5. SINIF

1.ÜNİTE
ALLAH İNANCI

5.1.4. Allah’ın her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.
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Evrendeki tüm varlıklar Allah’ın her an yaratması ile var
olmakta, Allah’ın her an müdahale etmesi ile de varlığını devam ettirmektedir. Bu durum Allah için asla zor
değildir. Tün varlıkları yoktan var eden Allah onların
kontrolünü de pek kolay sağlayabilmektedir.

Bizler yüce Allah’ı duyu organlarımız ile algılayamayız.
Fakat Kur’an’dan Allah’ın özellikleri hakkında bilgiler
edinebiliriz. Örneğin Kur’an’da Allah’ın bir özelliğinden
şu şekilde bahsedilmektedir:
“Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa onu kendisinden
başka giderecek yoktur ve eğer sana bir hayır verirse
bilesin ki o her şeye kadirdir.

Metinde aşağıdaki ifadelerden hangisine vurgu yapılmıştır?

(Enâm suresi, 17. ayet.)

A) Allah’ın her şeyden haberdar olması
B) Allah’a hiçbir şeyin gizli kalmaması

Verilen ayetteki altı çizili kısım Allah’ın aşağıdaki
sıfatlarından hangisi ile ifade edilir?

D) Allah’a her şeye gücünün yetmesi

A) İlim

B) Semi

E) Allah’ın her şeyi işitmesi ve bilmesi

C) Kudret

D) Basar
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“Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki onu nasıl bina etmiş
ve nasıl donatmışız! Onda hiçbir çatlak da yok. Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk. Orada gönül açan her türden (bitkiler) yetiştirdik.”
(Kâf suresi, 6 ve 7. ayetler.)

İnsanların görme duyusu her şeyi algılayamamaktadır.
Bizler çok uzağı görebilmek için teleskoplara, çok yakını görebilmek içinde mikroskoba ihtiyaç duyarız. Fakat her şeyi yaratan yüce Allah her şeyi görebilmektedir. Onun için hiçbir şey sınırlı değildir.

Bu ayetlerde Allah’ın hangi sıfatına değinilmemiştir?

Bu paragraftan hareketle aşağıdaki ifadelerden
hangisi söylenemez?
A) İnsan, duyuları sınırlı olan bir varlıktır.

A) Her şeyi yaratması

B) İnsan yaratılmışlar içinde en üstündür.

B) Her şeyi düzenlemesi

C) Allah, basar sıfatına sahip, yüce bir ilahtır.

C) Her şeye gücünün yetmesi

D) Allah’ın bazı sıfatları insanlarda sınırlı olarak bulunur.

D) Yarattıklarına karşı adaletli olması
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Allah’ın birçok sıfatından kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bahsedilmektedir. Bu sıfatlar, diğer canlıların sıfatlarından çok farklıdır. Allah’ın (c.c.) bu sıfatlarını sadece neler olduğunu ve neyi ifade ettiğini bilebilir, ama
bu özelliklerin nasıl gerçekleştiğini tam olarak kavrayamayız. Örneğin Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yettiğini Kur’an’dan öğreniriz. Ama bu gücün nasıl olduğu
hakkında tam bil bilgimiz yoktur.

Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bildiğini görmüyor
musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü
mutlaka O’dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O’dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve
nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla
beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir.
(Mücadele suresi, 7. ayet.)

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın her şeye gücünün yetmesini

Verilen ayette aşağıdaki ifadelerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Bilmez misin ki, Allah her şeye kadirdir.

A) Evrende bulunan her şeyi, Allah yaratmıştır.

(Bakara suresi, 106. ayet.)

B) Varlıkların yaratılması Allah için çok kolaydır.

B) O, her şeyi hakkıyla bilendir.

C) İnsanlar dünya hayatının son bulmasıyla hesaba çekilecektir.

(Bakara suresi, 29. ayet.)
C) İçinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah
onu bilir.

D) Allah için hiçbir şey gizli gizli değildir. O, her şeyi
bilir.

(Âl-i İmrân suresi, 29. ayet.)
D) O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir.
(Bakara suresi, 255. ayet.)
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