, Don (Ten) ve Dinyester (Turla) 
nehirleri arasında yaşamakta olan Ostrogotları da mağlup et-
tiler. Hunlar’ın bu bölgede yerleşmesiyle daha fazla buralarda 
yaşayamayan çoğunluğu Cermen olan Vizigotlar, Ostrogotlar, 
Gepitler ve Vandallar batıya doğru göç etmeye başladılar. Ro-
malıların barbar olarak adlandırdığı bu kavimler önlerine çıkan 
diğer kavimleri yurtlarından atarak İspanya’ya hatta Kuzey Afri-
ka’ya kadar ilerlediler. Yıllarca süren bu döneme Kavimler Göçü 
(Alm. Völkerwanderung), Göç Dönemi (İng. Migration Period) 
veya Barbar İstilaları adı verildi.
Bu	parçada	anlatılanlar	Allah’ın	evren	için	koymuş	olduğu	
yasalardan	hangisi	ile	açıklanabilir?

A) Fiziksel yasalar
B) Biyolojik yasalar
C) Kimyasal yasalar
D) Toplumsal yasalar

10.	 Aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	biyolojik	yasalarla	ilgilidir?

A) “Her toplumun belli bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu 
ne bir an erteleyebilirler ve ne de bir an öne alabilirler.” (A’râf 
suresi, 34. ayet)

B) “Allah, sizi analarınızın karnından, siz hiçbir şey bilmez du-
rumda iken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler 
ve kalpler verdi.” (Nahl suresi, 78. ayet)

C) “Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu üstün ve bilen 
Allah’ın kanunudur.” (Yâsin suresi, 38. ayet)

D) “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan … 
O’dur…” (Rad suresi, 3. ayet)

11.	 Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve mad-
deler arası ilişkiler ile ilgili prensipler evrenin işleyişinde önemli 
bir yer tutar. 
Bu	parçada	Allah’ın	evren	için	koymuş	olduğu	yasalardan	
hangisi	anlatılmaktadır?

A) Biyolojik yasalar
B) Fiziksel yasalar
C) Kimyasal yasalar
D) Toplumsal yasalar

12.	 Nasreddin Hoca bir gün biraz yoğurt mayası alıp Akşehir Gö-
lü’ne gitmiş, mayayı göle dökmüş. Birisi bunu görüp sormuş: “Ne 
yapıyorsun Hoca?” Hoca adama cevap vermiş, “Göle maya ça-
lıyorum.” Adam şaşırıp kalmış: “Koca göl maya tutar mı?” Hoca 
cevap vermiş: “Ya tutarsa?” 
Nasrettin	Hoca’nın	bu	davranışı	için	aşağıdakilerden	han-
gisi	söylenebilir?

A) Allah’a tevekkülünü sağlam yapmıştır.
B) İnsan biyolojik yapısına aykırı hareket etmiştir.
C) İradesini ve hürriyeti olumlu yönde kullanmıştır. 
D) Allah’ın evrene koymuş olduğu yasalara aykırı düşünmüştür. 
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KADER	VE	KAZA	İNANCI	4 TEST	4

1.	 (I) Evrende mükemmel bir ölçü ve düzen olduğunu gösteren 
delillerden biri de gece ile gündüzün oluşumudur. (II) Dünya’nın 
kendi ekseni etrafında dönüşü gece ile gündüzü oluşturur. 
(III) İnsanlar gündüz çalışmaya gece de dinlenmeye ihtiyaç du-
yarlar.(IV) Kışın geceler uzun, gündüzler de kısa olur.
Yukarıda	 numaralanmış	 ifadelerden	 hangisi	 biyolojik	
yasalarla	ilgilidir?

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

2.	 Dünyanın düzenine dikkat edilmemesi ve iklim sisteminde de-
ğişikliklere neden olan küresel ısınmanın etkileri en yüksek zir-
velerden okyanus derinliklerine, Ekvatordan kutuplara kadar 
dünyanın her yerinde hissediliyor. Kutuplardaki buzullar eriyor, 
deniz suyu seviyesi yükseliyor ve kıyı kesimlerde toprak kayıp-
ları artıyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyanın bazı bölge-
lerinde kasırgalar, seller ve taşkınların şiddeti ve sıklığı artarken 
bazı bölgelerde uzun sürekli, şiddetli kuraklıklar ve çölleşme et-
kileri oluyor.
Bu	 parçada	 insanların	 aşağıdaki	 ayetlerden	 hangisinin	
uyarısını	dikkate	almadıkları	vurgulanmaktadır?

A) “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın 
dengeyi bozmayın.” (Rahmân suresi, 7-8. ayetler)

B) “Biz ona (insana) iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi; iki 
apaçık yolu (iyi ile kötüyü) göstermedik mi?” (Beled suresi, 
8-10. ayetler)

C) “Göklerde ve yerde olanların tümü Allah’ı tesbih etmiştir. O, 
üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Haşr 
suresi, 1. ayet)

D) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden 
sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın…” (Ba-
kara suresi, 267. ayet)

3.	 Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı bir hassas dengeyi gösterir. 
Dünya, Güneş’e bugünkünden daha yakın olsaydı o zaman 
oluşacak sıcaklık nedeniyle dünyada hiçbir canlı yaşayamaz-
dı. Dünya, Güneş’e bugünkünden biraz daha uzak olsaydı, o 
zaman oluşacak soğukluk nedeniyle dünyada canlı yaşamı ol-
mazdı.
Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisi	vurgulanmıştır?	

A) Dünya üzerindeki tüm canlılar Allah tarafından yaratılmıştır. 
B) Dünya’nın hareketleri kendiliğinden oluşur. 
C) Allah, evrene bir ölçü ve düzen vermiştir.
D) Allah, evrende birçok canlı yaratmıştır. 

4.	 • Mevsimlerin birbirini takip etmesi
• Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi
• Atmosfer tabasının dünyayı zararlı ışınlardan koruması
Verilen	örnekler	aşağıdakilerden	hangisiyle	açıklanabilir?

A) Dünyada sürekli değişim yaşanmaktadır.
B) Dünya kendi hareketlerini kendi belirlemektedir.
C) Allah, insanları uyarmak için kitaplar göndermiştir.
D) Allah, her şeyi belli bir ölçü ve düzen içinde yaratmıştır.
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