
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

1. DENEME SINAVI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Kozmik Oda Yayıncılık'ın yazılı izni olmadan 
kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli 
cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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1. İman; bir kişiyi söylediği sözde tasdik etmek, doğrula-
mak, gönül huzuru ile benimsemek, inanmak anlamına 
gelir. İnanılacak hususlar açısından;

 • İcmali iman

 • Tafsili iman

 • Taklidi iman

 • Tahkiki iman

 Tahkiki iman delillere dayalı, araştırma ve kavramaya 
dayalı imandır.

(Cevap E)

2. Haricî, “çıkmak, itaatten ayrılıp isyan etmek” anlamın-
daki hurûc kökünden, “ayrılan, isyan eden” anlamında 
hâricûn kelimesine nispet ekinin eklenmesiyle meyda-
na gelmiş bir terim olup topluluk ismi olarak “Hâriciye” 
ve “Havâric” şeklinde kullanılır. Fırkanın adı konusunda 
çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. İsyan ettikleri yönetici-
ler ile fırkanın muhalifleri onu, “insanlardan, dinden, hak-
tan veya Hz. Ali’den uzaklaşan ve yönetime karşı ayak-
lanarak cemaatten çıkanlar” anlamında kullanmışlardır. 
Şehristânî’ye göre, toplumun görüş birliği ile arasından 
seçtiği ve hak’tan ayrılmayan imama karşı ayaklanan 
her insan hâricî ismiyle anılır.  Ona göre söz konusu 
ayaklanmanın veya başkaldırmanın, ilk halifelere veya 
onları takip eden herhangi bir devirdeki imamlara karşı 
olmasında bir fark bulunmamaktadır. Yine rivayetlerde 
yer alan ve muhalifleri tarafından Hariciler hakkında kul-
lanılan diğer bir isim de “dinden çıkmışlar” anlamında 
Mârika’dır.

 Kendileri ise Havâric ismini, “Kâfirlerin arasından çıka-
rak Allah’a ve peygamberine hicret edenler” (Nisâ 4/100) 
mealindeki ayete dayanarak “Allah’a ve peygamberine 
hicret edenler” anlamında kullanmışlardır. Ayrı “canları-
nı ve mallarını Allah’a satanlar” manasındaki ayete nis-
petle kendilerine Ehl-i şurât demişlerdir (Mesela bk. Tev-
be 9/111). Sıffîn’de kabul edilen hakemlere rızâ göster-
meyi reddetmelerinden dolayı Muhakkime; Hz. Ali’den 
ayrıldıktan sonra ilk toplandıkları yer olan Harûrâ’ya nis-
betle Harûriyyeve buradaki reisleri Abdullah b. Vehb 
er-Râsibî’ye nispetle de Vehbiyyeadlarını almışlardır.

(Cevap C)

3. “Nüzul sebepleri” anlamına gelen bu ifade, Hz. Peygam-
ber’in Risalet Dönemi’nde meydana gelen ve Kur’an’ın 
bir veya birkaç ayetinin yahut bir suresinin inmesine yol 
açan olayı, durumu ya da soruyu ifade eder. Kur’an-ı 
Kerim’in bütün ayetleri belli sebeplere bağlı olarak in-
memiştir. Dolayısıyla her ayetin mutlaka bir iniş yani nü-
zul sebebi bulunmamaktadır.

(Cevap B)

4. Ehl-i sünneti oluşturan Eş‘arî ve Mâturîdî kelâm ekolle-
rinin birbirleriyle örtüşen görüşleri olduğu gibi farklı gö-
rüşleri de vardır. Fakat örtüşen görüşler çoğunluktadır. 
İmanın tanımı, bilginin kaynakları, büyük günah mese-
lesi, imamet gibi kelâm ilminin belli başlı konularında fi-
kir birliği içinde olmalarına rağmen, cüz’i irade, kesb, 
kadınların peygamberliği, Allah’ın fiillerinin hikmete da-
yanıp dayanmadığı, ye’s hâlindeki tövbenin kabulü gi-
bi tali konularda ihtilaf etmişlerdir. Her iki mezhep de 
akaid sahasında, ayetlerin yanında hadisleri de delil ola-
rak kullanmıştır. 

(Cevap D)

5. Kur’an’da olduğu gibi hadislerde de İslam kelimesi geç-
mekte ve “Allah’ın insanlığa gönderdiği son din” anlamı 
ön plana çıkarılmaktadır. Hadislerde, İslam’ın bir din ola-
rak insan fıtratına en uygun ve insanlığın devam eden 
doğruyu algılama sağduyusuna en elverişli bir din ol-
duğuna dikkat çekilmektedir. Burada fıtrat kelimesiyle 
Allah’ın insanı yarattığında iç dünyasına yerleştirdiği ya-
ratıcısını tanıma kabiliyeti kastedilmektedir.

(Cevap D)

6. Beka: Allah’ın varlığının sonunun olmamasıdır. Onun 
varlığı sonsuza kadar (ebedî) devam eder. O, fâni ve 
ölümlü değildir. O’ndan başka her şey fânîdir, yok olma-
ya mahkûmdur. Mezar taşlarına yazılan ve “Ölümsüz 
olan sadece odur” ifadesi bu gerçeği dile getirir. (er-Rah-
man 55/27).

(Cevap B)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 
ÖĞRETMENLİĞİ
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7. Sözlükte “insanı aciz bırakan, karşı konulmaz, olağa-
nüstü, garip ve tuhaf şey” anlamlarına gelen mucize, te-
rim olarak “yüce Allah’ın, peygamberlik iddiasında bu-
lunan peygamberini doğrulamak ve desteklemek için 
yarattığı, insanların benzerini getirmekten âciz kaldığı 
olağanüstü olay” diye tanımlanır. Mucize peygamberlik 
görevini üstlenmiş bir peygamberde meydana gelir. Mu-
cizede peygamberin meydan okuması da vardır. Mûci-
ze dışındaki olağan üstülükler, peygamber olmayan ki-
şilerde görülür. Bu tip olaylarda meydan okuma da söz 
konusu değildir. Ayrıca mucize taklit edilemezken diğer 
olağanüstülükler taklit edilebilir. Mûcize dışında kalan 
diğer olağan üstü durumlar şunlardır:

 a) İrhâs: Peygamber olacak şahsın, henüz peygam-
ber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlardır. 
Hz. Îsâ’nın beşikte iken konuşması gibi.

 b) Keramet: Peygamberine gönülden bağlı olan ve 
ona titizlikle uyan velî kulların gösterdikleri olağanüstü 
hâllerdir.

 c) Meûnet: Yüce Allah’ın velî olmayan bir Müslüman 
kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, ola-
ğanüstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarması-
dır.

 d) İstidrac: Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve istek-
lerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olaydır.

 e) İhanet: Kâfir ve günahkâr kişilerden, arzu ve istek-
lerine aykırı olarak meydana gelen olaydır. 

(Cevap A)

8. Belli görüşler etrafında oluşan ve yeni katılımlarla da gi-
derek zenginleşen fıkhi kümeleşmeye mezhep denir.

(Cevap B)

9. Gazâlî kuşkusuz İslam düşüncesinin yetiştirdiği en yet-
kin simalardan biridir. Onun yazdığı el-İktisad fi’l-i’tikâd, 
İlcâmu’l- avâm an ilmi’l- kelâm ve Kıstâsu sırati’l-mus-
takîm gibi irili ufaklı birçok eser onun kelâm ilmine kat-
kısını ortaya koymaktadır.

(Cevap A)

10. Kaderiyye kelimesi sözlükte “kadere mensup olan, ka-
der taraftarı” manasındaki “kaderi”den gelmekle birlik-
te ilk dönemlerden itibaren bu anlamın aksine, sorum-
luluk doğuran fiillerle ilgili ilahi kaderi reddedenleri ifa-
de etmek üzere kullanılmıştır. Terim olarak ise “Kader 
inancını reddeden düşünce ve inanç akımı, sorumluluk 
doğuran fiillerin sadece insan iradesiyle gerçekleştiğini 
ileri süren mezhep” anlamında kullanılmıştır. Allah’ın be-
lirlediği kader yerine insanın belirlediği bir kadere inan-
maları ve fiilleri belirlediği kader yerine insanın belirle-
diği bir kadere inanmaları ve filleri Allah’a değil insana 
isnat etmelerinden dolayı bu ismi almıştır. Bu gruba eh-
lü’l-kader de denilmiştir. Başlangıçta kaderiye ya da eh-
lü’l-kader ismi, kendi içinde çelişkilerden uzak olmayan 
esnek nitelikteki bu zümrelere kötüleme amacıyla mu-
halifleri tarafından verilmiştir. Bu adlandırmada, bazı ha-
dis kaynaklarında yer alan ve kadercileri Mecusiler’e 
benzeten rivayetler önemli rol oynamış olmalıdır. Dü-
şünce ve inanç okulu benzeten rivayetler önemli rol oy-
namış olmalıdır. Düşünce ve inanç okulu durumuna gel-
mesini sağlayacak bir sistematiğe sahip olmayan Ka-
deriyye akımının görüşleri çeşitli kişilerce temsil edildi 
ve giderek Mu’tezile grubunun temel tezleri arasına gi-
rerek varlığını sürdürdü. 

(Cevap B)

11. Parçada anlatılan gazve Tebük Gazvesi’dir. Tebük Me-
dine'nin kuzeyinde, Suriye ticaret yolu üzerinde Medi-
ne’ye 700 km uzaklıktadır. Kur’an’da Tebük Gazvesi’nin 
düzenlendiği zaman “Saatü’-usre” (güçlük zamanı) de-
nilmiştir.

(Cevap C)

12. Hz. Muhammed Rumlarla savaşmak için yola çıkan İs-
lâm ordusuna “Komutanınız Zeyd Bin Harise’dir. Ona 
itaat ediniz, Zeyd şehid olursa o zaman Cafer b. Ebû 
Talip’e itaat ediniz. Cafer şehid olursa komutanınız Ab-
dullah b. Revaha’dır.” buyurmuştur. Daha sonra komu-
tanlığı Halid bin Velid almıştır. Buna göre Ebû Ubeyde 
b. Cerrah Mute Savaşı’nın komutanlarından değildir.

(Cevap B)

13. Bu antlaşma, Mekke müşrikleriyle Hudeybiye kuyusu 
civarında yapılmıştır. Kureyşliler, Süheyl b. Amr ve arka-
daşlarını elçi olarak gönderdiler. Hz. Peygamber’le Ku-
reyş heyeti arasında, Medine İslâm Devleti’nin Kureyş 
tarafından resmen tanındığı Hudeybiye Antlaşması im-
zalandı (Zilhicce 6/Nisan 628).

(Cevap A)
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15. A, C, D ve E seçeneğinde verilenler hicret sonrasında 
Medine Dönemi’nde meydana gelmiş olan bilgilerdir. E 
seçeneğindeki Hac ibadeti hicretin 9. yılında farz kılın-
mıştır. Hac emiri olarak Hz. Ebu Bekir tayin edilmiştir.

(Cevap B)

16. Kıraat ilmi, Kur’an’ın okunuşuyla ilgili farklılıkları ve bun-
ların kimlerden nakledildiğini bilmektir. Kur’an’ı, kıraat 
ilminin esaslarıyla okuyan kimseye kari, çoğuluna kur-
ra ve bu ilmi öğretene de mukri denilmektedir. Allah, 
Kur’an’ı Kureyş lehçesinde indirmiş, onun bazı kelime-
lerini telaffuz edemeyenlere de kolaylaştırarak okuma 
izni vermiştir. Kur’an’ın zamanla del ve gönüllere yerleş-
mesiyle, bu izne gerek kalmamıştır. Bu yüzden Hz. Os-
man, Kureyş lehçesinin dışındaki keline farklılıklarını kal-
dırtarak Mushafları çoğalttırmıştır. 

(Cevap B)

17. Tefsir tarihinde kelami tefsir yöntemini kullanan ilk ekol 
Mutezile’dir. Zemahşeri de “el-Keşşaf” adlı tefsirinde Mu-
tezile’nin düşüncelerini destekleyen yorumlar yapmış-
tır. Fahreddin er-Razi ise “Mefatihü’l Gayb” adlı tefsirin-
de Eş’ari kelam ekolünü destekleyen yorumlar yanış ve 
Mutezile düşüncesini eleştirmiştir. Şia mezhebine men-
sup müfessirler de tefsirlerinde Hz. Ali ve ehl-i beyt sev-
gisine, on iki imam ve mehdilik inancına yer vermişler-
dir. Muhammed Hüseyin Tabatabai7nin “el-Mizan fi Tef-
siri’l-Kur’an” adlı eseri buna örnek olarak verilebilir. 
Önemli kelami tefsirlerden biri de Zeydiyye mezhebine 
mensup eş-Şevkani’nin “Fethü’l-Kadir” adlı tefsirdir.  

(Cevap C)

14. Bi’r-i Maûne Faciası Uhud Savaşı’ndan 4 ay sonra mey-
dana gelmiştir. Ebu Bera kendilerine İslam’ı anlatmala-
rı için bazı kişilerin gönderilmesini istedi. Hz. Peygam-
ber 70 kişilik bir heyeti Münzir b. Amr el-Hazreci baş-
kanlığında gönderdi. Fakat bu insanlar pusuya düşürü-
lerek şehit edildi. Sadece 3 kişi kurtulabildi. Hz. Pey-
gamber bu olay üzerine sabah namazlarında beddua 
etti.

(Cevap E)

19. Zâtî /Selbî Sıfatlar, Allah Teala’nın zatına mahsus, olup 
O’ndan başkasına nispet edilmesi caiz ve mümkün ol-
mayan sıfatlardır. “O evvel’dir ve âhir’dir”(Hadîd, 57/3). 
Ayetinde kıdem sıfatına vurgu vardır. “Kâinattaki her şey 
fânidir. Sadece rabbinin celal ve ikram sahibi zatı bâki-
dir.”(Rahmân, 55/27) beka sıfatına vurgu vardır. “De ki 
O Allah birdir.”(İhlas, 112/1) ayeti kerimesinde vahdani-
yet sıfatına vurgu vardır. “O’nun misli hiçbir şey yoktur. 
O, işiten ve görendir. (Şura, 42/11) ayetinde muhalefe-
tün lil-havadis sıfatına vurgu vardır. 

 Subuti Sıfatlar (Sıfât-ı Meâni), Kur’an’da ve hadislerde 
Allah’a doğrudan nispet edilen ve hakiki anlamları Al-
lah’ta ezeli olarak sabit bulunan sıfatlardır. “Ben sizin 
bilmediklerinizi bilirim.”(Bakara, 2/30) ayeti kerimesin-
de ise subuti sıfatlardan biri olan ilim sıfatına vurgu var-
dır.

(Cevap C)

18. Mekke Tefsîr Mektebi, Mekke’de kurulmuştu. Kurucusu, 
Müslümanların tefsirde en büyük otorite kabul ettiği Ab-
dullah b. Abbas’tı. Dini doğru anlaması ve Kur’ân’ın de-
rin anlamına nüfuz edebilmesi için Hz. Peygamber’in 
duâsına mazhar olan İbn Abbas, Kur’ân konusundaki 
bilgisi sebebiyle Hz. Ömer tarafından da saygı görmüş-
tü. Kur’ân tefsirinin duayeni olan bu sahâbînin kurmuş 
olduğu tefsîr ekolü/mektebi hakkında İbn Teymiyye, 
“Tâbiîler içerisinde tefsîrde en önde gelenler İbn Ab-
bas’m öğrencileridir” diyerek Mekke ekolünde/mekte-
binde yetişen öğrencilerin tefsîrdeki üstünlüğünü orta-
ya koymuştur. Bu ekolün yetiştirdiği en seçkin öğrenci-
ler, Mücâhid b. Cebr, İkrime, Sa’îd b. Cübeyr, Tâvus b. 
Keysân ve Atâ b. Ebî Rabâh’tır.

(Cevap A)
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20. “İnkâr eden Ehl-i kitap mensuplarını savaş için ilk top-
lanmalarında yurtlarından çıkarıp sürgün eden O’dur. 
Hâlbuki siz müminler, onların direniş göstermeden yurt-
larını terk edip gideceklerine pek ihtimal vermemiştiniz. 
Diğer taraftan onlar da muhkem kalelerinin kendilerini 
Allah’a karşı koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah onla-
ra ceza sillesini hiç beklemedikleri bir anda vurup kalp-
lerine müthiş bir korku saldı. Böylelikle onlar yurtlarını 
hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle mah-
vettiler. Bu olaydan ibret alın, ey aklıselim sahipleri!” 
(Haşr Suresi, 2. Ayet) ‘İbret alın’ şeklinde çevrilen fiilin 
kökünde, ‘bir yerden bir yere veya bir durumdan bir du-
ruma geçme’ anlamı bulunmaktadır. Olayların hakikati-
ni, sebep ve sonuçlarıyla birlikte kavrayıp gereğini yeri-
ne getirin, demektir. Buna göre konunun izahı şöyle ya-
pılabilir: Yüce Allah, bir ihanet olayını ve buna verilen 
cezayı açık bir örnek olarak göstermiş, sonra akıl ve mu-
hakeme sahiplerini düşünmeye ve yeni olaylara zihnî 
geçişler yapmaya, yani benzer durumların benzer so-
nucu doğuracağını dikkate almaya çağırmıştır. Bu olay-
da Nadîroğulları’nın asıl mahkûm edilen davranışı, ah-
di bozma ve antlaşma yaptıkları Müslümanları arkadan 
vurma çabası içine girmeleridir. Bunun yanı sıra, kale-
lerinin ve evlerinin sağlamlığına ve ikiyüzlü davrandık-
ları defalarca görülmüş olan münafıkların sözlerine gü-
venerek hiçbir hazırlık yapmamalarıdır. Hazırlık yapılma-
ması burada dolaylı olarak eleştirilmiş ve akıl sahibi her-
kes özellikle müminler bundan ders çıkarmaya davet 
edilmiştir.

(Cevap A)

21. Parçada verilen görüşe sahip bir kimse, işari tefsir eko-
lüne mensuptur. Keşf, ilham, sezgi yoluyla elde edilen 
bâtîni/ledünni bilgiyle Kur’an ayetlerinin bir kısmı veya 
tamamını yorumlama yönteminin ismi olmuştur. Ayeti 
zahirinden çıkan anlamın ötesinde mutasavvıfın keşf ve 
ilham yoluyla elde ettiği bilgiyle yorumlamasını ifade et-
mektedir.

 (Cevap E)

22. Rivayet tefsir alanında meşhur olmuş kişilerden biri Ibn 
Kesir’dir. Eseri Tefsiru’l-Kur’ani’l - Azim’dir.

(Cevap A)
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23. Kur’an nüshalarının harekesiz ve noktasız olması Arap 
olmayan Müslümanların Kur’an-ı Kerim’i doğru bir bi-
çimde okumasını ve anlamasını zorlaştırıyordu. Bu me-
seleyi çözmek için ilk harekete geçen ise Irak valisi Zi-
yad b. Sümeyye (öl. 53/673) oldu. Ziyad, yanlış okuma-
ların önlenmesi için Ebu’l-Esved ed-Düelî (öl. 69/688)’den 
yardım istedi. Ebu’l-Esved, gelen teklifi önce kabul et-
medi. Daha sonra bir şahsın Tevbe suresinin üçüncü 
ayetinde yer alan “ve rasuluhu” kelimesini “ve rasûlihi” 
diye okuyarak, “Allah ve Resulu müşriklerden beridir.” 
şeklindeki anlamın “Allah müşriklerden de Resulünden 
de beridir”e dönüşmesini görmesiyle durumun ciddiye-
tini anlayan Ebu’l-Esved ed-Düelî, verilen görevi kabul 
ederek Kur’an’ı harekeleme işine girişti.

 Ebu’l-Esved ed-Düelî, mushafı baştan sona kadar ha-
rekelemiş, kırmızı mürekkeple fetha için harfin üstüne, 
esre için altına, ötre için önüne bir nokta koymuş, ten-
vin için de iki nokta kullanmıştır. Kur’an’ın harekelenme-
si her ne kadar okuma kolaylığı getirmiş olsa da yanlış-
ların önüne tam olarak geçilememiştir. Çünkü Kur’an’ı 
yeni öğrenenlerin benzer harfleri birbirinden ayırt etme 
güçlükleri devam etmiştir. Irak valisi Haccac b. Yusuf (öl. 
95/713) bu problemi çözmek için Yahya b. Ya’mer (öl. 
129/746) ve Nasr b. Asım (öl. 89/707)’ı görevlendirmiş, 
onlar da hocaları Ebu’l-Esved’den öğrendikleri noktala-
ma işlemini bütün Kur’an’a uygulamışlardır. Noktalama 
işinde metin için siyah mürekkep kullanılırken hareke-
ler için renkli mürekkep tercih edilmiştir. Kur’an’ı nokta-
lama işi daha sonra Medine’ye ve diğer İslam beldele-
rine yayılmıştır. Halil b. Ahmed (öl. 175/791) ise günü-
müzde kullanılan harekeleri ve diğer noktalama işaret-
lerini geliştirerek bu çalışmaların son şeklini vermiştir.

 (Cevap D)

25. Mudârebe, çalışma/emek bir taraftan ve sermaye de di-
ğer taraftan olmak üzere, kâr-zarar paylaşımı esası ile 
kurulan ortaklıktır. Bu tür ortaklık, emek-sermaye ortak-
lığı olarak da isimlendirilir. Bu uygulamanın tarihi çok 
daha eskilere uzanmakla beraber, Hz. Peygamber dö-
neminde de uygulanmıştır. Mudârebe ortaklığı, zaman, 
mekan, ticaret yapılacak konular gibi hususlar bakımın-
dan tarafların anlaşmasına bağlıdır. Sermayeyi sağla-
yan taraf, sermayesinin işletileceği ticaret türlerini belir-
leyebilir ve sınırlayabilir. Mudârebe ortaklığında kazan-
cın paylaşımı % (yüzde) olarak belirlenir. Eğer işletme 
sonunda zarar edilmişse çalışanın emeği boşa gitmiş, 
emeğinin karşılığını kaybetmiş olur. Sermayede meyda-
na gelen zarar da sermaye sahibinin zararı olur (bk. Me-
celle, md. 1404, Kallek, 2005, s. 359 vd.).

(Cevap B)

24. İslâmî ilimlerde tefsir, hadis, akâid ve kelam, tasavvuf gi-
bi ayrı disiplinlerin oluşmasına paralel olarak fıkhın kap-
samı daralarak sadece ibâdât, muâmelât ve ukûbât alan-
larıyla sınırlı hale gelmiştir. Fakat dar anlamda fıkıh ilmi 
bu kapsamıyla bile insan hayatının çok büyük bir kısmı-
nı kuşatmaktadır. İbâdât, tahâret, namaz, oruç, zekât ve 
hac gibi bütün ibadetleri içine almaktadır. Muâmelâtın 
içine de gündelik hayattaki bütün helal haramlar başta 
olmak üzere kişiler, kurumlar ve toplumlar arasındaki 
her türlü sosyal, ekonomik, siyasî ve hukukî ilişkiler gir-
mektedir. Toplum hayatında işlenen bütün suç ve ceza-
lar ise ukûbât kapsamında düzenlenmektedir.

(Cevap D)

26. Abdest, gusül gibi hükmi temizlikte kullanılmış olan su-
lar mâ-i müsta’mel grubundandır. Bu gibi sular maddi 
bakımdan temiz olsalar bile bunlarla ikinci defa abdest 
ve gusül alınamaz.

(Cevap E)
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27. Namazın vacipleri şunlardır:

 I. Namaza “Allahuekber” gibi tekbir ifade eden bir cüm-
le ile başlamak. (Şâfii, Mâliki ve Hanbeli mezheple-
rinde farzdır.)

 II. Fâtiha suresini okumak (diğer üç mezhepte her 
rekâtta okumak farzdır).

 III. Farz namazların ilk iki rekâtında, vacip, sünnet ve 
nafile namazların her rekâtında Fâtiha’dan sonra kı-
sa bir sure veya buna denk miktarda ayet veya ayet-
ler okumak (Sure eklemek anlamında “zamm-ı su-
re” denen bu işlem diğer mezheplerde sünnettir).

 IV. Fâtiha’yı zamm-ı sureden önce okumak. Farz na-
mazlarda farz olan kıraati, ilk iki rekâtta yerine ge-
tirmek.

 V. Tek başına namaz kılarken, öğle ve ikindi namazla-
rı ile gündüz vakti kılınan nafile namazlarda kıraati 
gizli yapmak. Sabah, akşam ve yatsı namazlarında 
ve geceleyin kılınan sünnet ve nafile namazlarda kı-
raat açıktan veya gizli olarak yapılabilir.

 VI. İmam olan kimsenin, cemaatle kılınan namazlardan 
sabah, cuma, bayram, teravih, vitir namazlarının her 
rekâtında, akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekât-
larında kıraati açıktan yapması, öğle ve ikindi na-
mazlarının bütün rekâtlarıyla akşam namazının üçün-
cü ve yatsı namazının da son iki rekâtında kıraati 
içinden yapması vaciptir. 

 İmama uyan kişi, okumaz, namaz sesli ise dinler, ses-
siz ise susar.

 VII. Secdede sadece alın ile yetinmeyip alın ile birlikte 
burnu da yere koymak.

 VIII. Üç ve dört rekâtlı namazların ikinci rekâtının sonun-
da oturmak (ka’de-i ulâ).

 IX. İlk ve son oturuşlarda tahiyyatı okumak.

 X. Namazın farzlarında sıraya (tertîb) riayet etmek.

 XI. Namazın sonunda sağ ve sol taraflara selam ver-
mek. Ancak Hanefilerde bir görüşe göre, sağ tara-
fa selam vermek vacip, sol tarafa selam vermek ise 
sünnettir.

 XII. Ta’dîl-i erkâna riayet etmek. Bu, Ebû Yusuf ve diğer 
üç mezhebe göre farzdır.

 XIII. Vitir namazında kunût duasını okumak ve kunût tek-
birini almak.

 XIV. Bayram namazlarına mahsus üçer ilave tekbir al-
mak.

 XV. Sehven farzın geciktirilmesi ve vacibin terk veya ge-
ciktirilmesinden dolayı sehiv secdesi yapmak.

 XVI. Namazda okunan secde ayetlerinden dolayı tilâvet 
secdesinde bulunmak.

(Cevap D)

28. Belli bir ortamda dinin sembolleri ile karşılaşan bireyler 
onlarla girdikleri iletişime bağlı olarak, kendi kişisel din-
darlıklarını oluştururlar. Kulağına ezanın okunmasıyla di-
ni olguyla karşılaşılan bir Müslüman çocuğu, evde aile 
üyelerinin konuşma ve uygulamalarında yer aldığı şek-
liyle dinin tecrübesine sahip olur. Onun iç dünyasında 
öznel bir hayat olarak din yerini almaya başlar. Böylece 
dış dünyada var olan dini olgular, bireylerin iç dünya-
sında da bir gelişme süreci içerisinde varlık ve yapı ka-
zanırlar. Öznel bir gerçeklik olarak dini meydana geti-
ren unsurlar da şunlardır:

 • Dini yetenek ve eğilimler

 • Dini güdüler

 • Dini inançlar

 • Dini sözler, ifadeler, kavramlar

 • Dini yargılar

 • Dini tasavvurlar

 • Dini tutumlar

 • Dini duygu ve heyecanlar

 • Dini uygulama, eylem ve etkinlikler.
(Cevap B)

29. Rüya ve vahy psikolojisi konusunda sistemli bir teori ilk 
olarak Farabi tarafından ortaya konulmuştur. Ona göre 
sadık rüya, ilham ve vahyin kaynağı Faal Akıl, insanda-
ki alıcı organ ise hayal gücüdür. İnsandaki hayal gücü-
nün çok güçlenmesi, uyku veya uyanık durumda Faal 
Akılla iletişime geçmesi sonucunda “nübüvve, kehanet, 
menamat ve er-rüya’es-sadıka” gibi ruhsal olgular orta-
ya çıkmaktadır. O Aristo’dan devraldığı Faal Akıl kavra-
mını İslam inancındaki vahy meleği ile eşitleyerek bunu 
er-Ruhu’l-Emin, Ruhu’l Kuds gibi isimlerle karşılaşmış-
tır. 

(Cevap D)

30. Haris el-Muhasibi İslam dünyasında psilolojik bakış açı-
sıyla insanın iç hayatını inceleyen ilk bilgindir. Eserlerin-
de derin psikolojik tahliller ve ruhsal haller ve süreçler-
le ilgili kavramlaştırmalar dikkat çekicidir. Bunların ba-
şında Nefs kelimesinin salt psikolojik anlamda en tutar-
lı kullanımına yer verdiği görülmektedir. Dini/ahlaki ha-
kikatlerle uyumlu bir hayat tarzı için kişinin öncelikle ken-
disini iç açıdan anlamaya çalışmasını ısrarla vurgulamış-
tır. Bireyin kendisini “iç gözlem”e dayalı olarak araştır-
ması ve kendisi hakkında “iç görü” elde etmesini bir 
araştırma ve eğitim yönetimi olarak ilk defa dile getiril-
miştir. Bu konuda da kendinden sonraki birçok araştır-
macıyı etkilemiştir. er-Riya li Hukuk’ı-ıllah derin psikolo-
jik tahlillerinin yer aldığı en önemli eseridir. 

(Cevap B)
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31. Din psikolojisi, bireylerin kutsal kabul ettikleri varlıkla 
ilişki çerçevesinde ortaya koydukları her türlü söz, tec-
rübe ve davranışı tecrübi yöntemle araştıran bir disip-
lindir. Bireylerin ruhsal yaşantıları ve davranışları içeri-
sinde ortaya çıkan “dini olgular” din psikolojisinin temel 
ilgi alanıdır. Özellikle kişilerin yaşadıkları dindarlığı an-
lamaya odaklanmış olması bakımından din psikolojisi-
nin kendine has bir konusu ve alanı vardır. Din psikolo-
jisi, bireylerin yaşadıkları dini hayatı oluşum, yapı, geli-
şim şartları ve süreçleri, sonuçları ve etkileri açısından 
ele alan bir bilim dalıdır. Din olgusunu insan bilincinde-
ki yapılanması, ruhsal tecrübe ve davranış olarak ken-
dini ifade edişini çok çeşitli yönleriyle tespit ve tasvir et-
meye çalışır. Daha sonra da, bunların en doğru yorum-
larına ulaşılmaya çalışılır. Dindar bireyi ya da grubu iç-
ten, ruhsal yönüyle anlama gayreti içerisinde olan din 
psikolojisi, kendine ait bakış açısıyla diğer din bilimle-
rinden ayrılır. 

(Cevap C)

32. İnsanın hangi durumlarda nasıl davranması gerektiği 
hususunda rehberlik yapan Edep kitaplarının en çok bi-
linenini ve ne önemli kaynağı Buhari’nin “Edebu’l-Müf-
red”idir. Yine İbn Ebi Şeybe’nin “Kitabü’l-Edeb”i de ha-
dis edebiyatında edep bahsi altında önemli bir yere sa-
hiptir. Edep kitaplarında içerik olarak kişisel ahlaki nite-
likleri konu edinen yalan söylememek, kibarlık, hayâ, 
cömertlik, küs durmamam, iki yüzlülük ve benzeri ko-
nulara yer verilirken aynı zamanda kişinin çevresiyle ile-
tişimini konu edinen anne-babayla ilişkiler, akrabalık iliş-
kileri, yetimlerle ilişkiler, büyüklere saygı, küçüklere sev-
gi, çocuk hakları, komşu hakları, izin isteme, hasta zi-
yareti ve benzeri bölümler yer almaktadır. 

(Cevap D)

33. İnsan anlayışı ve kutsal metinleri verilen bu din sabiilik-
tir. Bu din Kur’an’da Bakara 62, Maide 67 ve Hac 17’de 
zikredilmiştir. Sabiilikten söz eden ayetlere bakıldığında 
yıldız ve gezegenlere tapınanlar okduklarına dair not dü-
şürülür.

(Cevap A)

34. Afgânî’nin hayatı düşüncesiyle tam bir uyum içindeydi. 
Onda teori ve pratik birbiriyle çok yakından bağlantılıy-
dı. Hayatı da düşüncesi de üç ayırdedici nitelikle belir-
lenmiş bulunmaktaydı: İnsanı hayretler içinde bırakacak 
mükemmellikte bir maneviyat, engin bir dinî coşku ve 
bütün faaliyetlerini çok kuvvetli bir şekilde etkilemiş olan 
yüksek bir ahlakî şuur. Afgânî gerçek bir müslüman ve 
bir akılcıydı. Bütün cephelerden Müslümanlara ancak 
İslâm’a özgü bir ayrıcalık teşkil eden akılcılık prensibin-
den istifade etmelerini samimiyetle rica etmiştir.

(Cevap C)

35. Eserine el-Milel ve’n-Nihal adını veren Şehristânî bu iki 
kavrama özel bir anlam yüklemektedir. İnanç noktasın-
dan insanlığı “erbâbü’d-diyânâtve’l-milel” ve “ehlü’l-eh-
vâi ve’n-nihal” diye ikiye ayıran Şehristânî, diyânât keli-
mesiyle birlikte kullandığı milel ile temelde ilâhî menşe-
li olan veya böyle bir menşeden geldiği şüpheli görü-
len dinleri, ehvâ kelimesiyle beraber kullandığı nihal ile 
de bâtıl inançları kastetmektedir.

(Cevap B)
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36. Mürebbi: Terbiye eden, ders veren pedagog

 Müderris: Medrese hocası

 Dersiam: Halka açık olan yerlerde ders veren

 Muallim: Ders veren hocaya denir.
(Cevap A)

37. Bilinemezcilik (Tekâfü-i edille): Hiçbir şeyin doğrulana-
mayacağını savunanlardır. Onlara göre, bir şeyin doğ-
ruluğu veya yanlışlığı hakkındaki deliller ve karşıt delil-
ler eşit derecede geçerliliğe sahiptir. Batı felsefî kavra-
mıyla ifâde edilecek olursa, bu akıma, agnotisizm de-
nebilir.

(Cevap A)

38. Selçuklular, Karahanlıların ve Gaznelilerin daha önceki 
uygulamalarını daha ileri taşıyarak abidevi bir cami mi-
marisi ortaya koydular. Selçuklular mihrap önündeki 
kubbeli mekanı geliştirdiler. Buna bağlı olarak Türkistan 
ve İran’a dört eyvanlı, avlulu ve mihrap önü kubbeli bu 
cami modeli hakim olmuştur. Günümüze ulaşan ilk Sel-
çuklu mescidi (cami) Melikşah zamanında yapılan İsfa-
han Mescid-i Cuması (Cuma namazı kılınan mescit)dır. 
Daha sonra inşa edilen Selçuklu camileri küçük ölçek-
li, tuğladan yapılmış, hafif sivri yapılı İsfahan’daki Melik-
şah kubbesini izlerler. Müslüman Türkler coğrafi ve kül-
türel özelliklerden dolayı çeşitli minare tiplerini uygula-
mışlardır. Büyük Selçuklularda İran’daki ince ve uzun, 
silindirik minareleri benimsemişlerdir. Selçuklu camile-
rinde minareler var olup C seçeneği doğru cevaptır.

(Cevap C)

39. Soruda verilen eserlerin üçü de Mevlana’ya aittir. Fihi 
Mafih, Mevlana’nın tasavvufla ilgili konuşmalarının mü-
ritleri tarafından yazılmasıyla ortaya çıkmış bir eserdir. 
Divan-ı Kebir adlı eserinde Mevlana, sevgi ve aşk konu-
larını işlemiştir. Mevlana’nın Selçuklu devlet adamlarına 
ve yakınlarına yazdığı mektupların derlemesinden olu-
şan eseri ise Mektubat’tır.

(Cevap C)

40. Resûlullah, kendisine indirilen âyet ve sûreleri, o devir-
de kullanılmakta olan yazı malzemelerine yazdırıyordu. 
Bu malzemeler şunlardır:

 1. Hurma ağacının, yaprakları, kabukları ve yaprakla-
rının orta damarları.

 2. İnce beyaz taşlar.

 3. Kürek ve kaburga kemikleri.

 4. İşlenmemiş deri.

 5. İnce deri (rakk).

 6. Çanak-çömlek parçaları.

 7. Parşömen parçaları.

 8. Tahtadan yapılmış levhalar.

 9. Bez parçaları.
(Cevap E)

41. XI ve XII. yüzyıllarda Selçuklu Türklerinin İran’dan Ön 
Asya, Mezopotamya, Suriye ve Anadolu’ya yayılmala-
rıyla ilk Türk-İslâm minyatür üslûbu oluşmuştur. Bu dö-
neme ait kitap resmi örnekleri Selçuklu minyatür üslû-
bu adı altında gruplandırılmıştır.

(Cevap D)

42. Urfa mektebi, İranlılar tarafından 363 yılında kuruldu. O. 
Hıristiyanlaşan İranlılar için Yunancayı ve Hıristiyanlığı 
öğretmek için açılmıştı. Ancak. Aristo mantığı ve Porfy-
rious’ıın mantık kitabı İsagoji orada, uzun bir zaman oku-
tuldu. Bu mektep. 489 yılında Bizans İmparatoru Zenon 
tarafından kapatıldı. Bu mektebin kapatılması ve başta 
Urfa mektebinin son idarecisi Nersî’nin bazı hocalarla 
Nusaybin’e geçmesiyle, burada yeni bir mektep açıldı. 
Bu mekteple de dinî ve Eflatuncu felsefe eğitimi 9. yüz-
yıla kadar devam etti.

 (Cevap A)

43. Hz. Peygamber müşriklerle yaptığı antlaşmalarda şart-
lara daima sadık kalmıştır. Muahedenin müzakere edil-
mesi ve yazılması esnasında Kureyş delegesi Suheyl 
bin Amr’ın oğlu Ebu Cendel Müslüman olarak Peygam-
berimize sığınmış ve yardım istemiştir. Ancak antlaşma 
maddeleri üzerinde tasarruf yapamayacağını ve antlaş-
maya bağlı kalacağını bildirmiştir. Müslümanların itiraz-
larına rağmen antlaşmayı zedelememiş ve Ebu Cendel’i 
geri vermiştir.

 (Cevap B)
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44. Tebük, Medîne’nin kuzeyinde, Suriye ticaret yolu üze-
rinde, Medine’ye 700 km uzaklıktadır. Kur’an’da Tebük 
Gazvesi’nin düzenlendiği zamana “Sâatü’l-‘usre” (güç-
lük zamanı) denildiği için (Tevbe 9/117) orduya cey-
şü’lusre” güçlük ordusu”, gazveye Gazvetü’l-usre “güç-
lük gazvesi” adı verilmiştir. Tebük Gazvesi’nin sebebi, 
Bizanslıların Medine’ye saldırı için savaş hazırlığı yaptı-
ğı, Suriye’deki Hıristiyan Arap kabilelerinin de onlara ka-
tıldığı haberinin alınmasıdır.

(Cevap E)

45. Hadislerin Hz. Peygamber’e (sav) âidiyeti meselesi ile 
onların doğru anlaşılması ve yorumlanması, hadis ilmi-
nin iki temel unsurudur. Bu iki unsurun birincisi rivaye-
tü’l-hadîs, ikincisi ise dirayetü’l-hadîs ilmi adını alır. Ri-
vayetü’l-hadis ilminde, isnad zincirleri tetkik edilerek ha-
dislerin Hz. Peygamber’e ulaşması ele alınır. Diraye-
tü’l-hadîs ilminde ise hadis metinlerinin mana ve mak-
satlarının anlaşılması (fehm), hüküm ve hikmetlerinin çı-
karılması (istinbat) söz konusu edilir. Ali İbnü’l-Medînî’nin 
(v. 234/848) ifadesiyle, “Hadislerin mana ve maksatları-
nı gereği gibi anlamak (tefakkuh) ilmin yarısıdır. Ricâl 
bilgisi ve hadislerin râvilerini tanımak ise ilmin diğer ya-
rısıdır”. Bu sözün ilk cümlesinde geçen tefakkuh keli-
mesi dirayetü’l-hadîs, ikinci cümlesinde geçen ricâl bil-
gisi (ma’rifetü’rricâl) ise rivayetü’l-hadîs ilmini ifade eder.

(Cevap C)

46. Herhangi bir tabakada en az 3 ravinin rivayet ettiği ha-
dislere "meşhur hadis" denir. iki raviye düşerse de aziz 
haber olur.

(Cevap A)

47. Hz. Ömer r.a. anlatıyor:

 “Bir gün Hz. Peygamber s.a.v.’le birlikte oturuyorduk. 
Hiçbirimizin tanımadığı, beyaz elbiseli, siyah saçlı, gü-
zel kokulu, yoldan gelmiş gibi bir hâli olmayan birisi çı-
kageldi. Efendimiz’in huzuruna kadar geldi, edeple önü-
ne oturdu, ellerini dizlerinin üzerine koydu ve:

 – Ya Muhammed, bana İslâm’ın ne olduğunu anlat, 
dedi. Allah Rasulü (s.a.v.)

 – İslâm, Allah’tan başka ilâh bulunmadığına ve Mu-
hammed’in onun peygamberi olduğuna inanman, 
namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, ramazan 
orucunu tutman ve gücün yetiyorsa Allah’ın evini zi-
yaret edip hac yapmandır, diye cevap verdi. O kişi:

 – Doğru söyledin, dedi.

 Biz onun bu tutumuna hayret ettik. Zira hem soruyor, 
hem de Allah Resulü’nü tasdik ediyordu. Gelen zat son-
ra:

 – Bana iman’dan haber ver, dedi.

 Allah Resulü s.a.v.

 – İman, Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, pey-
gamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin bir ka-
derle meydana geldiğine inanmandır, diye cevap 
verdi. O kişi:

 – Doğru söyledin, dedi ve sonra:

 – Bana ihsanı anlatır mısın? diye sordu. Allah Resulü 
s.a.v.:

 – İhsan, Allah’ı görüyor gibi ona ibadet etmendir. Sen 
onu görmüyorsan da o seni görmektedir, buyurdu. 
Gelen zat:

 – Bana kıyametin ne zaman kopacağını haber verir 
misin? diye sordu. Allah Resulü s.a.v.

 – Bu konuda soru sorulan kişi sorandan daha bilgili 
değildir, buyurdu. Gelen zat:

 – O hâlde onun belirtilerinden haber ver, dedi. Allah 
Resulü s.a.v. kıyametin bazı alametlerinden haber 
verdikten sonra o kişi kalktı, cemaatin içine girdi ve 
bir anda gözden kayboldu. Bir müddet sonra Allah 
Resulü s.a.v. bana dönerek:

 – Ömer, soru soranın kim olduğunu biliyor musun? 
diye sordu. Ben:

 – Allah ve Resulü daha iyi bilir, dedim. O zaman bu-
yurdu ki:

 – O Cebrail idi. Size dininizi öğretmeye gelmişti. (Bu-
harî; Müslim; Ebu Davud; Tirmizî; İbnMâce)

 Bu hadisin farklı rivayetlerinde ilk olarak ‘iman’ın tarif 
edildiği zikredilir. Fakat kesin olan şu ki, vahiy meleği 
Cebrail a.s.’ın tasdikiyle Allah Resulü s.a.v.’in dilinden 
dinin üç temel üzerine bina edildiğini öğreniyoruz. Bun-
lar iman, İslam ve ihsandır. Bunun yanı sıra hadiste kı-
yamet ve alametlerinden de bahsedilmektedir.

(Cevap C)
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50. Geleneksel anlayışta nisap türleri, nisab-ı ğınâ (yüküm-
lülük doğuran zenginlik) ve nisab-ı istiğnâ (önleyici zen-
ginlik) biçiminde iki bölümde ele alınır:

 a. Nisab-ı gınâ (yükümlülük doğuran zenginlik): Bu 
zenginlik kendi arasında iki kısma ayrılır:

 – Zekât Yükümlülüğü Doğuran Zenginlik: Temel ihti-
yaçlardan sonra artıcı özelliğe sahip belli miktarda 
yıllanmış mal ve paranın bulunmasıdır. Bu zengin-
lik, zekât ödemeyi gerektirir, sadaka almayı haram 
kılar. Bu nisabın miktarı 85 g 22–24 ayar altının Türk 
Lirası karşılığıdır.

 – Fitre ve Kurban Yükümlülüğü Doğuran Zenginlik: 
İhtiyaçtan fazlası olup yukarıdaki artıcı ve yıllanmış 
özelliği taşımayan malların zekât nisabına ulaşan 
miktarıdır. Bu zenginlik, fitre ve kurban kesme yü-
kümlülüğü doğurur. Ayrıca, sadaka almayı da ha-
ram kılar.

 b. Nisab-ı İstiğnâ (önleyici zenginlik): Bu çeşit zen-
ginlik yükümlülük getirmemesinin yanında, bir yan-
dan zekât ve fitre almayı, öte yandan da dilenmeyi 
önleyici özellikte olmak üzere iki kısımdır:

 – Zekât ve Fitre Almayı Önleyen Zenginlik: Zekât ko-
nusu mallardan herhangi birinin nisabına sahip olan, 
zekât öder ama alamaz. 

  Bununla birlikte, bu miktar varlığı ve geliri olmasına 
rağmen geliri kendisinin ve ailesinin ihtiyacına yet-
meyen, bu ihtiyaçları ölçüsünde zekât alabilir.

 – Dilenmeyi Önleyen Zenginlik: Bir günlük rızkı ve ör-
tünmeyi sağlayacak elbisesi olana (miskin), sade-
ce bunlar için dilenmesi farz, daha fazlası için dilen-
mesi haramdır; sadaka alması ise haram değildir.

(Cevap A)

51. Hadis kaynaklarında merfu, mevkuf ve maktu hadisler 
yer almaktadır. Yani Peygamberimizin sözleri, sahabe 
ve tabiun sözleri. Fakat tabiun’un takrirleri yer almaz. 
Takrir, Hz. Peygamber’in bir konuda hüküm beyan et-
meyip susmasıdır.

(Cevap D)

48. İslâm’ın yükümlülük getiren hükümlerinin belirli ölçüde 
esnemeye elverişli bir yapıda olması esas itibariyle onun 
evrensellik özelliğinin bir sonucudur. Hükümlerin esnek-
liğinden anlaşılan bazı hükümlerin zamana, ortama ve 
şartlara göre farklı şekiller alabilme yeteneğidir.

 Esneklik İslâm’ın değişmezliği ve ebedî yürürlüğü ilke-
lerinden ayrı bir özellik değildir. Hükümlerin esnekliği 
hiçbir zaman bunların laçkalığı, değişmez özünü zede-
leyecek şekilde her türlü oynamalara elverişli oldukları 
anlamına gelmez. Aksine esneklik, bu hükümlerin yeni 
mesele ve olayları çözüme kavuşturma ve onları yerli 
yerine oturtma konusunda üstün bir kabiliyete sahip bu-
lunduğunu anlatır.

 Yolculukta namazları kısaltmak da İslam dininde hüküm-
lerin esnekliği ilkesinin içeriğine dâhildir.

(Cevap A)

49. Tanımı verilen İslam Hukuku terimi istihsandır. Müçtehi-
din, bir meselede benzer verdiği hükümden vazgeçip 
başka bir çözümü benimsemesidir.

(Cevap E)
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52. Yüce Allah’a, Kur’an olmayarak nispet edilen söz ve iş-
le ilgili hadis demektir. Kudsî hadîs yerine rabbânî ha-
dîs veya ilâhî hadîs de denir. Kudsi hadisler önceleri di-
ğer hadislerle birlikte derlenmişlerdi. Hicri 6. asırdan iti-
baren sadece bu tür hadisleri ihtiva eden kitaplar da ya-
zılmaya başlanmıştır. Daha ziyade Yüce Allah’ın büyük-
lüğü, kudreti, merhameti ve lütfu gibi konuları ele alan 
bu hadislerin sayısı fazla değildir. Örnek: “Allah -azze ve 
celle- şöyle buyurdu: Rahmetim gazabımı geçti!” (Müs-
lim, “Tevbe”, 15).

(Cevap C)

57. İkbâl modernlik ile geleneği birbirleriyle uzlaştırmaya 
çalışan, Batı medeniyetinin başarısını tipik bir dönem İs-
lâmcısı olarak İslâm’da arayan bir düşünürdür. İkbal’in 
kişiliğinde birbirlerini tamamlayan üç boyut müşahede 
edilmektedir: Gönlü İslâm inancıyla yanıp tutuşan mü-
min İkbal; estetik duygusunun en üst çizgisini yakala-
yan şâir ve sanatkâr İkbal ve sanatını, evrensel düşün-
cenin formları ve muhtevasıyla zenginleştirerek yepye-
ni bir düşünce sistemi kurmaya çalışan mütefekkir İk-
bal.

(Cevap E)

53. Gayr-ı müekked sünnet: Hz. Peygamber’in bazen ya-
pıp, bazen terkettiği sünnetlerdir. İkindi ve yatsı namaz-
larının ilk sünnetleri gibi. Gayr-ı müekked sünnetlere, 
“müstehab” veya “mendub” adı da verilir. Bu gruba gi-
ren sünneti yapan sevap kazanır, terkeden kınama ve 
azarlamayı hak etmez.

(Cevap D)

54. Harflerin bir elif miktarından fazla uzatılmasına sebep 
olan işaretler vardır. Bunlara da “med sebebi” denir. Med 
sebebi, hemze ve sükûn olmak üzere iki tanedir. 

 Med Sebepleri;

 • Hemze

 • Sükûn 

 • Arızi sükûn 

 • Lazımi sükûn

 Hemze: Kur’an’da özel yazımı olan bir harfler. Kelime 
içindeki konumuna göre bazen uzun hemze, bazen de 
kısa hemze yazılır. 

 Sükûn: Harekesizlik durumudur. Harekesiz harfe “sakin 
harf” denir. Cezim, bir harfin, sakin olduğunu gösterir. 

(Cevap B)

55. 1982 yılında hazırlanan Anayasa’nın 24. maddesi ile din 
ve ahlak öğretimi, ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu 
dersler arasına alınmıştır.

(Cevap C)

56. İster din eğitim ve öğretiminde ister diğer öğretim ko-
nularında olsun “Çocuk merkezli” ile “Bilgi Ağırlıklı” yak-
laşımlar birbirine zıt gösterilmek yerine her iki yaklaşım 
birbirini tamamlayabilmelidir. Nitekim çocuğun eğitim 
merkezi tek yanlı olarak alınması bu akıma bağlı düşü-
nürlerde eğitim ile gelişim psikolojisini özdeşleştirme gi-
bi bir yanılgıya yol açmıştır. “En iyi eğitim hiç eğitme-
mektir” denilerek eğiticiye düşen görevin “çevre ayar-
lanmasından” ibaret olduğu bile öne sürülmüştür. Ço-
cuk merkezli yaklaşımda gelişim psikolojisinin bulgula-
rından yararlanılacak, bu sayede çocuğa sunulacak 
muhtevanın özenle seçilmesi sağlanacaktır. Psikolojinin 
bulguları, eğitim programlarını çocuğun kabiliyetlerini 
dikkate alarak düzenlememize yardımcı olacaktır. 

(Cevap B)

58. Sanskritçede vid (bilmek) kökünden türeyen veda “ilâhî 
ya da kutsal bilgi” anlamına gelir ve genellikle Hindu-
izm’in Rig Veda, Yacur Veda, Sama Veda ve Atharva Ve-
da’dan meydana gelen kutsal metinlerini ifade eder. Asıl-
ları Sanskritçe olan bu kitapların genelde milâttan önce 
5000-2000 yılları arasında oluşturulduğu kabul edilse 
de ne zaman düzenlenip yazıya geçirildikleri kesin şe-
kilde bilinmemektedir. Vedaların kökenini çok eskiye 
(MÖ 6000/ 4000’ler) götürenler vardır. Geleneksel Hin-
du inancına göre bu metinlerin tamamı dumanın ateş-
ten çıkmasına benzer biçimde Brahma’dan bir nefes 
şeklinde sudûr etmiş, önce eskiden yaşamış azizlere 
(rişi) bildirilen metinler uzun yıllar nesilden nesile akta-
rıldıktan sonra yazıya geçirilmiştir. Vedalar insan elinden 
çıkmamıştır ve vahiydir (şruti). Tarihçilere göre Vedalar, 
Hindistan’ı işgal eden Ârî ırkların dinî inançlarını yansı-
tan geleneklerin derlenerek yazıya geçirilmesiyle teşek-
kül etmiştir. Vedalar dinler tarihi açısından Hinduizm’in 
kutsal kitabı olma bağlamında önem arz ederken Hint-Av-
rupa ırkına ait en eski dokümanı meydana getirmesi ba-
kımından da dil bilimi ve kültür tarihi açısından büyük 
öneme sahiptir.

(Cevap D)
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59. Meşşâî filozofların tümü tümel/küllî bilgiden sorumlu il-
keyi akıl olarak tanımlar. Akıl evrenin gerçekliğini idrak 
edecek güçtür. İnsanı bu dünyadan öte dünyanın Aklı 
da konusu ve gelişim evreleri bakımından tasnif eder-
ler. Aklın fiilleri ise kavramların üretilmesine karşılık ge-
len tasavvur, bu kavramalar arasında ilişki kurmak ve 
doğrulamak ve yanlışlamaktan ibaret olan hüküm ver-
mektir.

(Cevap A)

60. İnsanın yaratılmasıyla ilgili bir başka soru da onun niçin 
yaratıldığıdır. Bu soruya meşhur ahlak âlimi Ragıb el-İs-
fahani şu şekilde cevap verir: Allah yeryüzündeki her 
şeyi bir amaca yönelik yaratmıştır. Eğer o amaç olma-
saydı, o varlık yaratılmazdı. İnsan da üç türlü görevi ye-
rine getirmesi amacıyla yaratılmıştır:

 1. Yeryüzünü imar etme. Bu görev sayesinde insan 
hem kendisinin, hem de başkalarının geçimini sağ-
lar.

 2. Allah’a ibadet etme.

 3. Allah’ın halifesi olma.

 Yeryüzünde Allah’ın halifeliği görevini ifa, dinin ahlaki il-
kelerini kullanarak insanın gücü ölçüsünde Yaratıcının 
emirlerine uyma şeklinde icra edilir. Bir varlık hangi amaç 
için yaratılmışsa, onun değeri ancak uğruna yaratıldığı 
vazifeyi hakkıyla yerine getirmesiyle tamamlanır.  Değe-
rini yitirmesinin nedeni de o amacın dışına çıkması ve-
ya yerine getirememesidir. İnsan da Allah’ın halifesi ol-
maya, ibadete ve yeryüzünü imara uygun bir varlık ol-
ma özelliğini yitirirse değerini kaybeder.

(Cevap E)

61. Grimmitt, teorilerini ortaya koyduğu zamana kadar din 
eğitimi hakkında yoğun tartışmaların yaşandığı kilisele-
rin eğitim anlayışından açıkça farklı bir pedagoji öner-
miştir. İngiliz devlet okulları için kabul edilen, Hıristiyan-
lık ve Hıristiyan eğitim paradigmasının egemen olduğu 
ders programlarındaki arka planın aksine Grimmitt, din 
eğitim ve öğretiminde devlet ile kilisenin rollerinin fark-
lı olduğunu tartışmıştır. Buradaki ana fark, eğitim ile öğ-
retim arasındadır. Grimmit’e göre Hıristiyanlığı insanla-
rın anlam arayışı farz eden yaklaşımı, kutsal kitabın va-
hiy telkin aracı olması, dini eğitimle günah çıkarılması-
nı amaçlaması ve öğrencilere sadece Hıristiyan olma 
yollarını göstermesi sebebiyle Kilise eğitim yapmakta-
dır ve bu din öğretiminden farklıdır (Grimmitt, 1973). Öte 
yandan Grimmitt, devlet okullarında din öğretiminin ge-
nel eğitim alanları arasında haklı bir yere ihtiyacı oldu-
ğunu öne sürmüştür.

 (Cevap B)

62. İlgisizlikler, bilgisizlikler, birtakım yanlış eğitim ve şart-
landırmalar sebebiyle din duygusunun üstü kapatılma-
ya çalışılsa da, yeri geldiğinde varlıkların ardındaki Yü-
ce Kudretin mevcudiyeti fark edilerek, mutlaka bir şekil-
de O’na yöneliş başlar.

 Eğer insanda din duygusu olmasaydı, kesinlikle ortaya 
çıkmazdı. Bu hal, herhangi bir kaza geçiren, bir doğal 
afete maruz kalan, hasta olan ya da yakınlarından biri-
sini kaybeden kişilerde -daha önce dinle pek alakaları 
olmamasına rağmen- kendisini apaçık göstermektedir. 
Hatta bu gibi kişilerin, bir müddet bazı dinî vecibeleri de 
yerine getirdiği gözlenmektedir. Bütün bunlar, dinin in-
sanın fıtratında var olduğunu ve çeşitli boyutlarda dav-
ranışlarına yansıdığını göstermektedir.

 İnsanın yaratılıştan beri Yaratıcı ile irtibatı vardır ve bu ir-
tibat, bastırılmış da olsa, çeşitli adlar altında çeşitli yol-
larla devam etmektedir. Onun için din eğitimcisi, insan-
lardan hiç umut kesmemelidir.

(Cevap E)

63. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin verecekle-
ri ders konusunda üst düzey bilgi, beceri ve anlayışa 
sahip olmalıdır. Öğretmen eğitimi programları üst düzey 
alan bilgisi kazandırmaya yönelik olmalı, hizmet süren-
sice de iş başında ve hizmet içi eğitim programları ya-
nında öğretmenin kendini geliştirme gayretleri ile bu yet-
kinlik kazanma süreci yaşam boyu sürmelidir. Verilecek 
dersin programının kapsamını, hedeflerini ve bu hedef-
lere öğrencileri ulaştırma yollarlını bilmek de öğretme-
nin mesleki sorumlulukları arasındadır.

(Cevap A)
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66. J. J. Rousseau; “Çocuk zekâsının işleyişini çok iyi tanı-
yan birinin onlar için bir ilmihal kitabı yazmasını çok is-
terdim zira onlar için yazılabilecek en yararlı kitap bu 
olabilir” der. Gerçekten de, din gibi bazı yönleri kolay-
ca anlaşılıp öğrenebilecek, fakat bilhassa iman esasla-
rından bazıları ki; Allah’ın sıfatlar, melek, kader ve kaza, 
kıyamet, ahiret, cennet ve cehennem gibi anlaşılıp kav-
ranılması küçük çocuklar için güç olan soyut konuları 
ihtiva eden bir alanın kitabını yazabilmek için çocukla-
rın ve gençlerin gelişmelerini iyi bilmeye çok ihtiyaç var-
dır. 

(Cevap B)

67. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde kullanılan öğren-
cilerin duygu ve tecrübelerinden yararlanma yöntemi-
nin amaçları şunlardır;

	 • Öğrencileri, temel tecrübelerle temasa getirmek

	 • Tecrübelerin hayatlarındaki öneminin farkına vardır-
mak

	 • Temel tecrübeleri, zihinsel ve duygusal olarak ifade 
edebilmelerini sağlamak

	 • Tecrübelerin bir değerlendirmesini yapabilmelerine 
yardımcı olmak, böylece İslam dininden gelen di-
ğer yargıları ile olayların üstesinden gelebilmelerini 
öğrenmektir. 

(Cevap D)

65. Çocuk merkezli din eğitimi” deyimini bazı araştırmacı-
lar gelişim psikolojisine uygun din eğitimi olarak kullan-
mışlardır. Çocuk merkezli yaklaşıma özellikle ilkokul ça-
ğında önem verilmiştir. Öğretimi “çocuğun yaşantıları-
na dayandırma”, “hayattan konular” aracılığı ile sunmak, 
düzenlemek hep bu yaklaşımın neticesi olmuştur. Bu 
sayede din eğitiminin çocukların tecrübe ve ihtiyaçları-
na dayandırılması sağlanmış olacaktır. 

(Cevap D)

64. Olumlu bir öğretmen-öğrenci ilişkisi kurabilmek için Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine önerilenler şun-
lardır;

 • Öğrencilerle açık diyalog oluşturmaları

 • Öğrencilerle ilişkilerinin niteliğini gözlemlemeleri

 • Öğrencilerle kişisel konuların görüşülebileceği fır-
satlar yaratmaları 

 • Öğrenciler için önemli olan konulara ve etkinliklere 
ilgi göstermeleri

 • Beklenti düzeyini yüksek tutmaları ve bu beklentiye 
ulaşabilmeleri için öğrencileri yüreklendirmeleri

 • Bireysel tartışmalar için fırsatlar yaratmaları

 • Öğrenci önerilerine değer vermeleri 

 • Okulda ve toplumda cereyan eden olaylara duyar-
lı olmaları 

 • Okula yeni gelen öğrencileri okuldaki yetişkinlerle 
tanıştırmaları 

(Cevap B)
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69. Her toplumu oluşturan manevi öğeler vardır. Din bu ma-
nevi öğelerin başında gelir. Okul toplumsal yaşamın bu 
olgusundan uzak olamaz. Eğitimin görevi bireyin sos-
yalleşmesine katkıda bulunmak, istenen bilgi, beceri ve 
değerlere sahip bireyler yetiştirerek toplumsal devam-
lılığı sağlamaktır. Eğitim toplumda meydana gelen de-
ğişmelere karşı duyarlı olmalıdır. Ancak bu asla eğitim 
sisteminin tamamen bu değişime göre şekilleneceği an-
lamına gelmemelidir. Manevi kültürün önemli ve vazge-
çilmez değerlerini yitirecek değişmelere gerektiğinde 
eğitim karşı koymalıdır. Bu değerlerin unutulmasını ve 
değişimini engellemelidir

 (Cevap B)

70. Yapılandırmacı öğrenmede nesnel bilgiler yer almaz. 
Bilgi özneldir, değişir, işe yarar, kullanışlıdır ve transfer 
edilir.  Bireyin ilgi ve ihtiyaçları önemlidir. Birey bağlam-
sal bilgiyi işleyen hipotezler şeklinde yapılandırır. Konu 
alanı, yapılandırmacı yaklaşımda çok önemli değildir. 
Önemli olan işlenmemiş ham verileri, gerçek ortamlar-
da ya da maket, model ve simülasyon gibi birincil veri 
kaynaklarıyla kullanmaktır. Öğrenciler kendi öğrenme-
lerinin sorumluluğunu alır ve metabilişsel düşünme be-
cerisi kazanırlar.

 Konuların öğrencilere dağıtılarak sınıfa sunulmasını is-
temek yapılandırmacı yaklaşımla bağdaşmayan bir uy-
gulamadır. 

(Cevap C)

71. Din eğitimi ve din hizmetleri alanlarındaki dinî iletişim-
ler, amaç ve şekil yönünden farklılık göstermektedir. Din 
eğitimi faaliyetleri, planlı ve amaçlı bir şekilde bilgilen-
dirmeye, tutum, anlayış ve davranış kazandırmaya yö-
nelik çalışmalar olduğundan bu faaliyetlerdeki iletişim-
ler akademik iletişim kapsamına girmektedir. Dolayısı 
ile bu çalışmalarda akademik iletişim süreci, onun ilke 
ve kuralları esas alınacaktır. Din hizmetleri kapsamında 
yer almakla birlikte tamamen bilgilendirme ve öğretme 
şeklinde yürütülen hutbe, vaaz, irşat gibi etkinliklerde 
de yine akademik iletişim kuralları geçerlidir. Dinin eği-
tim ve öğretimi amaçlandığı için bu çalışmaların tama-
mı akademik dinî iletişimler olarak değerlendirilir.

(Cevap A)

68. Din eğitim ve öğretimini çocuğun anlayışına dönük ola-
rak verebilmek amacıyla hazırlanan bu çalışmada, ço-
cuğun içinde bulunduğu büyüme süreci, gelişim evre-
lerinin çeşitli özellikleri sürekli göz önünde tutulmuştur. 
Alanındaki kaynak eserlerin taranması ve araştırmadan 
elde edilen bulgular ışığında, “Çocuğun gelişimine uy-
gun din öğretim modeli” geliştirilmiştir. Dini bilgiler, olay-
lar ve fikirlerle çocuğun tecrübeleri arasında bağlantı 
kurularak yapılacak öğretim, adım adım çocuğu sorum-
luluk çağına götürecektir. Burada esas olan kişinin, di-
ni inancı kendi gayretleri ile yürütmesine yardım etmek-
tedir. 

(Cevap C)
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72. Akış Çizgesi (Flow Charts) kavram haritalarında bir fik-
rin/düşüncenin, olayın akışı kavram haritası şeklinde su-
nulur. Bu açıdan olay sırasını görselleştirmeye olanak 
vermesi açısından kronolojiyi ve zamanı anlama süre-
cini destekler.

 (Cevap D)

73. Görüş geliştirme tekniği, öğrencilerin herhangi bir ko-
nu hakkında kendi görüşlerini, düşüncelerini ifade et-
meleridir. Bu teknik, içeriğinde çelişkiler bulunan konu-
ların öğretiminde ve öğrenenin tutum ve değerlerinde 
olumlu değişiklikler meydana getirmek amacıyla kulla-
nılır. Öğrencilere bir dünya görüşü oluşturmalarında, de-
mokratik tutum ve düşünüş geliştirmelerinde, disiplinli 
ve ilkeli bir yaşayış biçimi gibi en temel sosyal becerile-
rin kazandırılmasında yardım eder. Bu tekniğin sınıfta 
uygulanması esnasında, görsel bir tutum ölçeği hazır-
lanarak öğrencilerin görebileceği ve rahatça kullanıla-
bileceği bir yere asılması gerekir. Bu ölçek “Kesinlikle 
aynı fikirdeyim.”, “Aynı fikirdeyim.”, “Kararsızım.”, “Kar-
şıyım.” ve “Kesinlikle karşıyım.” tutum cümlelerinden 
oluşmaktadır. Öğrencilerden önerme verildikten sonra 
önerme ile ilgili görüşlerini belirten ifadenin yazılı oldu-
ğu kâğıdın önünde durarak farklı görüşteki arkadaşla-
rına neden böyle düşündüklerini açıklamaları istenir. 

 (Cevap C)

74. Örgün öğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak bilgi-
si dersi programı doğrultusunda yürütülen eğitim etkin-
likleri Örgün Din Öğretimi kapsamında yer almaktadır. 
Yaygın din öğretimi okul dışındaki kurumlarda verilen 
planlı din eğitimidir.

 (Cevap B)

75. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, okullardaki Türkçe, 
sosyal bilgiler gibi derslerin işlenmesinde de yardımcı-
dır ve gereklidir. Kültürümüzün en önemli öğelerinden 
olan ve onu derinden etkileyen İslam dininin öğretimi-
nin ihmali kültürün yeni kuşaklar tarafından anlaşılma-
sını ve özümsenmesini zorlaştıracaktır. Vizyon ifadele-
rinden ilki toplumsal temel ve kültürel mirasa saygı esas-
larına örnek olarak gösterilebilir. Hukuki temeller din kül-
türü ve ahlak bilgisi dersinin yasal dayanakları ile ilgili-
dir.

 (Cevap D) 
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cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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2. Hanefi mezhebinde Ebu Hanife’nin ders halkalarında 
yetişen Ebu Yusuf, Muhammed ve Züfer gibi âlimlerin 
son derece önemli yeri vardır. Onlardan sonra da Tahâvî, 
Kerhî, Cessâs, Kudûrî, Serahsi, Merginani ve Debûsî gi-
bi âlimlerin önemli katkılarıyla mezhep tam olarak oluş-
muştur.

(Cevap D)

3. Eşariyye, akaid konusunda Ebü’l-Hasan Ali b. İsmail 
el-Eş’ari’nin görüşlerini benimseyen Ehl-i Sünnet mez-
hebine verilen isimdir. Bakıllani, İbn Furek, Cüveyni, Bey-
zani, Taftazani ve Cürcani Eş’ari mezhebinin görüşleri-
ni benimseyen bilginlerdendir. İmam Maturidi ise ismiy-
le meşhur Maturidiyye mezhebinin kurucusudur.

(Cevap E)

4. Allah’ın adil olması, kullara ait fiilleri yaratmaması anla-
mına gelir. Kul işlediği fiili bizzat kendisi varlık alanına 
çıkarır. Eğer böyle olmayıp da kulların fiillerini Allah ya-
ratmış olsaydı sonra da bu fiillerinden dolayı insanları 
cezalandırsaydı bu takdirde Allah’ın adaletinden söz 
edilemezdi. Şu takdirde Allah, kullarına bir şeyi yapıp 
yapmama gücü vermiştir. Bununla beraber insan hür-
dür, kendi fiilini kendisi yapar. Eğer insan herhangi bir 
şeyi yapıp yapmama hürriyetine sahip olmasaydı o tak-
dirde insanın işlediği iyi ve kötü amellerden sevap veya 
ceza görmesi manasız olurdu. Eğer insanın fiilleri ezelî 
yazı/kaderde belirlenmiş olsa ve Allah insanları bu fiille-
ri yapmaya zorlamış farz edilseydi Allah’ın o fiillerden 
dolayı bir insanı cezalandırması zulüm olmuş olurdu. 
Hâlbuki Allah adildir; kullarına hiçbir şekilde haksızlık 
etmez. Kısaca Mu’tezile’ye göre kul, fiilinin hâlıkıdır. Ka-
der diye bir şey yoktur.

(Cevap A)

5. İlk dönemden itibaren fetihlerle birlikte genişleyen İslam 
coğrafyası çeşitli inkârcı akımlarla karşılaşmıştır. Bunun 
sonucunda Müslümanlar Allah’ın varlığını ve buna bağ-
lı inanç esaslarını ispatlamak durumunda kalmışlardır. 
Bu faaliyetin diğer bir nedeni ise insanların inançlarını 
temellendirme ve başkalarına açıklama ihtiyacı duyma-
larıdır.

 İslam âlimleri Allah’ın varlığını genelde kozmolojik ve te-
leolojik delillere dayalı bir yöntem içinde ispatlamaya 
çalışmışlardır. Bu amaçla âlimler arasında hudûs, imkân 
ve gaye ve nizam delilleri şöhret bulmuştur. Bu delille-
re modern dönemde ortaya çıkan dinî tecrübe ve ahlâk 
delillerini de ilave etmek mümkündür.

(Cevap E)

6. Evren ve insan oyun ve eğlence olsun diye değil aksi-
ne gerçek bir amaç dolayısıyla yaratılmış olmalıdır, o da 
“Yaratıcı’yı tanıyıp ona teşekkür etmek ve sonuçta onun-
la karşılaşmak” diye özetlenebilir İnsanların, dünyada 
akıl yürüterek ve vahiyler verdiği peygamberleri aracılı-
ğıyla varlığı hakkında bilgi sahibi olduğu Allah ile karşı-
laşması, evrenin yaratılışının en başta gelen anlamı ve 
amacı olarak düşünülebilir. Böyle bir anlam ve amaç ise 
akla yatkın ve tatmin edici olduğu içindir ki çoğunluğu 
itibarıyla insanlar yaratılışın başlangıcından günümüze 
kadar Allah’a inanarak ve ona ibadet ederek huzur bul-
muştur. Modern dönemde de ateist iken Tanrı’ya inanıp 
yönelmekle bunalımdan kurtulduğunu ve huzura erdi-
ğini açıklayan örneklere rastlanmaktadır.

(Cevap C)

7. İslâm kültüründe ilimlere yönelik en erken sınıflamalar-
dan birisini meşhur İslâm felsefecisi Fârâbî (ö. 339/950) 
yapar. O ilimleri “dil ilmi, mantık ilmi, matematik, geo-
metri, astronomi, musikî gibi talimî ilimler, fizik ve meta-
fizik, medenî ilimler, yani siyaset, fıkıh ve kelâm” şeklin-
de sınıflandırırken (Fârâbî, 1955), kelâmı, siyaset ve fı-
kıh gibi pratik (amelî) ilimler içerisinde değerlendirir. 
Onu, Allah Teâlâ’nın açıkça anlattığı belli düşünce ve fi-
kirleri, dinî hükümleri destekleme ve güçlendirmeye, 
bunlara aykırı olan her şeyin de söz vasıtasıyla yanlışlı-
ğını göstermeye imkân sağlayan bir ilim olarak takdim 
eder. Dolayısıyla kelâmı sadece dinî savunma sanatı, 
yani bir araç derecesine indirdiği anlaşılmaktadır.

(Cevap D)

1. İki vaktin namazını bir vakitte kılmaya fıkıh terminoloji-
sinde namazların cem’i (birleştirilmesi) denir. Cem’i iki 
şekilde gerçekleşir.

 1. Cem’i Takdim: Arafatta öğle ile ikindiyi, öğlenin vak-
tinde kılmaya denir.

 2. Cem’i Tehir: Müzdelife’de akşam ile yatsıyı, yatsının 
vaktinde kılmaya denir.

(Cevap B)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 
ÖĞRETMENLİĞİ
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9. Meşşâî filozofların Tanrı anlayışını belirleyen belli husus-
lar bulunmaktadır. Birincisi Meşşâîler tenzihte bulunup 
Yüce Allah’ı her türlü eksiklikten uzak tutarlar. Bu çerçe-
vede Tanrı zorunlu olarak en mükemmel, en yetkin ve 
tüm varlığın başlangıcı ilk varlıktır. İkincisi ise zamanla-
rının fizik anlayışıyla iç içe olan varlık anlayışlarından ge-
len temel kavramlar vardır. Diğer bir ifadeyle zamanla-
rının fizik tasavvuru Tanrı hakkında kullandıkları kavram-
ları belirler. Bu bağlamda Meşşâîler Tanrıyı Zorunlu var-
lık, İlk Muharrik, En yetkin varlık, akl, âkil ve de makûl 
şeklinde anarlar.

(Cevap A)

10. Allah zat ve sıfat itibarıyla hiçbir varlığa benzemez. Eğer 
Allah’ın sıfatları yaratıklarınkine benzetilirse Allah ile ya-
ratıkları arasında müşabehet olur. Bu sebeple Mu’tezi-
le vahdaniyet ve kıdem dışındaki Allah’ın diğer sıfatları-
nı te’vîl yoluna gitmiştir. Onlar bu iki sıfat dışında Allah’a 
kadîm sıfatlar isnadını caiz görmezler.

(Cevap C)

12. Aşere-i Mübeşşere İslâm terimi olup Hz. Peygamber ta-
rafından yaşarken Cennet’le müjdelenmiş (Cennet’e gi-
recekleri Allah tarafından vâdedilmiş) on kişi için kulla-
nılan bir tâbirdir. Aşere-i Mübeşşere tabirinin yanı sıra 
El-Mubeşşirûn bi’l-Cenneh tabiri de bu kişiler için kulla-
nılmıştır:

 1. Ebu Bekr-i Sıddık

 2. Ömer bin Hattab

 3. Osman bin Affan

 4. Ali bin Ebu Talib

 5. Talha bin Ubeydullah

 6. Zübeyr bin Avvam

 7. Abdurrahman bin Avf

 8. Sa’d bin Ebi Vakkas

 9. Said bin Zeyd

 10. Ebu Ubeyde bin Cerrah
(Cevap A)

13. Hz. Peygamber, bıkmadan Mekke’ye gelen kabileler 
arasında tebliğ faaliyetini sürdürürken peygamberliğin 
11. yılında (M. 620) Medine’den gelen kafilenin içinde 
bulunan altı Hazrecli Müslüman oldu. Bunlar Mekke ya-
kınlarındaki Akabe mevkiinde Hz. Peygamber’le görüş-
tüler ve onun İslâm’a çağrısına olumlu cevap verdiler.

 Memleketlerine dönen altı Müslüman, peygamberliğin 
12. yılında (M. 621) daha kalabalık bir grup olarak Mek-
ke’ye geldiler. Hz. Peygamber onlarla Akabe mevkiinde 
bir toplantı yaptı. Bu toplantıya on Hazrecli’nin yanı sı-
ra iki de Evsli katılmıştı. Hz. Peygamber onlara nasihat 
etti ve İslâm ilkelerine uyacaklarına dair onlardan biat 
aldı. Hz. Peygamber’e, “Allah’a hiçbir şeyi ortak koşma-
mak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öl-
dürmemek, yalan uydurarak hiç kimseye iftira etmemek 
ve iyi olan hiçbir hususta Allah Resûlü’ne isyan etme-
mek” üzere biat ettiler.

(Cevap E)

8. A, B, C ve E seçeneklerinde verilenler doğrudur. İslam 
alimleri taklidi imanın geçerliliğine hükmetmişlerdir. Mu-
tezile mezhebi bunu geçerli görmemiştir. Mümin aklını 
kullanarak imanı taklid seviyesinden araştırarak tahkik 
seviyesine çıkarmalıdır.

(Cevap D)

11. Beni Lihyanlar Hicretin 4. senesinde Bi’ri Mauna deni-
len yerde kırka yakın Müslümanı şehit etmişlerdir. Reci 
mevkiinde irşad için gönderilmiş bulunan İslam birliği-
ni kuşatıp birçoklarını şehid edenler de yine bu kabile-
dendir.

(Cevap D)
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14. Suffe, aslında yoksul sahâbîlerin barınması için mesci-
din inşası esnasında Hz. Peygamber tarafından yaptırı-
lan bir barınaktır. Fakat orada kalanlar, vakitlerini Resû-
lüllah’ı dinleyip ondan İslâm’ın esaslarına ilişkin bilgiler 
öğrenerek geçirmeleri sebebiyle zamanla yatılı bir eği-
tim kurumu hâline dönüşmüştür. Hz. Peygamber’in sü-
rekli yakınında bulunmaları sebebiyle, Kur’an’ın inişi dâ-
hil olmak üzere onunla ilgili pek çok olaya şahit olan 
Suffe mensupları, değişik konularda Resûlüllah’a sor-
dukları sorularla birçok konunun aydınlatılmasına vesi-
le olmuşlardır. Eğitim-öğretim işleriyle bizzat ilgilenen 
Hz. Peygamber, ayrıca onlara Suffe’de ders veriyordu. 
En fazla hadis rivayet eden sahâbî olan Ebû Hureyre, 
Suffe ehlinin meşhurlarındandır.

(Cevap D)

16. Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozan Yahudi 

kabilesi Kaynukaoğulları’dır. Bedir Savaşı’ndan sonra 
taşkınlık yapmaya ve bu savaşta zafer elde eden Müs-
lümanları kıskanmaya başladılar.

 Bunun üzerine Hz. Peygamber onların Medine’yi terk 
etmelerini emretti. Kaynukaoğulları ailelerini yanına ala-
rak Medine’yi terk ettiler (624).

(Cevap A)

17. Mescidi Nebi’nin yapılmasından sonra Müslümanlar na-
maz için nasıl toplanacaklarını belirlemeye çalıştılar. Ba-
zıları çan çalınmasını, bazıları borazan çalınmasını, ba-
zıları ise ateş yakılmasını teklif ettiler. Bu tekliflerin hiç-
biri kabul edilmedi. Sahabelerden Abdullah b. Zeyd o 
gece rüyasında ezanın lafızlarını gördü. Ertesi sabah rü-
yayı Hz. Peygamber’e anlattı. Hz. Muhammed ezanı Bi-
lal-i Habeşi’ye anlatmasını ve onun okunmasını istedi.

(Cevap B)

18. Etkileri günümüze kadar devam etmiş birçok İslam mu-
tasavvıfı Türkiye Selçuklularında yaşamış ve eserler ver-
miştir. Kâinattaki her şeyin tek yaratıcı olan Allah’ın bir 
tecellisi olduğunu ifade eden Vahdeti Vücud anlayışının 
sistemleştiricisi Endülüslü Muhyiddin İbnü’l Arabî bir sü-
re Türkiye’de yaşamıştır. Sadreddin Konevi başta olmak 
üzere birçok halifesi onun eserlerini şerh ederek yay-
mışlardır. Aynı görüşü benimseyen Mevlana Celâled-
din-i Rûmî tasavvuf anlayışı ve esarleriyle günümüze ka-
dar gelmiştir. Bu dönemde yaşadığı halde sağlığında 
pek tanınmayan sufi Hacı Bektaş-ı Veli’de vardır. Mer-
kezden uzakta bir hayat yaşayan Hacı Bektaş özellikle 
Türkmenler üzerinde etkili olmuştur. Hacı Bayram Veli 
ise daha sonraki dönem yaşamış olup “E” seçeneği 
doğrudur.

(Cevap E)

19. Yabancı kültürlere ait eserlerin toplanması Emevîler dev-
rinden itibaren başlamıştır. Abbasîler devrinde Bağdat’ta 
kurulan Beytü’l-Hikme’de ise toplanan bu eserlerin ter-
cümesi yapılmıştır. Kütüphane ve rasathaneden oluşan 
Beytü’l- Hikme, bir araştırma ve tercüme merkezi kimli-
ği taşımaktadır.

(Cevap E)

20. Soruda verilen gelişmeler Abdülmelik bin Mervan za-
manına aittir. Abdülmelik altın ve gümüş sikkeler bastır-
dı; böylece İran ve Bizans paralarını tedavülden kaldır-

mış oldu. Abdülmelik zamanında Arapça resmî dil ola-
rak kabul edildi. Böylece önceden Rumca ve Farsça tu-
tulan kayıtlar Arapça olarak tutulmaya başlandı. İslam 
dünyasındaki ilk büyük camilerden biri olan Kudüs’teki 
Kubbetü’s Sahre’nin inşası da Abdülmelik zamanında 
gerçekleşmiştir.

(Cevap C)

15. Hz. Peygamber Hicretin 6. yılında Kabe’yi ziyaret için 
umre hazırlıklarına başlamıştır. Bunu haber alan müş-
rikler Müslümanları içeriye sokmama kararı almışlardır. 
Peygamberimiz sadece ziyaret için geldiğini bildirmek 
için Hıraş b. Umeyye’yi Mekke’ye göndermiştir. Daha 
sonra Hz. Osman elçi olarak gönderilmiştir. Hz. Osman’ın 
geri dönüşü gecikince ve öldürüldüğüne dair haberler 
yayılmıştır. Fetih suresi 18. ayette geçen bu biat Bey’a-
tü’r Rıdvan’dır.

(Cevap C)

21. İslam mimarisinde, özgün şekliyle günümüze kadar ge-
len en eski yapı Kubbetü’s-Sahra’dır. İslam sanatının ilk 
anıtsal yapısı, Hz. Peygamberin Miraç gecesi bastığı ve 
Allah’a yükseldiği kabul edilen kutsal kaya üzerinde ikin-
ci bir hac merkezi ziyaretgah olarak yaptırılmıştır.

(Cevap D)
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23. Bugün itibariyle güncel fıkıh problemlerinin çözümüne 
ilişkin üzerinde uzlaşmaya varılmış tek bir metot veya 
yöntemden söz etmek mümkün değildir. Bu konuda sa-
dece birbirine nispeten yakın veya uzak çok sayıda yak-
laşımın varlığından söz edilebilir. Bu grupların her biri-
nin tarihî arka planı ve fikrî temelleri vardır.

 I. Modernist / tarihselci yaklaşımlar: Köken olarak Ba-
tı’ya ait olan bu yaklaşım her şeyin tarihe göre de-
ğiştiği ve tarihsel olanın evrensel olamayacağı te-
mel düşüncesine dayanmaktadır. Bu anlayışa göre 
Kur’ân ve Sünnet nasları da belirli tarihî şartların ürü-
nüdürler ve bu bakımdan tarihseldirler.

 II. Yeni selefîci yaklaşımlar: Bu yaklaşım klasik fıkıh bi-
rikimi ve geleneğini büyük ölçüde yok sayan veya 
reddeden bir anlayışa sahiptir. Aslî kaynaklara dö-
nüş çağrısını dillendiren ve ictihada aşırı vurgu ya-
pan bu yaklaşım, fıkıh üretiminin ilk dönemlere gi-
dilerek oradan yeniden başlatılması fikrini savun-
maktadır.

 III. Gelenekselci/taklitçi yaklaşımlar: Bu yaklaşımların 
sahipleri, belirli mezheplerin fıkıh eserlerinde yer 
alan görüş ve açıklamaları çoğunluk itibariyle ev-
rensel ve değişmez hükümler olarak görürler.

 IV. Akademik yaklaşımlar: Bu yaklaşımlar da klasik fı-
kıh geleneğindeki yöntem ve görüşlere büyük de-
ğer verirler ve günümüz fıkıh problemlerinin çözü-
münde öncelikle bunlara başvururlar. Ancak kendi-
lerini tek bir mezhebin metot ve görüşleriyle bağım-
lı saymayıp meseleleri gerektiğinde mezhepler üs-
tü ve delil odaklı bir bakışla mukayeseli olarak ele 
alırlar.

(Cevap D)

22. Ta‘lik (nesta‘lik) İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı 
Meşihat Dairesi ve ilmiye sınıfının resmî yazısı olmuş; 
muhasebat, vesikalar, kayıtlar, edebî eserler ve bilhas-
sa divanlar, şiirler ta‘lik ve incesiyle yazılmıştır.

(Cevap D)

24. Soru öncülünde parçada boş bırakılan yerlere B seçe-
neğindeki ifadeler gelmelidir. Müctehidin şer-i-amelî hü-
kümleri tafsili delillerden çıkarabilmesine yarayan kural-
lar bütününe usulü’l-fıkhı denir. 

 Şeri delillerden elde edilen fıkhı hükümleri sistematik 
tarzda ele alan fıkıh dalına fü-ru-i fıkhı denir.

(Cevap B)

25. Kavme, namazda rükudan kalkıp her aza yerleşecek şe-
kilde dimdik durmak demektir. Rükudan kalkınca sec-
deye gitmeden önce iyice doğrulmak demektir. Sözlük-
te “oturma, oturum, oturuş şekli” anlamına gelen celse, 
dini terim olarak namazda iki secde arasındaki oturuş 
anlamına gelmektedir.

(Cevap A)

26. Bazı oruçlara – imsâktan sonra orucu bozan herhangi 
bir iş yapmamış olmak şartıyla- oruçlu geçirilecek süre-
nin yarısı dolmadan da niyet edilebilir. Ramazan ayı oru-
cu, günü belli edilerek adanmış (mukayyet adak/nezir) 
oruç ve nâfile (sünnet de dâhil) oruçlar bu gruba girer. 
Bu oruçlara niyet edilirken ayrıca onun hangi oruç ol-
duğunun belirtilmesi de gerekmez, oruca niyet edilme-
si yeterlidir. Ramazan orucunun kazâsı, günü belli ol-
mayan (mutlak) adak orucu ve keffâret oruçlarında ise 
imsâktan önce niyet edilmesi şarttır. Ayrıca bunlarda ni-
yet esnasında hangi oruca niyet edildiğinin de belirlen-
mesi gerekir. Niyet konusunda Hanefî mezhebine ait bu 
ayırımda oruç tutulan günün Allah veya oruç tutacak şa-
hıs tarafından daha önceden o oruç için belirlenmiş olup 
olmaması etkili olmuştur. Şâfiî mezhebine göre farz oruç-
lara ve adak oruçlarına imsâktan önce niyet edilmesi 
şarttır fakat sünnet/nâfile oruçlara günün yarısından ön-
ce niyet edilebilir.

(Cevap A)

27. Tavaf, Kabe’nin etrafında usulüne göre yedi defa dön-
mek suretiyle yapılan bir ibadettir. Dönüşlerden her bi-
rine şavt denir ve bir tavaf, yedi şavttan meydana gelir. 
Tavaf bitince iki rekat namaz kılınır. Bu namaz, tavafın 
vaciplerindendir.

 (Cevap C)
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29. Hicaz müçtehitlerinin çoğunu hadis ehli, Irak müctehid-
lerinin çoğunu re’y ehli içerisinde değerlendirmek müm-
kündür. Bu re’ycilerin hadisi hiç kullanmadıkları, ya da 
hadisçilerin asla re’yle içtihat etmedikleri anlamına gel-
memektedir. Her iki grup da hadisin bağlayıcı bir hukuk 
kaynağı olduğu, içtihat ve re’yin de nas bulunmayan ko-
nularda kullanıldığında anlaşmaktadır. Ancak re’y ehli 
olan fıkıhçılar, nasların akılla anlaşılabilir illetlere dayan-
dığını ve insanların maslahatını gerçekleştirmeyi hedef-
lediğini düşünmektedir. Naslara bu bakış açısıyla yak-
laştıklarından nas bulunmayan yerde re’ylerini kullana-
rak içtihat etmekten kaçınmazlardı. Bazen naslardan el-
de ettikleri prensipleri uygular, bu prensiplerin diğer nas-
ların zahiri (literal) anlamı ile çatışmasında bir sakınca 
görmezlerdi. Bundan dolayı re’y içtihatını geniş bir çer-
çevede kullanmışlar ve birçok meseleyi karara bağla-
mışlardır. Buna karşın hadis taraftarı kapsamında de-
ğerlendirilen âlimler, bütün çabalarını hadislerin ve sa-
habe fetvalarının ezberlenip anlaşılmasında yoğunlaş-
tırmışlardır. Bunların fıkhi uygulamaları bu nakle dayalı 
malzemenin anlaşılması ve sonradan çıkan olaylara tat-
biki ile sınırlı kalmıştır.

 Nassın uygulanması, makul olmayan sonuçlar verse de 
bunda bir sakınca görmemektedirler. Bu tutumları do-
layısıyla re’yle içtihat etmekten kaçınırlar, zorlayıcı bir 
durumla karşılaşmadıkça buna yanaşmazlardı.

(Cevap C)

30. Medd- muttasılı asli medde bir elif ziyadeyle 2 elif mik-
tarı okuyanlar: Kalun, İbn-i Kesir, Ebu Amr, Yakub.

 Medd- muttasılı asli medde iki elif ziyade ederek 3 elif 
miktarı okuyanlar: İbnü Amir, Kisai.

 Medd- muttasılı asli medde üç elif ziyade ederek 4 elif 
miktarı okuyan: Asım.

 Medd- muttasılı asli medde dört elif ziyade ederek oku-
yan: Verş ve Hamze.

(Cevap C)

31. İyi bir işçi, başta işi olmak üzere, mümkünse iş arkadaş-
larını ve işverenini sevmeli, en azından onlara saygı duy-
malıdır. İbn Miskeveyh’e göre, “eğer toplum halinde ya-
şayan insanlar birbirlerini seven kişilerse, birbirlerine 
karşı adaletli davranırlar ve aralarında hiçbir anlaşmaz-
lık ortaya çıkmaz. Diğer bir deyişle, dost, dostunu sever 
ve kendisi için istediğini onun için de ister. Güven, da-
yanışma ve yardımlaşma, ancak birbirini seven kişiler 
arasında gerçekleşir”. Nasırüddin Tusi’ye göre de sev-
gi adaletten üstündür. Hatta adalete ihtiyaç, insanlar ara-
sındaki sevgi yoksunluğundandır. Eğer bireyler arasın-
da yeterince sevgi olsaydı, ne hakkını verme ne de hak-
kını almaya ihtiyaç olurdu (Tusi, 2007, 247). Osmanlı ah-
lâkçılarından Kınalızade’ye göre, hizmetçiler veya işçi-
ler için de sevgi her şeyden önce gelir. 

 Ona göre, hizmetçiler işlerini sevgi ile yapmalı, sadece 
ücret karşılığı için yapmamalıdır. Eğer sevgi ile yapmaz-
sa, en azından işçi gibi yapmalı fakat zulüm görmüş gi-
bi yapmamalıdır. Ama aynı şekilde efendiler de hizmet-
çilerin işlerini isteyerek yapmalı, zorla yapmamalıdır. Bu 
tavır hizmetçilere de akseder ve hizmetçiler de işlerini 
böyle yaparlar.

(Cevap A)

28. Özellikleri verilen kurban Akika Kurbanı’dır. Bu kurban 
için Hz. Peygamber Nesike ismini tercih etmiştir. Do-
ğumdan sonra bunu lütfeden Allah’a şükür nişanesi ola-
rak kesilen kurbandır.

(Cevap D)
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33. Müteşabihat olarak adlandırılan ve ne anlama geldiği 
hususunda doğrudan değerlendirmede bulunmanın 
mümkün olmadığı ayetler pek çok farklı yorumun orta-
ya çıkmasına sebep olmuştur. “Allah’ın eli”, “Allah’ın yü-
zü”, “Allah’ın arşa istiva etmesi” gibi anlamı kapalı ifa-
deler farklı değerlendirmelere konu olmuş ve bu çerçe-
vede farkı mezhebi tutumların ortaya çıkmasına yol aç-
mıştır. Örneğin Mücessime ve Müşebbihe olarak adlan-
dırılan mezhepler, bu ayetleri zahiri anlamları doğrultu-
sunda yorumlamış ve Allah’a insanlardakine benzer tarz-
da uzuvlar nispet etmişlerdir. 

(Cevap A)

34. Sure, Mekke’de inmiştir, 30 ayettir. Mushaftaki sıraya 
göre 67., iniş sırasına göre ise 77. suredir. Sure, adını 
ilk ayette geçen ve egemenlik/hükümranlık anlamına 
gelen “el-Mülk” kelimesinden almaktadır. Diğer önemli 
isimleri ise, Vâkiye / Koruyucu, Münciye / Kurtarıcı, Mâ-
nia / Engelleyen, Mennâa / Çokça engelleyen Mücâdi-
le / Tartışıp savunandır. Halk arasında daha çok, “Tebâ-
reke” şeklinde bilinir. Surenin ana konusu, Allah’ın var-
lığı, bilgisi, gücü ve kudretiyle insanın bu Aşkın Varlığa 
karşı vereceği hesap şuurundan uzak oluşudur.

(Cevap E)

35. “Zaten, kendilerine hidayet rehberi geldiğinde, insanla-
rın (buna) inanmalarını sırf, “Allah, peygamber olarak bir 
beşeri mi gönderdi?” demeleri engellemiştir.” (İsra, 94) 
Şu halde, inkârcıların peygamberlere iman etmemele-
rinin bir sebebi de onların bir beşer olması, yani kendi-
leri gibi bir insan olması idi. Hâlbuki onlar, peygamber-
lerin, insanüstü bir varlık olması gerektiğini sanıyorlar; 
Allah Teâlâ’nın, peygamberi insanların kendi cinslerin-
den göndermesindeki hikmeti kavrayamıyorlardı.

(Cevap A)

36. “(Ey Muhammed, onlara:) Şayet (iddia ettiğiniz gibi) ahi-
ret yurdu Allah katında diğer insanlara değil de yalnız-
ca size aitse ve bu iddianızda doğru iseniz haydi ölümü 
temenni edin (bakalım), de. 95. Onlar, kendi elleriyle ön-
ceden yaptıkları işler (günah ve isyanları) sebebiyle hiç 
bir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalim-
leri iyi bilir.” (Bakara) Yahudiler, “Ahiret hayatı sadece bi-
ze aittir.” Şeklinde iddia etmişler, bununla “ Yahudi ol-
mayanlar öbür dünyada nimete nail olamazlar” demek 
istemişlerdi. Bu iddiaya karşılık siz de onlara “ Madem-
ki öyledir, hadi ölümü isteyin” deyiniz. Ama onlar asla 
ölmek istemezler. Bu ayetler, Yahudililerin ırkçılık düşün-
cesinin ahirete kadar uzandığını gösterir. (Bakara, 94)

(Cevap B)

32. Peygamberimiz 23 yıl zarfında farklı zaman ve zemin-
lerde vahiyler inmiştir. Bunlar bazı özel terimlerle ifade 
edilir.

 • Hadari: Seferde ve misafirlikte bulunduğu zaman-
larda

 • Leyli: gece vaktinde

 • Şitai: Kış mevsiminde

 • Seferi: Seferde iken nazil olan vahiylere verilen isim-
dir.

(Cevap C)

37. Küreselleşme dünyanın küçülmesi artık dünyada olup 
bitenlerden kolaylıkla haberdar olmak ve karşılıklı etki-
leşimi anlatmaktadır. Bu durum insanı kendi ülkesi dı-
şında tüm dünya ile ilgili hale getirmekte ve bir dünya-
lık bilinci oluşturmaktadır. Küreselleşme ile ilgili B, C, D 
ve E seçenekleri çıkartılabilir.

(Cevap A)

KPSS/ÖABT

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r



24ÖABT • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği •2•

38. Taberi, tefsir tarihindeki önemli müfessirlerden biridir. 
Çünkü o, kendi zamanına kadar gelen dağınık rivayet-
leri tefsirinde toplayarak bu rivayetlerin bize ulaşmasını 
sağlamıştır. Bundan dolayı tefsirine, “Kur’an ayetlerinin 
yorumlarına ait açıklamalar ansiklopedisi” şeklinde ifa-
de edebileceğimiz “Camiu’l-Beyan an Te’vili Ayil-Kur’an” 
adını vermiştir. Bu tefsir, 19. yüzyıldan bu yana çeşitli 
defalar basılmıştır. Taberi, tefsirinin girişinde Kur’an’ın 
Arapça nazil olmasının nedeni ve ayetlerin yorumlan-
masını caiz olup olmadıkları üzerinde durmuştur. Tabe-
ri, hadislerden, sahabe ve tabiin sözlerinden, kıraat fark-
lılıklarından, dil bilimlerinden, şiirden, fıkıh ilminden, ta-
rihten ve kelami görüşlerden istifade etmiştir. Bununla 
birlikte Taberi özellikle bazı kısa ayetleri tefsir etmemiş, 
ayetlerin anlamlarına işaret etmekle yetinmiştir. 

(Cevap C)

39. Sahabe ile görüşüp onlardan ilim öğrenen tâbîîler ha-
dis rivayet eden ikinci nesildir. Bazi tâbîîler aslında ha-
disi almış oldukları sahabinin ismini isnatlarında atlar ve 
sanki kendileri bizzat Hz. Peygamber’den görmüş ya 
da işitmişçesine hadis rivayet ederler. Böyle rivayete ir-
sal, irsal yoluyla rivayet edilen hadise mürsel hadis de-
nir.

Cevap A

40. Şemâil: Peygamberimizin fiziksel özellikleriyle yani dış 
görünüşüyle ve ahlakî vasıflarıyla ilgilenir, o konudaki 
verileri, bilgileri toplar ve değerlendirir.

 Delâil: Peygamberimizin mucizelerini konu edinir.
(Cevap E)

41. Hadis metinlerinin doğru anlaşılmasında ve yorumlan-
masında rivayet-dirayet bütünlüğü, nakil-akıl veya hâfı-
za-muhâkeme işbirliği, hadisle birlikte fıkıh; mana ve 
maksadı kavrama melekesi ve hüküm çıkarma yetene-
ği gereklidir. Rivayet dirayet bütünlüğünün bozulması 
durumunda, yanlış veya eksik anlaşılacağından hadis 
metinlerinde problemlerin yaşanması kaçınılmazdır. Bu 
yüzden, rivayetten uzak salt bir dirayet veya dirayetten 
kopuk bir rivayet anlayışı eksik bir yöntemdir. Böyle bir 
yöntem anlayışı, Zehebî’nin (v. 748/1347) benzetmesiy-
le, henüz tüyleri çıkmadığı, gelişimini tamamlamadığı 
hâlde uçma teşebbüsünde bulunan bir kuş yavrusu me-
sabesindedir.

(Cevap C)

42. Terğîb iyiliğe teşvik, terhîb ise kötülükten sakındırmak 
demektir. Mesela, Münzirî et-Terğîb ve’t-terhîb isimli ese-
rinde iyiliğe teşvik eden kötülüklerden sakındıran hadis-
leri bir araya getirmiştir. Müellif her konunun, terğîb ve 
terhîb (teşvik ve uyarı) yönlerini dile getiren hadisleri iki 
grupta toplamak suretiyle önce terğîb sonra terhîbi ilgi-
lendiren hadisleri vermiştir.

(Cevap C)

43. Hadis Usulü ilminde hadisler kaynağı, yani ilk söyleye-
ni açısından dörde ayrılır:

 1. Kudsî Hadis: Manası Allah’a, lafızları Peygamberi-
mize ait hadisler.

 2. Merfû Hadis: Lafzı ve manası Peygamberimize ait 
hadisler.

 3. Mevkuf Hadis: Sahabeye ait sözler.

 4. Maktû Hadis: Tâbiin’e ait sözler. Mevkuf ve maktû 
hadislere eser de denir.

(Cevap D)

44. Dinin daha çok olgusal boyutlarıyla ilgilenen din bilim-
leri dalı din fenomenolojisidir. Bu bilim dalı, dinlerde or-
taya çıkan tüm dinî olguları sistematik ve karşılaştırma-
lı olarak ele alır, onların özünü anlayıp yorumlamaya ça-
lışır. Her dinin yapısındaki dinî eylemler ve inançlar, di-
ğer dinlerdekilere belli bir dereceye kadar benzerlik gös-
terir. Din fenomenologları, dinî olguların değişmiş veya 
dönüşmüş şekillerinin ötesindeki ortak karakterlerini an-
lamaya, onları kendi asıl özgünlüğü içerisinde tanıma-
ya çalışırlar. Bireyin dindarlığı dinî fenomenlerle kurdu-
ğu ilişki çerçevesinde oluşup geliştiğinden dolayı din 
psikolojisi, din fenomenolojisinin analiz ve değerlendir-
melerinden önemli ölçüde yararlanır.

 Din Sosyolojisi: Dinin toplumsal boyutuyla ilgilenir.

 Din Antropolojisi: Dinin kültürel boyutuyla ilgilenir.

 Din Felsefesi: Dinin düşünsel temelleriyle ilgilenir.

 Dinler Tarihi: Dinin tarihsel gelişimiyle ilgilenir.
(Cevap E)
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45. Tevatür, bilme ile var olmanın özdeş olduğu bir bulunuş 
şeklini ifade etmektedir. İnsanların varlığını devam ettir-
mesi, en temel ahlaki ilkelerin ve kuralların, bir şekilde 
ve en azından asgari ölçüde, etkin olması anlamına gel-
diği için, insanların bütününde böylesi bir bilginin bilfiil 
mevcudiyetini göstermektedir. Buradaki tevatürü bu se-
beple biraz daha geniş anlamı ile kullanmak ve bütün 
insanlıkta bulunan en temel ahlaki bilgilerin kaynağının, 
nihai olarak insanlık kültürünün esasını teşkil eden risa-
let ve nübüvvet olduğunu ve bütün insanlıkta bilfiil nak-
ledilen bir ahlakın, yani davranış düzeninin bulunduğu-
nu ve bu hususta en genel ilkeleri ve bazı temel kural-
ları açısından, bütün insanlarda müşterek bir ahlak ve 
ahlaki bilgi olduğu söylenebilir.

(Cevap B)

46. Hz. Ömer’in rivayet ettiği hadis-i şerif  “Ameller niyetle-
re göredir.”, İslam düşünce ve ahlakında çok önemli bir 
yere sahiptir. İyi davranmaya alışmak ile iyiliğin insan-
da meleke hâline gelmesi arasında önemli bir fark var-
dır. Alışkanlıkta irade yoktur; insan bir anlamda ne yap-
tığını ve niçin yaptığını bilmeyebilir. Melekede ise durum 
daha farklıdır: insan neyi niçin yaptığını bilir ve bu yap-
tığını bilerek ve isteyerek yapar. Sadece faziletlerin ken-
disinde meleke olduğu insan bunları terk etmeyi isteye-
mez; terk etmeyi istemez. Burada kısaca alışkanlık ile 
meleke arasındaki temel farkın, melekenin iradeye bağ-
lı olduğu; buna karşılık alışkanlığın iradeyi devre dışı bı-
rakmasıdır. Bu sebeple meleke sahibi insanda iyilik et-
kin olurken, onu yeni şeyler yapmaktan; daha önce bi-
linmeyen kararlar almaktan alıkoymaz. Buna karşılık alış-
kanlıklar, yenilikler karşısında kördür; alışkanlıkları ile 
yaşayan insanlar, yeni şeyler geliştiremeyecekleri gibi, 
yeni durumlarda da bocalarlar. İslâm ahlakında niyet ve 
amel yani eylem arasında derin bir ilişki vardır.

(Cevap C)

47. Felsefî anlamda ilk tercüme, halife Mansûr döneminde 
yapılmıştır. Mansûr zamanında önce Mantık ilmi Arap-
çaya tercüme edilmiştir. Mantığı Arapçaya ilk tercüme 
edenin İbn el-Mukaffa olduğu söylenir. Felsefenin sis-
temli bir şekilde tercümesi halife Memûn döneminde 
başladı. Memun zamanında ilâhiyât, tabîiyât ve ahlaka 
dair felsefî eserlerin Arapçaya tercümesi yapıldı. Yunan 
felsefesi tercüme edilirken eserler doğrudan doğruya 
Arapçaya çevrildikleri gibi, bazen de Yunanca’dan ön-
ce Süryânîceye, daha sonra Arapçaya tercüme ediliyor-
du. Yapılan tercüme faaliyetlerinde pek çok Dâru’l-hik-
me (felsefe akademisi) kurulmuştur. Bu tercüme faali-
yetleriyle Müslümanlar Yunan felsefesiyle doğrudan iliş-
ki içine girmişlerdir.

(Cevap A)

48. Modern Yahudi akımları içinde en liberal kanadı temsil 
eden Reformist hareket, XIX. yüzyılda Alman Yahudile-
ri arasında ortaya çıkmış, daha sonra Amerika’ya taşın-
mış ve asıl gelişmesini Amerikan Yahudileri arasında 
göstermiştir. İlk öncüleri Moses Mendelssohn (1729-
1786), Abraham Geiger (1810-1874), Ludwig  Philipson 
(1811-1889) ve Samuel Holdheim’dir (1806-1860). Re-
formist Yahudilik akılcılık, evrenselcilik ve ilerlemecilik 
gibi ilkeler üzerine kurulmuştur ve bu hareketin ortaya 
çıkışının temel sebebi Yahudi dinini çağın şartlarıyla 
uyumlu ve cazip hâle getirmektir. Bunun için sinagog 
ibadeti, şabat kuralları, ergenlik ve evlilik merasimlerin-
de çeşitli değişiklikler uygulamaya konulmuştur. Refor-
mistler, Tevrat’ı Tanrı tarafından vahyedilmiş bir kitap ola-
rak görmezler. Onlara göre Tevrat, atalarının yaşadığı 
dinî tecrübenin kaydedildiği bir kitaptır. Onun içindeki 
emir ve yasakların birçoğu, bugün geçerliliğini yitirmiş-
tir. Onlara göre Talmud’un herhangi bir kutsallık değeri 
yoktur. Reformistler, başta Mesihçilik olmak üzere gele-
neksel Yahudiliğin birçok ilkesini kabul etmezler. Onlar, 
kutsal toprak ülküsünü de benimsemezler. Onlara gö-
re kadınlarla erkekler din karşısında eşittir. Sinagoglar-
da yan yana ibadet edebilirler hatta kadınlar haham bi-
le olabilir, sinagogda ibadet yönetebilirler. Reformist ha-
reket, zaman içinde temel ilkelerinden taviz vermeksi-
zin geleneği ve pratiği biraz daha dikkate alan bir anla-
yış benimsemiştir.

(Cevap A)
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51. Farabi’nin âlemin yaratılışı bağlamında gündeme getir-
diği sudur nazariyesindeki zorunluluk, fiili bir zorunlu-
luk değil, mantıki bir zorunluluktur. Bu zorunluluk Al-
lah’da değil yaratılmış varlıktadır. Bu varlık, var olma-
mazlık edemez. Yoksa Allah istese de istemese de alem 
ondan sudur edecek anlamında değildir. Zira Farabi Al-
lah’ı rızası ve iradesi olmadan hiçbir şeyin gerçekleşe-
meyeceğini ifade etmektedir. Âlemin yaratılışını anlatır-
ken Farabi aynen şu ifadeleri kullanmaktadır: “Yüce Al-
lah eşyanın zuhurunu ve gayb âleminden şehadet âle-
mine intikalini irade ettiği zaman, nefse hayırlarını ve şer-
lerini ilham etmiş; nefsin iradesi, Yüce Tanrı’nın irade-
siyle ve ona verdiği tabiatla hareket gelmiştir. Genelde 
Farabi ve İbni Sina’nın Eflatun ve Plotinus’tan etkilene-
rek geliştirdikleri âlemin yaratılışıyla ilgili düşüncelerine 
sudur nazariyesi denmektedir.

(Cevap A)

52. Genel konsillerin en detaylısı ve sonuncusu olan 2. Va-
tikan Konsili 25 Ocak 1959’da Papa XXIII. Jean tarafın-
dan ilan edildi. Konsilin gayesi Katolik inancını geliştirip 
kuvvetlendirmek, hristiyanlara dinî yaşantılarında yeni 
bir moral vermek, dinî müesseseleri, modern çağın ih-
tiyaç ve metotlarına uydurmak, ayrılan Hristiyanları bir-
liğe çağırmak idi. Dünyanın her tarafından 2594 pisko-
pos, 156 manastır başkanı ve 62 üniversiteye davet gi-
dip bunların fikirleri istendi. Sonunda 8972 teklif ortaya 
çıkarıldı. Bunlar gruplandırıldı. Çeşitli milletlerden 900 
uzmanın görev yaptığı çalışmalara on komisyon ve dört 
sekreterya marifetiyle son şekli verildi. Özellikle Katolik 
dünya için tambir nefs muhasebesi özelliği taşıyan II. 
Vatikan Konsili, bazı konularda çok önemli kararları yü-
rürlüğe koyarak çok cesur bir adım atmış olmasına rağ-
men, yüzyılların biriktirdiği problemlerin bir konsille çö-
zülmesi de beklenemezdi. Çünkü Katolik dünyanın prob-
lemlerinin birçoğu Katolik inanç yapısından kaynaklan-
dığı hâlde; konsilde buna hiç temas edilmemiş veya yü-
zeysel yorumlarla insanları ikna etme yolu seçilmiştir.

(Cevap A)

49. Allport dindarlığı iç güdümlü ve dış güdümlü olmak üze-
re ikiye ayırmıştır. İç güdümlü dindar ibadetleri tanrının 
rızasını kazanmak için yaparken, dış güdümlü dindar 
ise maddi ve manevi çıkar elde etmek için ibadet eder. 
“Birey ve Dini” isimli bir eseri vardır.

(Cevap B)

50. Dini eğitimde yaklaşımlar:

 Dini öğrenme: Her öğrencinin benimsediği dinin inanç-
larını öğretmeyi benimser.

 Dinden öğrenme: Amaç öğrencinin herhangi bir dinin 
inanırı yapmak değildir. Temel değerleri ve ahlaki konu-
ları anlatarak ona aşılamaktır.

 Din hakkında öğrenme: din eğitimi üzerindeki araştır-
maları içerir, bilimsel metot kullanılır.

(Cevap A)
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53. Farabi el–Medinetü’l–Fadıla isimli eserinde, erdemli top-
lumun lideri olan erdemli bir devlet başkanında şu 12 
özelliğin bulunması gerektiğini belirtmektedir:

 (1) özürsüz bir beden,

 (2) anlayış ve kavrayış,

 (3) kuvvetli bir hafıza,

 (4) zekilik,

 (5) güzel hitabet,

 (6) bilim sevgisi,

 (7) yeme içme kadınlara düşkün olmama,

 (8) doğruluk,

 (9) yücelik,

 (10) adalet,

 (11) ılımlılık ve

 (12) azim ve irade.

 Bir insanda bu özelliklerin tümünün birden bulunması 
çok zor olduğundan Farabi’ye göre, devlet başkanının 
hiç değilse bu özelliklerin yarısına sahip olması gerekir. 
Eğer bu son şartı da taşıyan bir kişi bulunamazsa, bu 
erdemleri taşıyan kişilerden oluşan bir kurul devleti yö-
netmelidir.

(Cevap C)

54. İbn-i Rüşd’e göre insanlar şu sebeplerle felsefi ça-
lışmalarda yanlışlar yapmaktadır:

 a. yaratılış, itibariyle felsefe için gerekli olan zekâ dü-
zeyine sahip olamadıkları;

 b. düşünce alışkanlıklarına ve metodolojisine sahip 
olamadıkları;

 c. Felsefe öğretim ve eğitim imkânlarına sahip olama-
dıkları ve

 d. objektiflik için gerekli ahlaki olgunluğa sahip olma-
dıkları için.

 Ayrıca şu da hatırlanmalıdır ki, söz konusu olumsuz arı-
zi durumlar sadece, hedefi ilmi fazileti sağlamak ve ha-
kikate ulaşmak olan felsefeye özgü olmayıp, diğer bü-
tün ilimler içinde geçerlidir. Hatta bizzat kendi ilimleri 
ameli fazileti gerektirmesine rağmen birçok fıkıhçının il-
mi, takvalarının azalmasına ve dünyaya dalmalarına se-
bep olmaktadır.

(Cevap C)

55. Din sosyolojisi, dinin toplumsal boyutunu, sosyal ger-
çeklik olarak ele alıp incelerken genel sosyolojinin yön-
tem ve tekniklerinden yaralanır. Başka bir ifade ile din 
sosyolojisi, sosyolojinin yöntem ve yaklaşımlarını di-
ni-sosyal alana uygulanmasıdır. Bu nedenle, sosyoloji 
gibi, din sosyolojisi de tümevarımcı yönetimi kullanan, 
tümden gelimi de yeri geldiğince uygulayan, sosyal olay 
ve olguları neden-sonuç bağlamı içinde ele alan, çok 
faktörlü çoğulcu yaklaşımı esas alan bir bilimdir. 

(Cevap A)

56. İslam’da ahlaka yönelik öngörülen yükümlülük:

	 •	 Evrensel bir öz taşır. Bu şekilde ön görülen yüküm-
lülük; hem içerik olarak buyruk, hem de anılan buy-
ruğu konu olma açısından erdem-erdemsizlik, ya-
kın-yabancı, zengin-fakir, dost-düşman ilişkileri açı-
sından evrenseldir. 

	 •	 Egzistansiyal değil, düşünsel bir zorunluluktur. Bu 
anlamda ahlaki olan bir yükümlülük, olması gerek-
li bir şey olarak, kendini istence kabul ettirir. Bu bağ-
lamda ortaya çıkan şey, bir gerçeklik hükmü değil, 
bir değer hükmüdür. 

	 •	 Analitik ve statik değil, sentetik ve dinamik bir gö-
rünüm arz eder. Çünkü gerçeğe, ahlak açısından, 
ancak istemli ve özgür olan bir özenin davranışıyla 
yaklaşılmaktadır.

	 •	 Ahlaki bir davranışı, bilinçsiz, istemsiz ya da amaç-
sız bir nedene dayandırmaz. Bu bağlamda özne, 
davranışın yalnızca fiziksel boyutu üzerine odaklan-
maz, aynı zamanda, zorunlu yönünü de dikkate al-
mak durumundadır. 

 Sonuç olarak, İslam’da yükümlülüğünü tanrısal güç, bil-
gi, irade, hikmet ve adaletten alan bir ahlak anlayışı söz 
konusudur. Bu tür bir yükümlülük anlayışının, sözü edi-
len tanrısal nitelemelerin yanında, evrensellik, sorumlu-
luk, bilgi, bilinç, istem, güç ve amaç gibi yüksek ahlaki 
değerlerle de bir bütünlük arz edeceği son derece açık-
tır. 

(Cevap C)
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57. Gelişim psikolojisine uygun din eğitiminde hareket nok-
tası çocuğun tecrübeleridir. Anaokulları bu açıdan zen-
gin yararlarla doludur. Programda yer alan faaliyetler 
merak, endişe, zevk, üzüntü, öfke, sevinç, merhamet, 
korku, hayal kırıklığı gibi duygulara ortaya çıkış imkanı 
verir. Dini nitelikli kabul ettiğimiz sorunların kaynağı as-
lında bu duygulardır. Çocuklara duygularını açıklayabil-
me ve ifade edebilme imkanı vermekle öğretmen aynı 
zamanda onların din eğitimine yardımcı olmaktadır. 

(Cevap A)

59. • Sofıstâiyye (Sofizm): Yunanlı sofistlerden etkilenen 
Müslüman düşünürlerdir. İndiye, İnadiyye ve Lâed-
riye gibi alt kolları vardır. Bunlar için hakikatin ölçü-
sü insandır. Doğruluk ve yanlışlık insanın dilini kul-
lanmasına bağlıdır. Her şey bir çeşit dil oyunudur.

 • Reybiyye (Şüphecilik): Yunanlı şüpheci filozoflardan 
etkilenen Müslüman düşünürlerdir. Doğru ve haki-
kat hakkında insanın sabit bir bilgisi olamayacağı-
nı savunurlar; zira duyular insanı yanıltır derler.

 • Tabî’îyyun: Tabiatçı ve natüralist düşünürler. Bunlar 
bugünkü tabirler “Deist” düşünürlerdir. Metafizik dü-
şüncelere önem vermezler. Bilimin sadece deney 
ve tecrübeye dayanması gerektiğini söylerler.

 • Bilinemezcilik (Tekâfü-i edille): Hiçbir şeyin doğru-
lanamayacağını savunanlardır. Onlara göre, bir şe-
yin doğruluğu veya yanlışlığı hakkındaki deliller ve 
karşıt deliller eşit derecede geçerliliğe sahiptir. Ba-
tı felsefi kavramıyla ifâde edilecek olursa, bu akıma, 
agnotisizm denebilir.

(Cevap D)

60. İlk akademik din psikolojisi dersleri, 1949 da kurulan 
Ankara İlahiyat Fakültesinde Bedii Ziya Egemen tarafın-
dan verilmiştir. Egemen’in kaleme aldığı Din psikolojisi: 
Saha, Kaynak, Metod Üzerine Bir Deneme (1952) adlı 
küçük hacimli kitabı, ülkemizde ilk din psikolojisi eseri 
olması ve kendinden sonrakilere referans teşkil etmesi 
bakımından önemli bir eserdir. Eserin ilk kısmında Din 
psikolojisinin tarihi, konuları, alanları, kaynakları ve yön-
temleri üzerinde durulmuş; ikinci kısmında ise, Psikoa-
nalitik yaklaşımın temel görüşleri işlenmiş, din ile ilgili 
görüşleri nedeniyle ekolün kurucusu Freud tenkit edil-
miştir.

(Cevap B)

61. Sağlıklı bir din eğitiminden geçmemiş insanların ekono-
mide istihdam edilmesi, her zaman, daha çok maliyet 
anlamına gelmektedir. Bu ise daha çok bedel ödeyerek 
yaşamak demektir. Eğitilmiş insanın istihdam edilmesi, 
girdi maliyetlerini azalttığından, ürün daha ucuza mal 
oluyor. Bu da rekâbet şansını artırdığı için, piyasada da-
ha avantajlı olmayı sağlıyor. İşte bu açıdan, “eğitim ya-
tırımı ve eğitilmiş insan” kavramları, büyük önem taşı-
maktadır.

(Cevap C)

62. Farklı alanlardaki din hizmetleri, insanlara dinî konular-
da yardımcı olma, onlarda anlamlı ve olumlu etkiler bı-
rakma gibi ortak bir amaca yöneliktir. İbadette, doğum-
da, ölümde, hastalıkta, düşkünlükte, felakette, huzur-
suzlukta, mahkûmiyette, hülasa insanların manevi des-
teğe ve yardıma ihtiyaç duydukları her yerde onların yar-
dımına gidenlerin kişilikleri, hal ve hareketleri, tutum ve 
tavırları, en güçlü ve en kalıcı mesajlar iletir. Bu ilişkisel 
figürler, yerinde ve kıvamında, güzel ve etkili sözlerle de 
birleşince din hizmetlerinin amacına ve ruhuna uygun 
sonuçlar elde edilmemesi için bir sebep kalmaz. Bunun-
la beraber din hizmetlerindeki ilişki ve iletişimlerin şu 
esaslara uygun olması gerekir:

 1. Otoriter ve buyurgan davranmamak.

 2. Usandırıcı ve bıktırıcı olmamak.

 3. Dostça, samimi ve hasbi davranmak.

 4. Esnek olmak, takıntı ve sabit fikirlilikten uzak dur-
mak.

 5. Gereksiz ve ilgisiz söz ve davranışlardan kaçınmak.

 6. Dinî grup normları ile çatışma veya uyuşma çabası 
içine girmemek.

 7. Eleştirici, sorgulayıcı ve yadırgayıcı davranmamak.
(Cevap E)

58. Darû’l Erkam; Hz. Peygamber’in Mekke’de eğitim ve öğ-
retim faaliyetlerini gizli olarak sürdürdüğü yerdir.

(Cevap A)
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63. Çok kültürlü toplumlarda farklı dinlere inanan öğrenci-
lerin din fenomeni hakkında genel bilgi sahibi olmaları 
yeterli değildir. Bunun yanı sıra öğrencilerin hem kendi 
inandıkları hem de diğer dinlerle ilgili bilgileri öğrenerek 
bireysel deneyimlerini keşfetmeleri ve başkalarının ha-
yatı anlamlandırması ile ilgili bakış açılarını kavramaları 
daha uygun görünmektedir. Dinden öğrenme teması, 
bu kazanımları sağlamak üzere, öğrencilerin farklı din-
leri, her dinin kendi bakış açısı ve kaynaklarına göre öğ-
renmeleri anlamına gelmektedir. Dinden öğrenme ile di-
ni öğrenme arasındaki fark şudur: Dini öğrenmede öğ-
rencilerin öğretilen dinin inanç ve pratiklerine katılmala-
rı beklenir. Buna alternatif olarak dinden öğrenme yak-
laşımında, din hakkında öğrenmenin tipik özelliği olan, 
öğrencilerle dini içerik arasındaki mesafe tam anlamıy-
la korunur. Ama aynı zamanda dinin içyapısından daha 
çok öğrencilerin dünyası önemlidir

(Cevap E)

64. Değer açıklama yaklaşımı bireyin kendi duygu, inanç, 
öncelik ve değerlerinin farkında olmasını, güçlü ve za-
yıf yönlerini bilmesini ve yaşam onuruna sahip olması-
nı kapsar. Bu yaklaşım bireyin yaşam değerlerini fark 
etmesine, karar almasına, kararını uygulamasına ve ba-
şarmasına yardım eder. Yaşam becerileri eğitimi olarak 
da anılır. Bu yaklaşımda öğrencilere kendi değerlerinin 
farkına varması için yardımda bulunulmaktadır. Bu tek-
niğin altında yatan varsayım bireylerin kendi değerleri-
ni açık bir şekilde anlayamayacaklarıdır. Değer açıkla-
ma yaklaşımı, öğrencilere yardım ederek kendi değer 
sistemlerini kurmalarına yardımcı olur. Bu yaklaşım, de-
ğerlerin içeriğinden çok oluşma süreciyle ilgilenmiştir.

 (Cevap A)

65. Din öğretiminin hukuki temeli Tevhid-i Tedrisat Kanu-
nu’na dayanır. Tevhid-i Tedrisat Din kültürü ve Ahlak bil-
gisi öğretiminin ilk hukuki temeli olarak kabul edilebilir.

 (Cevap A)

66. Sunuş yoluyla öğretim stratejisine göre öğretim ilke ve 
genellemelerle başlar. Öğretmenin sunuş yoluyla öğre-
time göre ilk yapması gereken ön organize edicileri sun-
maktır. Ön organize ediciler konuya ilişkin ilke ve genel-
lemelerin sunulduğu kavram haritası gibi araçlardır. 

 (Cevap A)

67. Öğretmenin, trafik kazası sonucu yaşanan kavgayla il-
gili sınıfta video izletmesi örnek olay yöntemidir. Örnek 
olay yönteminde öğrencilerin günlük yaşamda karşılaş-
tıkları ya da karşılaşabilecekleri problem durumları çe-
şitli görsellerle sınıfa sunulur ve tartışarak çözüm yolla-
rı bulunur. Öğretmenin, olayın nedenleri ve sonuçları-
nın tartışılmasını istemesi ise analiz etmedir. Analizler 
olayların neden-/sonuç ilişkilerinin kurulmasını, çözüm-
leme yapılmasını gerektirir. Problemlerin irdelenmesi, 
olayların sebepleri ve doğuracağı sonuçları ortaya koy-
mada oldukça etkilidir.  

(Cevap B)

68. Soruda ifade edilen eğitim felsefesinin konu ve disiplin 
merkezli olduğu görülmektedir. Bu yönü ile ilerlemeci-
lik ve varoluşçuluk seçenekleri elenebilir. Konu, disiplin 
ve öğretmen merkezli eğitim felsefesinde daimicilik ve 
esasiciliğin her ikisi de düşünülebilir. Bu soruda anah-
tar ifade “en doğru ve gerçekçi bilgilerin sunulması”dır. 
Esasicilikte öğretmen konu uzmanıdır, otoriterdir ve öğ-
rencilerine esas ve geçerli olan bilgileri kazandırmaya 
çalışan kişidir. Öğrenci dünyaya boş bir varlık olarak ge-
lir ve eğitim sürecinde öğrendikleri ile zihni dolar. Bu-
nun için eğitim sıkı ve disiplinli olmalıdır. Çocuğun as-
lında aklında var olan bilgileri buldurmaya çalışan, ez-
ber yerine daha çok sokratik yöntemi kullanan ve bir 
nebze de olsa daha esnek bir yapıya sahip olan daimi-
cilikten bu yönü ile ayrılır. Daimicilikte evrensel değiş-
mez değerlerin, özdeki asıl bilgilerin öğrencilere kazan-
dırılması (buldurulması)  amaçlanırken esasicilikte o gü-
ne kadar var edilen bilgilerin aktarılması amaçlanmak-
tadır.

(Cevap D)

KPSS/ÖABT

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r



30ÖABT • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği •2•

69. Sınıf içinde etkili bir iletişim kurmak isteyen öğretmen 
öğrenciye göndermek istediği mesajı tam ve açık ola-
rak göndermelidir. Öğrenciden gelen mesajı da doğru 
olarak anlamalıdır. Öğrenciye bir soru soracağında uy-
gun kelimeleri ve ses tonunu seçmelidir. Öğrenciden 
gelen cevap eğer doğru ise bunu pekiştirmeli eğer yan-
lış ise ipuçları vererek doğruyu buldurmalıdır.

(Cevap A)

70. Öğrencileri arasında gözlemlediği zorbalık davranışları 
karşısında öğrencilere bu yaptıklarının ne kadar yanlış 
olduğunu açıklayan bir öğretmen ders dışında da der-
se geç gelen öğrencilere hafifçe itekleyerek zorbalık 
göstermiş. Bu öğretmenin özellikleriyle ilgili olarak tu-
tum ve davranışları çelişkilidir denilebilir.

(Cevap C)

71. “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin içeriğinin belirlen-
mesinde “dinin temel bilgi kaynakları dikkate alınarak 
İslam’ın kök değerleri çerçevesinde “mezhepler üstü 
(herhangi bir mezhebi esas almayan, mezhebi tartışma-
lara girmeyen) ve dinler açılımlı” anlayış olarak ifade edi-
lebilecek bir yaklaşım benimsenmiştir. 

 Bu öğretim programıyla; öğrencilerin din ve ahlak hak-
kında sağlıklı bilgi sahibi olmaları, temel becerilerini ge-
liştirmeleri ve böylece Milli Eğitimin Genel Amaçlarının 
gerçekleştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmek-
tedir.” 

 Bu yaklaşım, programın dinbilimsel yaklaşımı açıklanır-
ken ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve şu ifadeler kulla-
nılmıştır: “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 
Öğretim Programı geliştirilirken gerek İslam dini gerek-
se diğer dinler hakkında bilimsel ve araştırmaya dayalı 
bilgi ön planda tutulmuş, dinin asıl kaynaklarında yer al-
mayan bilgilerden uzak durulmuştur. İslam diniyle ilgili 
bilgilerde; Kur’an ve sünnet merkezli, birleştirici ve her-
hangi bir mezhebi esas almayan bir yaklaşım benimse-
nerek İslam diniyle ilintili dinsel oluşumları kuşatacak 
kök değerler öne çıkarılmıştır. İnanç, ibadet ve ahlak 
alanlarıyla ilgili bu değerlerin, Kur’an ve sünnete daya-
nan ortak paydalar olmasına özen gösterilmiştir. Amaç, 
bireylerin, dini, kültürel ve ahlaki değerler hakkında doğ-
ru bilgilenmelerini sağlamaktır. Bu yaklaşıma uygun olan 
bütün dini ve ahlaki değerler, öğretime konu edilmiş, 
ancak Programın doktrin (belirli bir mezhebe dayalı) 
merkezli bir öğretime dönüşmemesine özen gösteril-
miştir.”

(Cevap E)

72. Buluş yoluyla öğretim stratejisine göre öğretim süreci 
özelden-örnekten genelleme ve ilkelere doğru bir sıra 
izler. Öğrencilere ilke ve genellemelere ulaşabilmeleri 
için öğretmen örnek durumlar sunar. Öğrenci ilke ve ge-
nellemeleri kendisi keşfeder. Süreçte dikkat çekmeden 
sonra örnek ve örnek olmayan durumlar verilir.

(Cevap E)

73. Din eğitimi ilk insanla birlikte başlamıştır diyebiliriz. İs-
lam dininde de ilk vahiyle birlikte din eğitimi başlamış-
tır. Vahyin yazılması, ezberlenmesi ve bilmeyenlere öğ-
retilmesi eğitim faaliyetinin de başlaması demektir. İs-
lam tarihi boyunca din eğitimi ve öğretimi çeşitli şekil-
lerde ve kurumlarda devam etmiştir.

 (Cevap D)

74.  Verilen mealde suhuf ve büyük kitap ayrımına ilişkin bir 
çıkarımda bulunulabilecek bilgi yoktur. Öğretmen Su-
huf ve büyük kitap açıklamalarını yapması gerekmekte-
dir. Öğrenci eğer suhuf kavramını bilmiyorsa mealden 
D seçeneğine ilişkin bir kazanım gerçekleştiremeyiz  

(Cevap D)

75. Soruda ölçülmek istenen beceriler psikomotor beceri-
lerdir. Psikomotor becerilerin ölçülmesinde performans 
testleri ve gözlemsel araçlar kullanılmalıdır. Derecelen-
dirme ölçeği, gözlem listeleri, kontrol listeleri, anekdot 
bu amaçla kullanılabilecek gözlemsel araçlardandır. So-
ruda ilgili becerilerin gerçekleşme düzeyinin ölçülmek 
istendiği belirtildiği için derecelendirme ölçeği tercih 
edilmelidir. Kontrol listeleri yalnızca ilgili davranışın göz-
lenip gözlenmediği bilgisini verir. 

 (Cevap A)
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KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

3. DENEME SINAVI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Kozmik Oda Yayıncılık'ın yazılı izni olmadan 
kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli 
cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 
ÖĞRETMENLİĞİ

1. Mekkeli müşrikler Müslümanların sayısının gitgide ço-
ğaldığını ve güçlendiklerini görünce Müslümanlara boy-
kot kız alıp vermemek, alışveriş yapmamak, konuşma-
mak gibi kararlar alıp bunu kabenin duvarına astılar. 
Boykot 616 ve 619 yılları arasında uygulanmıştır. Ancak 
Mekkeli müşrikler bazı ayların kutsallığından dolayı bu 
aylarda boykotu kaldırmışlardır. Çünkü Haram ayların 
hürmete layık aylar olduğunu (Zilkade, Zilhicce, Muhar-
rem, Receb) ve savaş yapmanın da yasak olduğunu bil-
mektedirler.

(Cevap D)

2. Hz. Peygamber altı yaşına geldiğinde annesi Âmine onu 
cariyesi Ümmü Eymen’le birlikte yanına alarak Yesrib’e 
(Medine) götürdü. Burada hem babası Abdullah’ın me-
zarını hem de Abdülmuttalib’in annesi dolayısıyla aile-
nin dayıları sayılan Benî Neccâr mensuplarını ziyaret et-
tiler. Yesrib’de Nâbiga’nın evinde bir ay kadar misafir 
kaldılar. Hz. Peygamber’in daha sonra anlattığına göre 
o, yüzmeyi bu sırada evin yakınındaki bir gölette öğren-
di.

 Yine bizzat hatırlayıp anlattığına göre Nâbiga’nın çocuk-
larıyla ve özellikle Üneyse adlı kızıyla arkadaşlık kurmuş-
tu ve birlikte aileye ait konağın etrafında oynamışlardı. 
Onların eğlencelerinden biri bu konağın kulelerinden bi-
ri üzerine konan bir kuşu kışkışlayarak uçurmaları ol-
muştu. Âmine Mekke’ye dönerken Medine’ye yaklaşık 
190 km mesafede bulunan Ebvâ’da hastalandı ve genç 
yaşta vefat etti.

(Cevap C)

3. Câhiliye çağı Arap yazısı İslâm’ın doğuşuyla yeni bir dö-
neme girmiş ve canlılık kazanmıştır. Allah’ın insanlığa ilk 
buyruğu ile okuma ve yazmanın gerekliliği ve önemi vur-
gulanmıştır. Bu konuyla ilgili hadisler arasında Hz. Pey-
gamber’in, “Allah beni bir öğretmen olarak görevlendir-
miştir” buyurması, okuma ve yazmaya verdiği önemi 
göstermektedir. Hz. Muhammed’in, ashabı arasında ya-
zı bilen Abdullah b. Saîd’e Medine halkına yazı yazma-
yı öğretmesini emrettiği, yine ashaptan Ubâd b. Sâmit’in 
Suffe ehlinden bazılarına Kur’an ve yazı yazmayı öğret-
tiği bu konuda nakledilen haberlerdendir.

(Cevap B)

4. Gençlik yıllarıyla ilgili diğer rivayet de, Allah Resulü’nün 
Hılfu’l – Fudul Antlaşması’na iştirak etmesi ve bu husus-
tan bahsettiği sonraki yıllarda, “bugün olsa aynı işi ya-
par ve antlaşmaya iştirak ederdim” diyerek, bu antlaş-
mayı övmesidir. En çok kabul gören rivayete göre, Ye-
menli bir tüccarın getirdiği malı alan AS b. Vail, ödeme-
yi yapmamış ve yapmayacağını da söyleyerek adamı 
terslemişti. Adam malının karşılığını kesin olarak alama-
yacağını anlayınca, herkesin bulunduğu bir sırada Ka-
be’ye gidip feryat ve figanla durumunu anlatarak yar-
dım istemiştir. Orada bulunan herkes adama hem acı-
mış, hem üzülmüş ve hem de utanarak, böyle bir olayı 
yapanlardan bunun hesabını sormak gerektiği kanaati-
ne varmışlardı. Aralarında bazı aşiret lider ve ileri gelen-
leri ile Resulullah’ın da bulunduğu bir grup insan, Ab-
dullah b. Cüd’an’ın evinde toplanarak ne şekilde hare-
ket edilmesi gerektiği hususunda sözbirliği ettiler: “Mek-
keli veya Mekke dışından gelmiş olan herhangi bir in-
san, hangi sebeple olursa olsun zulme ve haksızlığa uğ-
ramış ise, mazlumun hakkı geri alınıncaya kadar zalime 
karşı mazlumun yanında hareket temek” üzere yemin-
leştiler ve ilk icraat olarak As b. Vail’den Yemenlinin hak-
kını alıp iade ettiler. Daha sonraki dönemlerde de bu ku-
rum gerektiği durumlarda benzer uygulamaları icra et-
mekten geri kalmamıştır. 

(Cevap C)

5. Tebuk Seferi (631): Suriye’den gelen bazı tüccarlar Bi-
zans İmparatoru Herakleios’un Hristiyan Arap kabilele-
rinin de desteğini alarak Müslümanlara karşı savaş ha-
zırlığı içinde olduklarına dair haberler getirdiler. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber Elsem, Gıfar, Cüheyne gibi di-
ğer Arap kabilelerinin de katıldığı 30 bin kişilik ordu ha-
zırladı. Bu seferin meydana geldiği sırada havaların sı-
cak olması düşman kuvvetlerinin güçlü ve kalabalık ol-
ması Kur’ân dilinde güçlük zamanı (Saatü’l-Usre) şek-
linde yer almıştır. Bu nedenle sefere güçlük Gazvesi 
(Gazvet’ül Usre) orduya da (Ceyş’ül-Usre) denilmiştir.

(Cevap C)

6. Kusay b. Kilab, Arap tarihinde önemli bir yere sahiptir. 
Dağınık haldeki Kureyşi bir araya toplayan Kusay, hac 
menasikini ve kabe hizmetlerini belirledi. B, C, D ve E  
seçeneklerinde verilen eşleştirmeler doğru yapılmıştır. 
Hicabe veya Sidane, sözlükte örtmek, birinin bir yere 
girmesini engellemek anlamındadır. Bu görevi üstlenen 
kimse kabenin bakımı, kapısının ve anahtarının muha-
fazasından sorumlu olan kimsedir.

(Cevap A)
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9. El yazması eserlerin içine açıklamak amacıyla çizilen 
derinlik duygusu olmayan resimlere minyatür denir. Bu 
sanat dalında öne çıkan isimler Matrakçı Nasuh ve Nak-
kaş’tır.

(Cevap E)

10. Soru öncülünde tanımlanan kavram “beytülmal”dır.
(Cevap B)

11. Osmanlı şehirlerinde ve kasabalarında cami merkez ol-
mak üzere birbirine bağlı yapılar topluluğuna külliye 
(manzûme) denir. Bunların ana yollar üzerinde olanları-
na menzil külliyeleri adı verilir.

(Cevap A)

12. Osmanlı Dönemi’nde eğitim-öğretim faaliyetleri medre-
selerde yapılmaktadır. Medreselerde farklı alanlarda eği-
tim verilmektedir. (Hadis, tıp vb.) Kur’an-ı Kerim eğitimi 
verilen medreselere ise Darü’l Kurra adı verilir.

(Cevap E)

13. Sözlükte “nağme, ezgi”, kıraatte ve dilde “hata etmek; 
sözün maksadını anlamak” gibi manalara gelen lahnin 
yaygın olan terim anlamı dilde ve kıraatte hata yapmak-
tır. Buna göre kelimelerin yapısında ve i‘rabında hata et-
meye lahn denildiği gibi Kur’an okurken harflerin zat ve 
sıfatlarında hata yapmaya ve yapılan hatalara da lahn 
denir. Hatalı okumak, hatalı konuşmak, i‘rab ve tecvid-
de hata etmek” anlamında kullanılan lahn başlıca iki kı-
sımda incelenir.

 1. Lahn-i celî (açık yanlış): Harflerin yapısında ve özel-
liklerinde (zat ve sıfât-ı lâzimelerinde) yapılan hata 
olup bu tür hataları Arapça’yı ve Kur’an okumasını 
bilen kişiler fark edebilir. Bu hatalar bir harfi başka 
bir harfle değiştirmek, harf ilâve etmek, mevcut bir 
harfi terk etmek veya bir harfin harekesini değiştir-
mek, harekeli harfi sâkin kılmak, sâkin bir harfe ha-
reke vermek şeklinde olabilir. Kur’an okurken bu tür 
hatalardan -mânanın bozulmaması durumunda bi-
le- sakınılması farz-ı ayın kabul edilmiştir (Ali el-Karî, 
s. 28).

 2. Lahn-i hafî (gizli yanlış): Harflerin sıfât-ı ârızalarında 
meydana gelen hatalar olup bunlar ehil olmayan 
kimseler tarafından anlaşılamaz. Lahn-i hafîde har-
fin zatı (yapısı) değişmez, mâna bozulmaz. İhfâ, ik-
lâb, izhar, idgam gibi uygulamaları terketmek yahut 
bunları yanlış yerde yapmak; vâcip medleri eksik, 
tabii medleri fazla uzatmak; râ harfindeki tekrîr ya-
hut mîm ve nûn harflerindeki gunneler belirtilirken 
ifrat veya tefritte bulunmak gibi hatalar lahn-i hafî 
olup Kur’an tilâveti sırasında görülen bu tür hatala-
rın yapılması mekruh görülmüştür.

(Cevap D)

7. Habeşistan hicretine ilişkin A, B, C ve E’deki ifadeler 
doğrudur. D’deki ifade yanlıştır. Çünkü ilk göç edenler 
on biri erkek dördü kadın olmak üzere on beş kişiden 
oluşuyordu.

 (Cevap D)

8. Malatya - Dar ur-rifa (Asalet Şehri)

 Amasya - Dar ul-Izz (İzzet ve şeref şehri)

 Tokat - Dar un-nusret (Yardım şehri)

 Ahlat - Kubbe tul-İslam (İslam’ın Kubbesi)

 Ankara - Darül hısım (Müstahkem Belde)
(Cevap D)

14. İlmi tefsir anlayışına göre Kur’an’da bütün bilimler yer 
alır. Buna göre, 19. yüzyıldan itibaren batıda gelişen bi-
limler ile Kur’an arasında bir çatışma yoktur. Üstelik 
Kur’an bazı bilimlere ve bilimsel buluşlara kaynaklık et-
miştir. İlmi tefsir alanındaki ilk eserlerden biri el-İsken-
derani’nin “Keşfu’l-Esari’n-Nuraniyye”  adlı eseri, diğe-
ri de Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın “Serairu’l-Kur’an” ad-
lı eseridir. İlmi tefsirin en meşhur temsilcisi ise Tantavi 
il-Cevheri’dir. el-Cevheri önceki müfessirlerin çoğunluk-
la ahkam ayetleri üzerine yorum yaptıklarını, Kur’an’da 
ahkam ayetlerinden daha çok bulunan kevni ayetleri ih-
mal ettiklerini belirtir. Bundan dolayı onun yazdığı 
“el-Cevhair fi Tefsiri’l-Kur’an” adlı eser tefsir çalışmasın-
dan çok, bilimler ansiklopedisi gibidir. Eserde astrono-
mi, tıp, kimya, biyoloji, fizik gibi bilim dallarına ait bilim-
sel makalelere, resim, grafik ve istatistiklere ve birçok 
bilimsel verilere yer verilmiştir. 

(Cevap E)
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15. Dikkatle incelendiğinde Haşr Suresi 8 ila 10. ayetlerde, 
ideal mümin tipi ve karakteriyle ilgili tasvirlerin ve eğiti-
ci-öğretici uyarıların hâkim olduğu görülür. Bunları şöy-
le sıralamak mümkündür:

 a) Bütün hayırlı eylemlerde, başarılı olmak için kendi 
gücüne değil, Allah’ın lütuf ve inayetine olan inancı 
öne çıkarmak, bir başka anlatımla kişisel tercih ve 
yeteneklerini kusursuz kabul etme değil, özündeki 
imanı hayata geçirme ve onun kurtarıcılığına güven-
me anlamında almak.

 b) Allah’ın hoşnutluğunu kazanmayı amaç edinmek, 
bütün davranışlarını bu ilkeye göre anlamlandırmak.

 c) Allah’a ve Resulüne yardım, yani Allah’ın buyruk ve 
yasaklarını tebliğ uğruna gerektiğinde en değerli 
dünyevî arzu ve çıkarlarını feda edebilmek.

 d) Dürüstlükten ödün vermemek, söze sadakat gös-
termek.

 e) Darda olan mümin kardeşine kucak açmak; imkân-
larını onunla paylaşırken ve onun için özveride bu-
lunurken bunun sevgi temeline dayalı kalmasına 
özen göstermek, yani içindeki şeytan! dürtülere kar-
şı mücadele vererek davranışlarının içtenliğini ko-
rumak, yapmacıklıktan ve gösterişten uzak durma-
ya çalışmak.

 f) Beşerî zaaflara karşı daima Allah’ın yardımına ve ko-
rumasına sığınmak.

 g) Allah’ın şefkat ve merhametinin herkesi kuşatacak 
enginlikte olduğuna yürekten inanmak, kendisi için 
olduğu kadar mümin kardeşleri için de O’nun ba-
ğışlamasını dilemek, başkalarının kusurunu gördü-
ğünde kendisinin de bir beşer olduğunu ve benzer 

kusurlar işleyebileceğini hatırlamak.
 (Cevap E)

16. İslam Kelam bilginleri ilahî birliği Allah’ın zatında, sıfat-
larında ve fiillerinde olmak üzere üç başlık altında ince-
lemişlerdir:

 Allah’ın Fiillerinde Tevhid: Allah Teala birtakım sıfatlara 
sahip olduğu gibi aynı zamanda fiilleri olan bir varlıktır. 
Fiil bir iş, bir oluş ve bir hareketi bildirir. İlahî fiiller, her 
şeyden önce Allah’ın varlığına delalet eder ve Allah âlem 
ilişkisini ortaya koyar. Zira var olmayanın fiil yapabilece-
ği bir makdûrunun bulunması ve fiili gerçekleştirecek 
temel niteliklere sahip olması imkânsızdır. Ayrıca bir fii-
li işlemek, ona güç yetirip istediği tarzda uygulamak ilahî 
birliği de ispat eder. Çünkü ikinci bir ilah, diğer ilahın fi-
iline engel olabilir ve engel olunan varlık Rab olamaz, 
ancak galip gelen ilah olur. Allah’tan başka galip yok-
tur. Bu yüzden fiilleri, Allah’ın diğer varlıklardan bilgi ve 
kudret açısından farklı ve üstün oluşu yönüyle anlatımı-
nın imkânını sağlar. Nitekim Hz. İbrâhim, tevhit ilkesi 
üzerine Allah’ı anlatırken, O’nun diriltmesi, öldürmesi, 
güneşin hareketlerini belirlemesi gibi hiçbir insanın güç 
yetiremeyeceği fiillerini delil göstererek inkârcı muha-
taplarını susturmuştur. (Bakara, 2/258)

 “O (Allah) her an yaratma hâlindedir” (Rahman 55/29). 
ayeti bu sürekli yaratma etkinliğini dile getirir.

(Cevap E)

17. Zeyd bin Sabit'in Kuran-ı Kerim'in harekeleme ve nok-
talamasına doğrudan bir katkısı yoktur. Kuran-ı Kerim'in 
bir kitap haline getirilmesinde komisyon başkanlığı yap-
mıştır.

 (Cevap D)

18. Mübhem kavramı, insan, melek ve cin gibi varlıkların ve-
ya bir topluluk ya da kabilenin veyahut bir kelime ve ni-
telemenin Kur’ân’da açık değil de ism-i işâretler, ism-i 
mevsuller, zamirler, cins isimleri, belirsiz zaman zarfları 
ve belirsiz mekân isimleriyle zikredilmesi anlamına gel-
mektedir. Görüldüğü gibi müphem lafızlar anlam bakı-
mından bir belirsizliği ve anlaşılmazlığı ifade etmekte-
dir. Böyle olunca mübhem olan hususların açıklığa ka-
vuşturulmasında doğal olarak bir zaruret söz konusu-
dur.

(Cevap D)
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19. Şirk meselesi çok geniş ve tafsilatlı bir konudur. Kur’an’ın 
üzerinde en çok durduğu konulardan birisidir. 14 asır-
lık İslam tarihi içerisinde kendisini İslam’a nispet eden 
Müslüman topluluklarda artık İslam öncesi Mekke top-
lumunda olduğu gibi somut anlamda puta tapıcılık yok-
tur. Ama dolaylı olarak tevhit inancını zedeleyici bir ta-
kım yanlış anlayış ve inanç biçimlerinden bahsedilebi-
lir. Şirkin çeşitlerinin belli başlıları şunlardır:

 • Şahısları Sevmede Aşırılık

 • Tabiat Varlıklarını Yüceltmek

 • Gaybı Bildiğini İddia Etmek

 • Ulûhiyette Aracı Kabul Etmek

 • Gösterişçi Dindarlık

 “Allah’ı bırakıp da kendilerine yardımı dokunur diye, baş-
ka ilahlar/tanrılar edindiler. Oysa onlar yardım edemez-
ler. Ancak kendileri o tanrılara koruyuculuk için nöbet 
beklerler” (Yasin, 36/74-75). Ayeti kerimesi uluhiyete ara-
cı kabul etme suretiyle şirk koşmaya işaret eder.

(Cevap E)

20. Nezîr sözcüğü, Kur’ân-ı Kerîm’de peygamberler için sık-
ça kullanılan iki sıfattan biridir. Bu mana, bazen münzir 
sözcüğüyle de ifade edilir. Diğeri ise, müjdeleyici ma-
nasını taşıyan beşîr/mübeşşirdir.

(Cevap C)

21. Mekkî surelerin özellikleri:

 1. İçinde “kellâ” lafzı olan,

 2. Secde ayeti ihtiva eden,

 3. Bakara suresi hariç, içinde Âdem ve İblîs kıssası yer 
alan,

 4. Bakara ve Âl-i İmrân Suresi hariç, başında hurûf-ı 
mukatta’a bulunan,

 5. Bakara hariç, içinde peygamberlerin ve geçmiş mil-
letlerin kıssaları anlatılan

 6. Bazı istisnalar dışında, içinde “ey insanlar” ibaresi 
bulunup, “ey îmân edenler” ibaresi bulunmayan su-
relerin hepsi Mekkîdir.

 7. Muhtevâ olarak:

 • Mekkî surelerde şirke ve putperestliğe karşı bir mü-
cadele vardır. Müşriklerin bâtıl inançları çürütülerek 
şirk ortadan kaldırılmaya çalışılır.

 • Tek Allah inancı, nübüvvet ve ahrete îmân esasları 
veciz ifadelerle anlatılır.

 • İyi ahlaka sarılmaya ve istikamete teşvik ederler.

 • Ayet ve sureler kısa, ifadeler hararetli ve vurguludur.

 • Kasemlere fazla yer verilmiştir.

 • Mekkî surelerde, rûhânî cezbeler ve tatlı mûsıkî 
ahenkler vardır.

Cevap D

22. Allah nübüvvetle görevlendirdiği peygamberlerin doğ-
ruluklarını kanıtlamak amacıyla tabiat kanunlarını aşan 

bazı olaylarla onları desteklemiştir (el-Bakara 2/60, 87, 
253; el-Hadîd 57/25). İslâm itikadında bu tür harikulâde 
hal veya olaylara mûcize denir. Mucizeler hiç bir zaman 
insanların güç yetirebileceği olaylar değildir. Akâid âlim-
leri mucizeleri idrak edilmeleri açısından genelde üçe 
ayırırlar:

 I. Hissî Mucizeler

 II. Aklî Mucizeler

 III. Haberî Mucizeler

 Peygamberlerin doğrudan Allah’tan veya melek aracılı-
ğıyla aldıkları vahiylere dayanarak verdikleri haberler-
den oluşur. Hz. İsa’nın insanların evlerinde ne yedikle-
rini ve ne sakladıklarını haber vermesi, Hz. Peygamber’in 
geçmiş peygamberlerle kavimleri arasında geçen olay-
ları ve bu olaylarda cereyan eden konuşmaları ayrıntılı 
olarak bilip bunları Ehl-i kitap âlimlerinin yanında nak-
letmesi bu tür mucizelerdendir.

(Cevap B)
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24. Hadisler arasındaki ihtilâfın giderilmesinde dört temel 
yöntem vardır:

 I. Cem ve te’lîf: Cem Arapçada dağınık olan şeyleri 
bir araya getirme, te’lif ise uzlaştırma anlamına ge-
lir. Bu yöntemin esası çelişen hadislerin her ikisini, 
birden çok ise hepsini bağdaştırarak herhangi biri-
ni terk etmeden birlikte geçerli saymaktır.

 II. Nesh: Nesh Arapçada yok etmek, ortadan kaldır-
mak, nakletmek anlamlarına gelir. İslâmî ilimlerde 
nesh’in tanımı: “Şer’î bir hükmün daha sonra gelen 
şer’î bir delille kaldırılması” şeklindedir.

 III. Tercih: Birtakım ölçütlere dayanarak çelişen hadis-
lerden birini tercih edip öbürünü terk etmektir.

 IV. Tevakkuf: Tevakkuf Arapçada durmak, duraksamak, 
beklemek anlamlarına gelir. İhtilafı giderme yönte-
mi olarak tevakkuf, çelişen hadisler konusunda ka-
rar vermemek, askıya almak, karar vermeyi sağla-
yacak delil ve karîneler buluncaya kadar beklemek 
anlamına gelir.

(Cevap A)

25. Hz. Peygamber’in söz, fiil ve susarak onaylamasına (tak-
riri) denir. Sünnet üçe ayrılır.

 • Fiili sünnet

 • Kavli sünnet

 • Takriri sünnet

 Peygamberimizin herhangi bir mesele hakkındaki açık-
lamasına kavli sünnet denir.

(Cevap A)

26. Hadisler her zaman aynen Hz. Peygamber’in ağzından 
çıktığı gibi nakledilmemiştir. Çok zaman râvîler hadisi, 
metnine sâdık kalmaksızın kendi ifadeleriyle nakletmiş-
lerdir. Buna hadis ilminde manâ ile rivayet  denir. Bunun 
sonucu olarak aynı hadisin farklı kanallardan gelen me-
tinleri arasında, aynı anlamın farklı kelime ve cümleler-
le ifade edilmesinden kaynaklanan lafız farklılıklarına 
sıkça rastlanır. Mânâ ile rivayet olgusu da hadislere çok 
yaygın olmayan mahallî kelime ve kullanımların girme-
sine yol açmıştır. Bu, daha çok bir hadisi birden çok sa-
habinin nakletmesi durumunda gerçekleşmiştir.

(Cevap C)

27. İhsâr, hac veya umre yapmak üzere ihrama girdikten 
sonra, herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkâ-
nının ortadan kalkması demektir. Bunlardan herhangi 
birini yapma imkânı olursa, ihsâr gerçekleşmez. Hane-
filere göre düşmanın engellemesi, savaş sebebiyle yol-
ların kapanması, hastalık, parasız kalmak, kadının ya-
nındaki mahreminin ölmesi gibi, hac yolculuğunu ve do-
layısıyla tavaf ve vakfeyi önleyen her türlü engel, ihsâr 
sebebi sayılır. Şâfiilere göre ihsâr ancak düşmanın en-
gellemesiyle meydana gelir. Fevât, haccetmek üzere ih-
rama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vak-
fe süresi içinde bir an olsun Arafat’ta bulunamamasıdır. 
İster mazeret sebebiyle ister mazeretsiz, vakfe süresi 
içinde (arife günü zeval vaktinden, bayram sabahı tan 
yeri ağarmaya başlayıncaya kadar), kısa da olsa bir an 
Arafat’ta bulunamayan kişi, o yılki hacca yetişememiş, 
haccı kaçırmış (fevt etmiş) olur.

(Cevap E)

23. İftar etmeksizin peş peşe birkaç gün tutulan oruç. Visal 
orucuyla ilgili olarak Allah Resûlü’nden (s.a.s) rivayet 
edilen hadisler mevcuttur. Fakihler bu hadislerden istid-
lal ile visal orucunun hükmünü ortaya koymuşlardır. An-
cak hadislerin farklı yorumu neticesinde değişik görüş-
ler ortaya çıkmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v) visal orucu-
nu yasakladığında ashâb-i kirâm: “Yâ Resûlullah! Ama 
sen visal orucu tutuyorsun.” dediklerinde Hz. Peygam-
ber: “Ben sizin gibi değilim. Çünkü ben Rabbim tarafın-
dan doyurulur ve sulanırım.” buyurmuştur (Müslim, Si-
yam, 56, 57). Bu bakımdan visal orucu Müslümanların 
yapmaması gereken bir uygulamadır.

(Cevap C)

28. Bir davranışın ibadet olabilmesi için, inanılarak, samimi-
yetle, iyi niyetle ve dünyaya ait bir menfaat beklemeden 
yapılması gerekir. Buna taabbüd anlayışı denilir. Taab-
büd, ibadeti öncelikle sırf ibadet olduğu için ve Allah’ın 
emrine olan bağlılığı ve saygıyı ifade etmek için yapmak 
demektir. Bu, ibadetlerde temel bir ilkedir.

(Cevap E)

29. Fıkıh usulü açısından muamelatla ilgili hükümlerde asıl 
olan taabbud değil, ta’lîldir. Bu yüzden kıyas ve içtiha-
dın en fazla işletildiği alan muâmelât alanıdır. Bununla 
birlikte klasik fıkıhta az da olsa bu alanlarda da taabbu-
dî hükümlerin bulunduğu kabul edilmektedir. Ayrıca İs-
lâm bilginlerinin geneli muamelât alanında olup hakkın-
da kesin nas ve icmâ bulunan konuları ta’lîl edilseler bi-
le değişme kapsamı dışında tutmuşlardır.

 (Cevap C)
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30. Dinin ana kaynaklarının (özü yani mahiyeti ve vardığı 
açısından kötülük ve zarar içermesi dolayısıyla temel-
den haramlığına hükmettiği fiildir. Bu tür haramlara “doğ-
rudan/temelden/sürekli haram li zâtihî/li-aynihî denebi-
lir. Kasıtlı cinayet, zina, hırsızlık, başkasının malını hak-
sız yere yemek, alkollü içki içmek veya uyuştururcu kul-
lanmak, yalan söylemek, meyte (murdar et, leş) yemek 
ve satmak, evlenme yasağı bulunanlarla evlenmek gi-
bi. Bu fiiller, özünde zarar ve kötülük içerdiklerinden do-
layı, yapısı açısından haram kılınmışlardır. Özünden ha-
ramlar; dinin beş temel amacı olan can, akıl, din, nesil 
ve malın korunmasını birinci dereceden hedefleyen ya-
saklardır. Söz gelimi alkollü içkilerin haram kılınması, 
özündeki sarhoş edicilik dolayısıyladır ve akıl sağlığını 
korumaya yöneliktir.

 (Cevap A)

31. Mensek (menasik-nüsuk) hac sırasında yapılan farz, va-
cip, sünnet ibadetlerin hepsine verilen isimdir.

 Hacda bulunan belli başlı mensekler şunlardır: Ziyaret 
tavafı, Arafat’ta vakfe, Müzdelife vakfesi, sa’y, remy-i ci-
mar, tıraş olmak 

 Umre sırasında ise şu mensekler ifa edilir: Kâbe’nin ta-
vaf edilmesi ve ardından Safâ ile Merve arasında sa’y 
yapılıp tıraş olunarak ihramdan çıkılması.

(Cevap A)

33. İslâm’da, tek taraflı irade ile aile birliğini sonlandırma 
yetkisi (talak/boşama) ilke olarak erkeğe verilmiştir. İs-
lâm alimleri boşama yetkisinin kocaya tanınmasını, ba-
zı âyet ve hadislerden hareketle, hak-yetki dengesi ve 
yaradılıştan sahip olunan özellikler (fıtrat) çerçevesinde 
değerlendirirler. Aile birliğinin kuruluşu, devamı ve son-
landırılması aşamalarının tamamında, eşin ve tüm aile 
fertlerinin geçimini sağlama sorumluluğu erkeğe/koca-
ya yüklenmiştir. Ayrıca erkekler, kadınlara nispetle duy-
gu yönetiminde daha başarılıdırlar.

 Tek taraflı iradesiyle boşama yetkisine sahip olan koca, 
gerek evlilik akdinin kuruluşu sırasında gerekse nikâhın 
devamı sürecinde boşama selahiyetini hanımına devre-
debilir. Buna fıkıh literatüründe, boşama hakkının devri 
anlamında olmak üzere “tefvîzü’t-talâk” denilmektedir.

 (Cevap D)

34. Mâturîdîlere göre Allah’ı bilmek aklen vaciptir. Eğer Al-
lah peygamber göndermeseydi yine de insanlar akılla-
rıyla Allah’ın varlığını ve birliğini, evrenin yaratıcısı oldu-
ğunu bilmeleri gerekirdi. Esasen Allah’ın varlığı basit bir 
tefekkürle bilinebilecek bir husustur. Bununla birlikte in-
sanlar Allah’ın varlığını kabul etmeyebilirler. Bunun se-
bebi onların yeterli delillerle karşılaşmamış olmaları de-
ğildir. Bu daha çok psikolojik bir durumdur. Nitekim apa-
çık gerçekler de insanlara farklı zaman ve durumlara 
bağlı olarak farklı görünebilirler. Bundan dolayı Allah’ın 
varlığı hudûs, imkân, fıtrat, gaye ve nizam, gibi değişik 
ve farklı şekillerde ortaya konulmuştur.

(Cevap B)

32. İade; Mükellefin yükümlülüğü bakti içerisinde fakat ek-
sik yerine getirip, sonra yine aynı vakit içerisinde tam 
olarak yapmasıdır.

 Azimet; Mükellefin hepsi için bütün durumlarda yani me-
şakkat, zaruret ve ihtiyaç gibi geçici bir sebebe bağlı ol-
maksızın bağlayıcı olmak üzere ilkten koyduğu hüküm-
lerdir.

 Kaza; Bir yükümlülüğün vakti çıktıktan sonra yerine ge-
tirilmesidir.

 Mani; Varlığı sebebe hüküm bağlanmaması veya sebe-
bin gerçekleşmemesi sonucunu doğuran durumdur.

 (Cevap E)

35. İkrar, içten hissedilenlerin dil ile ifade edilmesine denir. 
Kişinin kalben kabul ettiği iman esaslarını dışa vurma-
sının önemi bellidir. Sebepsiz olarak onu terk etmeme-
si gerekir.

 İmanın mahiyeti ve hakikatinin sadece ikrar ile gerçek-
leşmesi beklenmemelidir. Gerçi ikrar ile ifade edilenin 
dışarıdan biri tarafından doğru veya yanlış olduğu şek-
linde değerlendirilmesi mümkün değildir. İnsanın ifade-
lerinin kendine ait olması nedeniyle belki bir çeşit mü-
min olma ifadesidir. Yine de ikrarı yalnız başına imanın 
hakikati olarak değerlendirmek doğru değildir.

(Cevap A)
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38. Eşariler'e göre istitaat insanda sürekli var olan bir vasıf 
değildir. İstitaat “Allah’ın insanda fiili işlemekte olduğu 
anda ve ancak o fiili yapmaya elverişli olarak yarattığı, 
bu sebeple zıt değerde iki fiilden birini serbestçe kullan-
maya elverişli olmayan bir kudrettir.” Bu durumda insan 
sadece gücünü kullanabileceği fiili seçip yapabilir.

 (Cevap D)

39. Bir davranışın ibadet olabilmesi için, inanılarak, samimi-
yetle, iyi niyetle ve dünyaya ait bir menfaat beklemeden 
yapılması gerekir. Buna taabbüd anlayışı denilir. Taab-
büd, ibadeti öncelikle sırf ibadet olduğu için ve Allah’ın 
emrine olan bağlılığı ve saygıyı ifade etmek için yapmak 
demektir. Bu, ibadetlerde temel bir ilkedir. Çünkü iba-
det etmek hem imanın doğal sonucu hem de insanın 
fıtratında var olan bir duygu ve ihtiyaçtır. İnsanlık tarihin-
de bir şeye tapmayan insan yoktur. Putlara tapmak da 
aslında insanın ibadet ihtiyacından doğmuştur. Ancak 
Allah’tan başkasına tapanlar bu ihtiyacı yanlış yollardan 
karşılamaya çalışmışlardır. Bunun için Kur’ân’ın en çok 
vurgu yaptığı husus ibadetin ihlâsla yani sadece Allah 
için yapılmasıdır ( Tâhâ 20/14; el-Beyyine 98/5; el-Kev-
ser 108/2). Çünkü Allah’tan başka ibadete layık olan 
gerçek bir mabud yoktur.

(Cevap A)

36. Kader inancı Allah’a, dolayısıyla onun sıfatlarının yanı 
sıra fiillerinin yetkinliğine inanmanın tabii ve kaçınılmaz 
bir sonucudur. Bu açıdan bakılınca kader inancının 
Kur’an’da ilâhî sıfat ve fiillerden hareketle temellendiril-
diği görülür. Buna göre kader inancını belirleyebilmek 
için ilişkili bulunduğu ilâhî sıfat ve fiillerin yanı sıra insa-
nın sorumluluğu, irade ve fiil yapma özgürlüğü ve gü-
cüne itikadî açıdan nasıl bakıldığını incelemek gerekir. 
Konuyla ilgili olarak Allah’ın ilim, irade, yaratma zatî ve 
filî sıfatları öne çıkmaktadır. Bu arada bir de insanların 
sorumluluğu ve irâde gücünü de ele almak gerekir.

(Cevap D)

37. Hudûs delili, evrenin yaratılmış olduğu ve her yaratılmı-
şın da bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hareketle Al-
lah’ın varlığını ispata çalışan bir delildir. Bu delile birçok 
âyette temas edilmektedir. Kur’an’da canlı cansız bütün 
kâinatın kendi kendine var olamayacağı dile getirilmek-
te, böylece insan hem kendisi hem de dış dünya üze-
rinde düşünmeye davet edilmektedir.

(Cevap A)

40. Allah’ın selbi/tenzihi/zati sıfatları şunlardır:

 a) Vücud: Allah’ın var olması, yokluğunun düşünül-
memesidir. Allah’ın varlığı kendine özel bir durum-
dur ve diğer varlıkların vücudundan tamamen fark-
lıdır. Allah’ın vücud sıfatı aynı zamanda nefsî yani 
sadece ona özgü bir sıfat olarak tanımlanır.

 b) Kıdem: Allah’ın varlığının başlangıcının olmaması-
dır. O, zâtı ve sıfatlarıyla kadîmdir, ezelîdir.

  “Evvel O’dur, Âhir O’dur, Zâhir O’dur, Bâtın O’dur. 
Her şeyi hakkıyla bilen yine O’dur” (el-Hadîd 57/3).

 c) Beka: Allah’ın varlığının sonunun olmamasıdır. Me-
zar taşlarına yazılan ve “Ölümsüz olan sadece O’dur” 
ifadesi bu gerçeği dile getirir, bâki kalacaktır” 
(er-Rahman 55/27).

 d) Kıyam binefsihî: Allah’ın kendisiyle kâim olması ve 
bu hususta başkasına ihtiyaç duymamasıdır. Hâl-
buki Allah’tan başka diğer varlıklar, hem var olabil-
mek hem de belli bir zamana kadar da olsa varlık-
larını sürdürebilmek için başka sebeplere ve şartla-
ra muhtaçtırlar.

 e) Vahdâniyet: Tek ve bir olan, eşi, ortağı bulunma-
yan. Cenâb-ı Hak zâtında, sıfatların da, fiillerinde ve 
ibadet edilmede birdir. Onun eşi, benzeri, ortağı, 
yardımcısı ya da rakibi yoktur.

  “Eğer yerde ve gökte O’ndan başka tanrılar olsay-
dı yer ve göğün düzeni bozulurdu” (el-Enbiyâ 
21/212).

 f) Muhalefetünn li’l-havâdis: Allah’ın sonradan olan 
yaratılmışlara benzememesidir. Allah statü olarak 

yaratılmışlık özelliği taşıyan her şeyden uzaktır.

 “Hiçbir şey onun benzeri değildir” (eş-Şûrâ 42/11).
 (Cevap C)

41. İmamet, Şia mezhebinin en temel esaslarının başında 
gelir. Mutezile mezhebinin yukarıdaki dört esası vardır. 
el-menzile beyne’l-menzileteyn de beşinci esastır.

(Cevap A)

42. Hanefi mezhebine göre, kendilerine cuma namazı farz 
olan kişilere, bayram namazları vaciptir. Ancak bayram 
namazlarında hutbe namazdan sonra okunur ve sün-
nettir. Hanbelî mezhebinde bir görüşe göre, bayram na-
mazları farz-ı kifâye, Şâfiî ve Mâlikî mezheplerine göre 
ise müekked sünnettir. Genelde diğer üç mezhebe gö-
re, bayram namazı sünnettir.

(Cevap C)
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43. İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin yirmili yaşlarda Irak’ın en 
ünlü fakihi Hammad b. Ebu Süleyman’dan, sonra ise 
Câfer es-Sadık ve Muhammed el-Bakır’da dahil olmak 
üzere pek çok alimden istifade ettiği bilinmektedir.

(Cevap E)

44. Maturidi mezhebinin görüşü şöyledir: Genelde akıl, eş-
yanın güzel ve çirkinliğini anlayabilir ancak o, neyin ya-
rarlı neyin zararlı olduğunu bütün yönleriyle bilemez. 
Bunun için derin araştırmaya veya peygamber haberi-
ne ihtiyaç duyulur. Din de zaten iyi olan şeyi emretmiş, 
kötü olan şeyi ise yasaklamıştır. Dolayısıyla din, bu ko-
nuda akılla birleşmektedir. Nitekim akılla dabazı şeyle-
rin güzelliği veya çirkinliği açık ve kesin (bedîhî) olarak 
bilinebilir. Örneğin adaletin ve nimetlere şükretmenin 
güzelliği; nankörlük, zulüm ve yalanın ise çirkinliği açık-
ça akılla bilinir. Akıl da din gibi, güzel olanı emreder; çir-
kin olanı ise yasaklar.

(Cevap C)

45. Mu’tezile, zulmü Allah’a yüklemeyi ve insan iradesini 
yok sayan anlayışı eleştirirken bir aşırı uçtan diğer aşırı 
uca kaydığı gerekçesiyle Ehl-i Sünnet tarafından şiddet-
le eleştirilmiştir.

 Allah, adaleti gereği yapmış olduğu fiillerinde ve yarat-
masında mutlaka birtakım hikmet ve maslahatları göze-
tir, boşu boşuna hiçbir iş yapmaz. O, yaptığı her şeyi bir 
sebep ve gayeye bağlı dolayı yapar. Mu’tezile’ye göre 
Allah Teâlâ’nın bazı yüce ve iyi prensiplere göre hare-
ket etmesi zaruridir.

 Mu‘tezile’nin adalet anlayışına göre kulun menfaatine 
en uygun olanı Allah’ın yaratması onun üzerine vacip-
tir. Zira Allah, kötü ve çirkin bir şeyi yapmaz; yaptığını 
da en iyi bir şekilde yapar. Bu onun adaletinin gereği-
dir. Allah’ın kulun menfaatine en uygun olanı yapması-
nın vacip oluşu meselesi kelâm ilminde salah-aslah me-
selesi olarak bilinir.

(Cevap B)

46. Verilen metinde din öğretiminin evrensel temeline vur-
gu yapılmıştır. Evrensellik, savunulan bir fikrin ve hare-
ketin, dünyanın her yerinde kabul görmesi ve uygula-
nabilirliği akla getirilir.

 (Cevap C)
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47. Freud’a en güçlü eleştiri bizzat onun yetiştirdiği öğren-
cilerinden gelmiştir. C.G.Jung’a (1875-1961) göre din 
hem bireysel hem de tarihi açıdan oldukça önemli bir 
olgudur. Onun din ile ilgili görüşlerini tüm eserlerinde 
görmek mümkündür. Fakat özellikle Modern İnsan Ru-
hunu Arıyor (1933), Psikoloji ve Din (1938), Eyüp’e Ce-
vap (1954) gibi kitapları bu konuda önde gelmektedir.

 Jung tüm bu çalışmalarında insanın dindar bir tabiata 
sahip olduğunu, dinin insana özgü ve içten doğma bir 
olgu olduğunu ortaya koymuştur. Jung dinin kökenini, 
bireye aşkın bir kaynağa, en eski insan atalarının psiko-
lojik kalıtımlarında var olan arketiplere dayandırır. Arke-
tipler tüm insanlığa has ortak davranış özellikleridir. Ki-
şinin bireysel hayatında sonradan elde edilen değil, ruh-
sal yapısında kalıtsal olarak var olan bilinçdışı ruhsal 
içeriklerdir. Bütün dinler arketipler aracılığı ile kendileri-
ni ifade ederler. Arketipler de kollektif bilinç dışında yer 
alırlar. Kişiliği oluşturma ve yönlendirmede etkin bir gü-
ce sahip olan kolektif bilinçdışı, din olgusunun kaynak-
landığı yerdir.

 Din bilincin ötesinde bir amaçlılıkla ve anlayışla ruhun 
derinliklerini ortaya çıkarır. Tanrının varlığı arketipsel bir 
imgedir. Jung için Tanrı temelde psikolojik bir olay ve 
hissedilebilen bir arketiptir fakat Tanrı bireysel olarak in-
san tarafından yaratılmış değildir. Dinî inançlar kolektif 
bilinçdışında yer alan arketipsel Tanrı’yı bilinç düzeyine 
taşıyan araçlardır. Jung’a göre insanın gelişimi hayat 
boyu süren bir süreçtir Kişiliğin dengeye ve bütünlüğe 
kavuşması, kendini gerçekleştirmesi, bilinç dışı ile bilin-
cin bir ve bütün haline gelmesiyle mümkündür. Jung 
buna bireyleşme demektedir. Ona göre bireyleşme dinî 
bir süreç olup, sonuç itibariyle de dinî bir içerik taşır. 
Jung’a göre din, bireysel ve toplumsal ruh sağlığı açı-
sından büyük önem arz eder. Olgun ve anlamlı bir ha-
yat ancak din sayesinde mümkündür.

(Cevap A)

48. Amerika Birleşik Devletleri’nde on dokuzuncu yüzyılın 
sonlarında ortaya çıkan ve Hz. İsa’nın yeniden dünya-
ya geleceğini iddia eden Adventizm dini bir harekettir. 
Ve bu hareketin içinde Yedinci Gün Adventistleri veya 
Yehova Şahitleri diye dini gruplar çıkmıştır.

(Cevap E)

49. Şabat: Cumartesi (Şabat) günü, Yahudilerce haftanın 
en kutsal günü kabul edilmektedir. On Emir’de açıklan-
dığı şekliyle Cumartesi günü, iki ayrı gerekçeyle kutsal-
dır. Bunlardan birincisi Tanrı’nın dünyayı altı günde ya-
ratıp yedinci günde dinlenmiş olması, diğeri ise Tanrı’nın 
İsrailoğullarını Mısır’daki kölelik evinden kurtarmış ol-
masıdır. On Emir’de belirtildiği gibi bu günde iş yapmak 
yasaktır. 

 Yeni Yıl: Tişri ayının ilk günü Yahudilik’te Yeni Yıl’dır. 

 Kefaret Günü (Yom Kipur): Tişri ayının onuncu günü Ke-
faret günüdür ve Yahudi takviminin en kutsal günü ka-
bul edilmektedir. 

 Çardaklar Bayramı (Sukot): Tişri ayının 15-21 günle-
rinde kutlanan bayramdır. Hasat bayramı da denilen 
Çardaklar Bayramı, Mısır’dan çıkış sırasında çölde ge-
çirilen günlerin anıldığı, aynı zamanda Tevrat’ta üç bü-
yük hac bayramı olarak sözü edilen vetüm İsrail erkek-
lerinin Mabede gelip takdime ve kurban sunmakla yü-
kümlü olduğu bir bayramdır.

 Tevrat’ı Hatim Bayramı: Tişri ayının yirmi ikinci günü, 
Tevrat’ın hatmedilmesine yönelik kutlama yer almakta-
dır. 

 Pesah Bayramı: Yahudi bayramları arasında mazisi en 
eski dönemlere dayanan, “Bahar Bayramı”, Özgürlük 
Bayramı” ve Hamursuz Bayramı” olarak da bilinen Pe-
sah (Fısıh) bayramı, İbrani takvimine göre Nisan ayının 
15’inde kutlanmaktadır ve Yahudi hac bayramlarından 
ilkidir. İsrailoğullarının Mısır’dan çıkışlarının kutlandığı 
bayramdır.

 Haftalar Bayramı (Şavuot): Şavuot, İbranicede hafta-
lar anlamındadır. Tevrat’ın, İsraloğullarına veriliş günü 
olarak kabul edilir. 

 Hanuka Bayramı: Işıklar Bayramı olarak da isimlendi-
rilen Hanuka, MÖ 165 yılında Grek-Slevkit kralı IV. Anti-
ochus’un Helenleştirme politikasına ve Kutsal Mabedi 
putperest ibadet merkezi hâline dönüştürmesine karşı, 
Makabilerin verdiği savaş ve elde edilen zaferin kutlan-
ması mahiyetindedir. 

 Purim Bayramı: Purim, neşe ve eğlence bayramıdır. 14 
Adar günü kutlanan bu bayram, Pers yönetiminin Yahu-
dilere uygulamayı tasarladığı katliamın tarihini belirle-
mek için kuraya başvurduğu veya zar attığı için, kuralar 
veya zarlar anlamında Purim adı verilmiştir. 

(Cevap C)
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54. İbn Haldun Mukaddime isimli eserinde, her şeyden ön-
ce ümran olarak isimlendirdiği yeni bir ilim ve perspek-
tif inşa eder. Ümran ilmi her ne kadar kelâm, fıkıh, siya-
set felsefesi. İran nasihatname geleneği (İbn Haldun. 
2005. s. 40- I: Uludağ, s. 205-6) gibi farklı disiplinlerden 
istifade ederek oluşturulsa da, vurgulamalarından anla-
şıldığı üzere temelde tarih disiplinin bir uzantısı şeklin-
dedir. Ümran ilmi tarihte olup bitenleri ve toplumların 
başına gelenleri ve gelecekte olabilecekleri anlama hu-
susunda genellemeler yapılabilecek tarzda bir bakış açı-
sı geliştirebilmeyi kendisine görev edinmektedir. İbn Hal-
dun filozofların doğaya uyguladığı sebep-sonuç ilişkisi-
ni daha soyut bir düzlemde yani tarih, toplum ve gele-
cek boyutunda uygular. Bu ilim, âlemin ümranından iba-
ret olan insan toplumunu ve ona tabiatı gereği arız olan 
halleri, bu hallerin zorunlu sonuçlarından ibaret olan ta-
rihi ve tarihin hakikatini konu edinmektedir. Ümran ilmi-
nin amacı, insanları taklitten kurtarıp daha önce olmuş 
bitmiş olanla daha sonra olacak olanın anlaşılması ko-
nusunda bir bakış açısı kazandırmaktadır.

 (Cevap A)

55. İbn Rüşd’ün Faslu’l-makâl adlı eserinde yabancı kültür-
ler sorununa açıkça değindiğini görmekteyiz. İbn Rüşd, 
yabancı kültürlere ait hususların tümden reddedilmesi-
nin anlamsızlığına işaret ettikten sonra kısmen yararlan-
ma konusuna sözü getirir. Bu noktada Kur’ân’ın en te-
mel dini öğretilerinin kriter olabileceğini belirtir. İslâm’ın 
asli inanç ilkelerine aykırı olmadıkça yabancı kültürler-
den felsefi ve ilmi hakikatleri almanın meşru olduğunu 
ileri sürer. Bu meşruiyet, İbn Rüşd’ün gözünde, felsefi 
düşünmenin zaten Kur’ân tarafından teşvik edilmiş ol-
masına dayanır. Daha açık deyişle, Kur’ân’ın farklı söy-
lem düzeyleriyle (burhanî, cedelî, hatabî) işaret ettiği ha-
kikatler ile felsefî düşüncenin -mantık ve metafiziksel il-
kelere uygun düştüğü sürece- keşfettiği hakikatler bir-
birine zıt değildirler. Hakikat, hakikate zıt olamaz.

(Cevap B)

52. Dinlerin en önemli sosyal işlevlerinden biri, inananları-
na çeşitli toplumsal durumlarda, değişik toplumsal olay-
lar karşısında takip edecekleri tutum ve tavırları belirle-
yen bir zihniyet ve ideoloji kazandırma işlevidir. Dinin bir 
diğer toplumsal işlevi bütünleştirmedir. Hiç şüphesiz di-
nin bütünleştirmenin tersine parçalama ve çatıştırma iş-
levi de bulunmaktadır. Dinin bir diğer başat sosyal işle-
vi, bütünleştirme işleviyle yakından ilgili olan organizas-
yon işlevidir. 

 Dinin toplumsal işlevlerinden biri de sosyalizasyondur. 
Dinin başka bir işlevi, yapılandırma olarak belirlenebilir. 
Geleneksel Hint kast sistemi buna örnektir.  Dinin etkili 
sosyal işlevlerinden biri de kimlik, bir varlık bilinci, aidi-
yet bilinci, birlikte var ve taraf olma bilinci kazandırma-
dır.

(Cevap A)

53. Hemen her dinî gelenek bünyesinde birtakım uygula-
ma, eylem ve etkinliğe yer verir. Dua, namaz, oruç, hac, 
kurban, kutsal kitabı okuma, ayin gibi çok değişik şekil-
lerde olabilen dini ibadet ve törenler dinî hayatın temel 
unsurlarından birisidir. Bir dinin bağlısı olan ve onun 
inanç sistemini benimseyen dindar bir kimsenin yap-
ması gereken ödevleri ve görevleri vardır. Bunlar, inanı-
lan ilahi ve kutsal varlığa itaati simgeleyen ve onunla 
canlı bir ilişkiye, onunla yakın olmaya, rızasını kazanıp, 
öfkesinden korunmaya imkân veren eylem ve etkinlik-
lerdir. 

 Dinin belirlediği ibadet görevlerini yerine getirmedeki 
gayret, dikkat ve devamlılık bir kimsenin dindarlığının 
hem göstergesi hem de inançları benimsemedeki sa-
mimiyet ve içtenliğin bir ifadesi olarak kabul edilir.

(Cevap C)

51. Bugün Türkçede “tehâfüt” kelimesi daha çok “tutarsız-
lık” terimi ile karşılanmakta; “yıkım”, “çöküntü”, “acele-
cilik”, “düşüncesiz sonuç”, “istikrarsızlık”, gibi sözlük 
anlamlarıyla da kullanılmaktadır. 

(Cevap C)

50. Auguste Comte’den sonra Fransız sosyolojisinin en 
önemli temsilcisi E. Durkheim’dır. “Din sosyolojisi” teri-
mini ilk defa kullanan da odur. Onun sosyolojisini en ge-
niş anlamı ile bir din sosyolojisi olarak görmekte bir sa-
kınca yoktur. Çünkü onun sosyolojisinin esasını kolek-
tif bilinç anlayışı oluşturur. Kolektif bilinç, kolektif düşün-
celerin toplamından ibarettir. Toplumun kolektif düşün-
celerinin temelini de dini inanç ve düşünceler oluşturur-
lar.

(Cevap C)

56. Üstünlük sağlama güdüsünden kaynaklanan bir erdem-
dir. Çoğu zaman bu güdüye öfke gücü denmektedir. Bu 
güçten kaynaklanan erdeme ise cesaret denilmektedir. 
Öfke gücünün fazla olması halinde kişi saldırgan; eksik 
olması durumunda ise korkak olacaktır. Gazap/öfke gü-
cünün yeterli derecede orta durumda olması ise cesa-
reti doğuracaktır. Bu erdem olmadığı zaman adaletin 
gerçekleşmesi mümkün değildi.

 (Cevap E)
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57. İbn Bâcce’nin felsefesinin temel konusu insan ve insan 
mutluluğudur. İnsan, yapısı itibariyle evrene benzer. On-
da üç boyut bulunur: 1) Tabiî, 2) duyusal ve 3) aklî bo-
yut. Fakat insanı diğer varlıklardan ayıran özelliği aklı-
dır. İbn Bâcce Aristocu çizgiyi takip ederek insanı bu do-
ğanın bir parçası olarak kabul eder. Tabiî boyut dediği-
miz alan burasıdır. Bu boyutu itibariyle insan dört unsu-
ra, bunlardan oluşan mürekkep parçalara, beslenme, 
büyüme ve üreme güçlerine sahiptir. İkinci boyutuyla 
ise duyu güçlerine sahiptir. Bunlar ortak duyu, hayal ve 
hafıza güçleridir.

(Cevap C)

58. İslam’da ahlak açısından, yükümlülük, zorunluluk de-
ğildir. Çünkü zorunluluk, olmazlık edemeyen bir şeyin 
özüdür; yükümlülükte, seçim ve istem vardır. İslam’da 
yükümlü insan, iç ve dış güçlerin zorlamasına rağmen, 
seçime ve isteme bilincine sahiptir. Bu anlamda seçim-
de, seçme; istemede seçileni yapma gücü vardır. Buna 
göre, yükümlülük söz konusu olunca, iki önemli husus 
öne çıkar:

 İnsan, ahlak açısından, kimi şeyleri yapma konusunda 
kendisini zorunlu hisseder;

 Bu hissetme, kelimenin güçlü anlamında zorunluluk de-
ğil, bir yükümlülüktür. İslam ahlakı açısından yükümlü-
lük düşüncesi son derece gelişmiştir. Zira yükümlülük 
olmasaydı sorumluluk olmazdı; sorumluluk olmasaydı 
adalet yerini bulmazdı. 

(Cevap B)

59. Verilen dönem yaşlılık dönemidir. Yaşlılık dönemi 60-65 
yaşlarında başlayıp hayatın geri kalan kısmının tamamı-
na yayılan bir dönem olarak kabul edilmektedir.

(Cevap C)

60. Din Eğitim ve Öğretiminde Çocuk Merkezli Yaklaşım, 
kaynağını Çağdaş Eğitim Akımlarından biri olan “Ço-
cuktan Hareket Akımı”ndan almaktadır. Bu akımla eği-
tim, çocukta yeni bir yönelme bulmaktadır. Çocuk san-
ki yeniden keşfedilmektedir. Daha önceleri yetişkinler 
cemiyet, çevre, okul eğitimimin belirleyici unsurları ola-
rak gösterilirken, bu yeni akımda eğitimin belirleyici un-
surları olarak gösterilirken, bu yeni akımda eğitimin mer-
kezi ve ana unsuru çocuktur. Eğitimin dayandırıldığı ço-
cuğa “ihmal edilir bir varlık” veya “küçük çapta bir ye-
tişkin” gözüyle bakılmamaktadır. O kendine has bir var-
lıktır, biyolojik, psikolojik, sosyolojik yönden farklı bir 
şahsiyettir. 

(Cevap D)
61. A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler ilkokullarda din 

ve ahlak öğretiminin özel amaçlarındandır. E seçene-
ğinde verilen ise Türk Milli Eğitiminin ilköğretimle ilgili 
amaçlardandır. İlkokullarda Din Kültürü ve Ahlak öğre-
timinin özel amaçları; 

 • Allah’ı ve Peygamberi tanımak ve sevmek 

 • İslam dinin inanç, ibadete ve ahlak esaslarını bilmek

 • Namazda okunan süre ve duaları ezberlemek ve 
bunların anlamlarını bilmek

 • Kendi iç dünyasında, içinde yaşadığı, aile ve top-
lumda, inanç ve ibadet yönünden de dengeli ve 
uyumlu bir kişilik kazanmak 

 • Her türlü ibadet ve dış temizlik gibi güzel ahlakın da 
insan için vazgeçilmez bir unsur olduğu gerçeğini 
benimsemek 

 • Vatan, millet ve Atatürk sevgisini pekiştirmek
(Cevap E)

62. Örgün öğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak bilgi-
si dersi programı doğrultusunda yürütülen eğitim etkin-
likleri Örgün Din Öğretimi kapsamında yer almaktadır. 
Yaygın din öğretimi okul dışındaki kurumlarda verilen 
planlı din eğitimidir.

 (Cevap B)

63. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, okullardaki Türkçe, 
sosyal bilgiler gibi derslerin işlenmesinde de yardımcı-
dır ve gereklidir. Kültürümüzün en önemli öğelerinden 
olan ve onu derinden etkileyen İslam dininin öğretimi-
nin ihmali kültürün yeni kuşaklar tarafından anlaşılma-
sını ve özümsenmesini zorlaştıracaktır. Vizyon ifadele-
rinden ilki toplumsal temel ve kültürel mirasa saygı esas-
larına örnek olarak gösterilebilir. Hukuki temeller din kül-
türü ve ahlak bilgisi dersinin yasal dayanakları ile ilgili-
dir.

 (Cevap D) 
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64. Kavram haritaları bir olayı veya konuyu topluca göste-
ren kavramları, kavramlar arası ilişki ve ilkeleri kısaca 
belirten grafik araçlardır. Soruda verilen kavram harita-
sı örümcek ağı kavram haritasıdır. Merkeze temanın ha-
ritanın ortasına yerleştirilmesi ve kavramın konuyla bağ-
lanması yoluyla organize edilir.

(Cevap E)

65. Seçeneklerde verilen genellemelerden B seçeneğinde-
ki Belitsel/aksiyomatik bir genellemedir. Bu genelleme-
ler evrensel kabul edilen inançları açıklamaktadır. Diğer 
seçeneklerdekiler ise olasılıklı ilişkiyi belirten genelle-
melerdir.

Cevap B)

66. Kültürel yaşam biçimlerindeki çeşitliliğin, etnik grupla-
rın, mezheplerin ve dünya görüşlerinin sayısı ve etkin-
likleri gün geçtikçe artmaktadır. Farklılıkların kabul gör-
mesinin doğal bir uzantısı olarak da faklı etnik ve kültü-
rel unsurların beraberce bir arada yaşadıkları bir toplum 
tasarımı olarak şekillenen çok kültürlülük politikaları gün-
deme gelmektedir. Din eğitimi uygulamaları da bu po-
litikaların içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsam-
da Din eğitimi mezhepler üstü olmalıdır. Öğrencileri bu 
farklı inançlara saygılı biçimde yetiştirmek temel amaç 
olmalıdır.

(Cevap B)

67. Din hakkında öğrenme, dini araştırmalar yaklaşımı ola-
rak adlandırılabilir. Dinin, içinden yani kendi dinamikle-
rinden öğretilmesi yerine tanımlayıcı ve tarihsel pers-
pektiften hareketle dışarından öğretilmesidir. İncil ve 
Kur’an gibi kutsal kitaplar dini ya da kutsal kitaplar ola-
rak öğretilmez, aksine çoğu zaman dini olmayan bakış 
açısıyla bir literatür olarak öğretilir. Bu yaklaşım, inanç-
lar, değerler ve dini pratikler hakkında öğrenmeyi ge-
rektirir. Bundan başka, dinin bireylerin davranışlarını 
hangi yöntemlerle etkileyebildiğini ve toplulukları nasıl 
şekillendirdiğini kavramayı kapsar. Bazen bu tür din eği-
timi, “karşılaştırmalı din eğitimi” diye adlandırılıp antro-
polojiye dayandırılabilir. Kimi zaman da konu “dini araş-
tırmalar” olarak adlandırılır ve dini araştırmalar tarafın-
dan geliştirilen dinler tarihi, din fenomenolojisi veya din-
lerin etnografisi gibi bir ya da birden çok farklı disiplini 
izler. 

(Cevap C)

68. Anlam çözümleme tabloları, öğrencilerin de katıldığı bir 
etkinlik ile iki boyutlu bir tablo olarak geliştirilir. Tablo-
nun bir boyutunda özellikleri çözümlenecek olan varlık-
lar veya kavramlar yer alır, diğer boyutunda özellikler sı-
ralanır. “Anlam Çözümleme Tabloları” kavramların tanım-
layıcı ve ayırt edici özelliklerinin öğrenilmesinde etkili bi-
çimde kullanılabilir. Öğrenci, bu araç hazırlanırken, öğ-
rendiği sözcüklerin anlamlarını daha önceden bildiği 
sözcüklerle bağlar, böylece kavram geliştirmiş olur. “An-
lam Çözümleme Tablosu” bir defa hazırlandıktan sonra 
kavramları pekiştirmek için de kullanılabilir.

 (Cevap A)

69. Gençlik Dönemi Din Eğitiminin İlkeleri Şunlardır:

 •	 Çocukluk dönemi yaşantıları ve eğitimi, gençlik dö-
nemi için bir temel oluşturmalıdır.

 • Gençlerin din eğitiminde sosyal ortamların ve dinî 
kurumların önemi unutulmamalıdır.

 • Gençlerle arkadaş olabilmeli ve onlara arkadaşça 
davranılmalıdır.

 • Gencin bağımsızlık duyguları desteklenmeli, sağlık-
lı bir özgürleşme süreci yaşamasına yardımcı olun-
malıdır.

 • Gençlik döneminde din eğitimi, dinin ruhunu ve gen-
cin gelişim özelliklerini bilen kişiler tarafından veril-
melidir.

 • Gencin doğrudan davranışları hedef alınmamalıdır.

 • Gençler tarafından sorulan sorulara verilecek ce-
vaplarda dikkatli olunmalıdır.

 • Gençlerle etkili bir dinî iletişimin kurulabilmesi için 
iletişim ağını altüst eden davranışlardan ve ifadeler-
den kesinlikle kaçınılmalıdır. 

 • Gençlerin karşısında iyi birer öğütçü yerine iyi din-
leyici olunmalıdır.

(Cevap D)
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72. Dersin giriş bölümünde öğretmenin ilk yapması gere-
ken dikkat çekme ve güdülemedir. Dersin giriş bölü-
münde öğrencilerin gerekli zihinsel kurulumlarını ger-
çekleştirmek için dikkat çekme ve güdülemeye yönelik 
etkinlikler planlanmalıdır. Öğrenciler için farklı uyarıcılar 
ve farkındalık oluşturacak etkinlikler ile dikkat çekilebi-
lir.

 (Cevap A)

73.  Tartışma yöntemi öğrencilerin belirli bir konudaki dü-
şüncelerini paylaşmalarına dayanmaktadır. Öğretmen 
sınıf içi tartışma yöntemini uygularken öğrencileri tartış-
ma konusu etrafında tutmalı, süreci yönlendirerek reh-
berlik etmelidir.  Örnek bir durum üzerinden büyük grup 
tartışma yöntemi uygulanmıştır. Örnek olayla karıştırıl-
mamalıdır. Soruda da örnek bir olay var ancak bu prob-
lematik bir olay değildir ve öğrencilerden bu olaya çö-
züm bulmaları istenmemektedir. 

(Cevap B)

70. Her eğitim sisteminin mutlaka birtakım amaçları ve ger-
çekleştirmek istediği hedefleri vardır. Eğitim faaliyetleri 
belli bazı amaçlar doğrultusunda yapılırlar. Nasıl bir in-
san yetiştireceğiz? Hangi dinî ve ahlâkî özellikleri kazan-
dıracağız? Gibi sorulara önceden cevap verilmeksizin, 
bir eğitim faaliyetinin planlanması ve uygulanması müm-
kün değildir. Herhangi bir eğitim etkinliğinin, önceden 
belirlenen amaçlar doğrultusunda yapılması esastır. Eği-
tim öğretimde kalıcı yaşantılar kazandırmanın yolu, ge-
nelden özele doğru amaçlar belirlenmesinden ve öğret-
menin neyi, niçin öğreteceğini açıkça bilmesinden ge-
çer. Eğitim öğretimde amaçlardan sadece öğretmenin 
değil, öğrencilerin de haberdar olması son derece önem-
lidir. Böylece öğrenci de kendisine kazandırılmak iste-
nen davranışlar hakkında bilgi sahibi olacak ve bu sa-
yede öğrenmesi kolaylaşacaktır.

(Cevap A)

74. Din eğitimine ilişkin insani temeller, insanın neden din 
eğitimine ihtiyacını açıklamaya çalışmaktadır. Din öğre-
timine insan-din ilişkisi açısından yaklaşıldığı zaman, in-
sanın tabiatı gereği din ile sürekli bir ilgi ve ilişki içinde 
olduğu gerçeği ile karşılaşılır. Bu gerçekten hareketle, 
insanın gerek kendisi hakkındaki gerekse varlığının an-
lamını arayan sorularına cevap bulmada dinin verilerini 
kullanmak kaçınılmazdır. Bunlar, insanın fizik ötesi ile il-
gili sorularıdır ve bunların en doyurucu cevabı dinden 
gelmektedir.

 (Cevap D)

75. Din eğitimi informal ve formal olmak üzere iki boyutta 
ele alınabilir. İnformal din eğitimi plansız, kontrolsüz sü-
reçlerde bireyin örtük öğrenmeler sonucunda meyda-
na gelir. Parçada informal din eğitimi örneği verilmiştir. 
Formal din eğitimi ise bir plan ve program dâhilinde yön-
lendirilmiş öğrenme yaşantıları sonucunda bireyin dav-
ranışlarında meydana gelen değişimleri kapsar. Formal 
din eğitimi Örgün ve Yaygın din öğretimi olarak iki bo-
yutta gerçekleşir. Yaygın din öğretimi formaldir. 

 (Cevap E)

71. Beceri öğretiminde ilk aşama planlamadır. Planlama sü-
recinde öğretmen beceri öğretime ilişkin hazırlık yap-
malıdır. Hazırlık aşamasında ilk yapılması gereken tüm 
eğitim öğretim etkinliklerinde olduğu gibi hedef-davra-
nışları belirlemektir. 

 (Cevap E)


