7. SINIF

1.ÜNİTE
MELEK VE AHİRET İNANCI
7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.
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Kur’an-ı Kerim’de insanların birçok şeyi daha iyi anlayabilmesi için örneklendirme yöntemi kullanılmıştır. Örneğin cennet hayatını anlatırken genellikle tüm insanların hakkında bilgi sahibi olduğu örneklerle açıklar; insanların yediği meyveler, kabartılmış döşekler, kesintisiz gölgeler… Bu şekilde olduğu gibi insanların hakkında bilgi olmadığı ahiret hayatı da başka bir benzetme ile insanlara açıklanmıştır.

İnsanlar Allah’a kulluk için yaratılmışlardır. Bu yaratılışın ardından dünyaya gönderilen insan yaptıklarından
hesaba çekilecektir. Yüce Allah bu sebeple dünya hayatının yaratıldığını, dünyada bir sınavdan geçen bir insanın ahirete göç edeceği bildirilir.
Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi dünya ve
ahiret hayatının yaratılış sebebi olarak verilmiştir?

Aşağıdakilerden hangisi ahiret hayatı için dünyada
verilen bir örnektir?

A) İşte sizin Rabbiniz Allah. O’ndan başka hiçbir ilâh
yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk
edin. O, her şeye vekildir.

A) Kış mevsiminde kuruyan ağaçların ilkbaharda tekrar
canlanması

(En'âm suresi, 102. ayet)

B) İnsanların sağlığı için ihtiyaç duyulan sayısız meyve
ve sebzenin yaratılması

B) Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler
diye yarattım.
(Zâriyât suresi 56. ayet)

C) Yeryüzünün insanın yaşayabileceği özelliklerle donatılması

C) Sizi yaratan O’dur. Böyle iken kiminiz kâfir, kiminiz
mümindir. Allah yaptıklarınızı görendir.

D) İnsanların günün yorgunluğunu atabilmesi için gece
uyuması

(Teğâbun suresi, 2. ayet)
D) O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak
için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.
(Mülk suresi, 2. ayet)
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Ahirette, Allah (c.c.) tarafından ödüllendirilecek olan insan, kötülük yapmaktan ve suç işlemekten kaçınır. Daima iyi işler yapmaya, düzel davranışlar sergilemeye
dikkat eder. Çünkü ahiret insanda ve toplumda, yüce
Allah’a karşı derin bir saygı ve günah işlemeye karşı
utanma duygusu oluşmaktadır. İnsanda hesap verme
bilincini geliştiren ahiret inancı insanın, yaptığı her davranışın veya söylediği her sözün sadece ahirette değil,
dünyada da bir karşılığının olduğunu bilmesini de sağlar.
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Dünya hayatının son bulup, ahiret hayatının başlayacağına inanan bir Müslümanın bu inancını yaşamındaki davranışlara yansıtması gerekmektedir. Bu sebeple, ahire inanan bir kimsenin ________________
beklenen bir davranıştır.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden
hangisi gelmemelidir?

Verilen açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine
cevap niteliği taşımaktadır?

A) Dünyaya imtihan gönderildiğinin bilincinde olması

A) Varlıklar âleminde hangi varlıklar bulunmaktadır?

B) Allah’ın adaletine güvenir ve haksızlıklar karşısında
sessiz kalması

B) Varlıkların sonunun gelmesi hangi hadise ile olacaktır?

C) Sürekli güzel ve iyi davranışlar sergilemeye çalışması

C) Ahirete iman etmek, bireylere ve topluma neler kazandırır?

D) Kendisi için de yaşadığı toplum için de faydalı olmaya çalışması

D) Ahiret hayatının insanlar hangi nimetlerle ile karşılaşacaktır?

Yaptıklarının hesabı olduğunu bilerek ona göre Allah’ın
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Daha fazla toprağa ve zenginliğe sahip olmak isteyen
insanlar tarafından savaşlar başlatılmakta ve bu savaşlarda milyonlarca masum insan hayatını kaybetmektedir. Hayattan göç eden insanların da doğal olarak hakkını arama gibi bir şansları da kalmamaktadır. Bu noktada Allah’ın adaleti gereği olan ahiret, bütün insanların
yaptıklarının cezasını alacağı bir yer özelliğini taşımaktadır.

Dünya hayatı geçici oyun ve eğlencenin olduğu bir yerdir. İnsanların bu dünyaya kendisini tamamen kaptırmaması, ahiret için gereken tüm hazırlıkları yapması
gerekmektedir.

Metin, aşağıdaki ayetlerden hangisi ile desteklenebilir?

Metinden hareketle;

İnsan, dünyaya kısa süreliğine sınav için gönderildiğini
bilmeli ve dünya için çalıştığından daha fazlasını ahiret
için de çalışmalıdır.
I. Dünya hayatı ahirete göre kısa sürecek olan bir hayattır.

A) Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun…

II. İnsan dünya hayatında yapıp ettiklerinden sınanmaktadır.
III. Dünya hayatına hiçbir şekilde değer verilmeli, sadece ahiret için çaba harcanmalıdır.

(Nisa suresi, 135. ayet)
B) Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine)
teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde
adaletle hükmetmenizi emrediyor…

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

(Nisa suresi, 58. ayet)

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

C) Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle
ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip
ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.
(Enbiyâ suresi, 47. ayet)
D) (İnkâr edenler), Allah’ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri
yetmeyen ilâhlar edindiler.
(Furkan suresi, 3. ayet)
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