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KOZMİK ODA

4. A’raf, Kur’an’ın yedinci suresinin adıdır. İyilik, lütuf, 
bilme, tanıma, akıl ve dinin iyi ve güzel gördüğü şey 
anlamına gelen “örf” kelimesinin çoğulu da “a’raf”tır. 
A’raf kelimesi, Kur’an’da iki ayette geçmektedir. (A’raf, 
7:46, 48). Bu ayetlerde, A’raf’ın cennetle cehennem 
arasında bir yer olduğu, burada henüz cennete gir-
meyen ancak girmeyi uman kimselerin bulunacağı 
ve bu kimselerin cennet ve cehennem halkı ile ko-
nuşacakları bildirilmiştir.

 (Cevap E)

3. Ashab-ı Sefine,“Gemi halkı” demektir. Bundan mak-
sat, Hz. Nuh’un gemisine binerek tufandan kurtulan 
mü’minlerdir. Bu tabir, Kur’an’da bir ayette geçmiş 
ve; “And olsun biz, Nuh’u kavmine gönderdik, onla-
rın arasında bin seneden elli yıl eksik kaldı, sonun-
da onlar zulme devam edip dururken kendilerini tu-
fan yakalayıverdi. Onu ve gemi halkını kurtardık ve 
bu alemlere bir ibret yaptık.” denilmiştir. 

 (Cevap E)

2. Ashab-ı Sa’ir: “Sa’ir” Kur’an’da ismi geçen yedi ce-
hennemden birinin adıdır. Ashab-ı sa’ir tabiri; alevli 
ateş/cehennem halkı anlamına gelir. Bu tabir 
Kur’an’da üç ayette geçmiş ve peygamberleri yalan-
layan, onların sözlerine kulak vermeyen, akıllarını 
kullanmayan ve şeytana uyan insanların Ashab-ı Sa’ir 
olduğu bildirilmiştir. (Fatır, 35:6. Mülk, 67:9-11). Şey-
tan taraftarlarını Ashab-ı Sa’ir’den olmaya çağırır. 
(Fatır, 35:6). Allah’ı inkar edenler, cehennem bekçi-
lerinin, “Size bir uyarıcı gelmedi mi?” sorusuna, “evet 
bize uyarıcı (nezir-peygamber) geldi ama biz onu ya-
lanladık ve Allah hiçbir şey indirmedi, siz ancak bü-
yük bir sapıklık içindesiniz.” dedik derler ve “biz, uya-
rıcıların sözlerini dinleseydik veya aklımızı kullansay-
dık çılgın alevli ateşin halkı olmazdık.” deyip günah-
larını itiraf ederler (Mülk, 67:8-11).

 (Cevap B)

1. Ashab-ı Kehf: Mağara halkı, mağara sahipleri de-
mektir. Ashab-ı Kehf ile kastedilen insanlar; kafir bir 
toplumdan kaçıp dağda bir mağaraya sığınan bir grup 
mü’mindir. Kur’an’ın 18. suresi, adını bu kıssadan al-
mıştır. Surenin 9-26. ayetlerinde bu kıssa anlatılmak-
tadır. Kur’an’da mağaraya sığınanların gençler oldu-
ğu, mağarada yıllarca uyudukları, belli bir süre son-
ra uyandıkları, aralarında mağarada ne kadar kaldık-
larını konuştukları, içlerinden birinin şehre gümüş pa-
ra ile yiyecek almaya gittiği, mağarada 309 yıl kal-
dıklarının söylendiği ancak ne kadar kaldıklarını Al-
lah’ın bildiği ifade edilmiştir.

 (Cevap D)

5. Kaynakların ittifakla bildirdiğine göre, Hz. Ebu Bekir, 
Zeyd’e asla hafızasına güvenmemesini, her ayet için 
iki delil olmak üzere, iki şahıstan yazılı nüsha arama-
sını emretti. Bu iş için Zeyd, Hz. Ömer’in yardımını 
şart koşmuş, o da ciddi bir şekilde kendisine yardım 
etmiştir. Zeyd bizzat kendisi iyi bir hafız olduğu hâl-
de, kendisi gibi başka hafızlarla da yetinmeyip her 
ayet hakkında mukabele görmüş iki yazılı şahid ara-
mak gibi son derece titiz ve ilmi bir usul takip etmiş-
tir. Yalnız Tevbe Suresi’nin sonundaki iki ayet hak-
kında, araştırmasına rağmen iki yazılı şahidi bula-
mamış, Ebu Huzeyme’deki yazılı nüshaya istinad et-
mek durumunda kalmıştır. Bu şekilde Hz. Ebu Bekir  
devrinde bir araya getirilen sahifelere “el- Mushaf” 
denilmiştir.

(Cevap D)

6. A’la (Ali, Müte’al): yüksek olmak anlamındaki A-l-v 
kökünden türeyen a’la, en yüce, en yüksek, ali ve 
müteal ise yüce ve yüksek demektir.

 Allah’ın sıfatı olarak a’la; yüce, en yüce, en şerefli; 
ali, şanı, kadri yüce ve kudreti büyük olan; müte’al, 
pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzeh olan, gü-
cü ile her şeyden üstün olan demektir. A’la sıfatı 
Kur’an’da 4 ayette geçmektedir:

 • “Ancak Yüce Rabbi’nin rızasına ermek için (ma-
lını) verir.” (Leyl, 92:20).

 • “En yüce sıfatlar Allah’ındır.” (Kehf, 18:27).

 • “… Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar onundur.” 
(Rum, 30/27).

 Allah’ın yüceliği mekan itibariyle değil, güçlü olması 
itibariyledir.

 A’la kelimesi, Kur’an’da diğer varlıkların sıfatı olarak 
da kullanılmıştır (Taha, 20:68; Saffat, 37:8).

 Ali ismi Kur’an’da 9 ayette azim, kebir ve hâkim isim-
leriyle birlikte geçmektedir:

 (Cevap A)

7. Bu sure, İnşirah Suresi’nden sonra Mekke-i Müker-
reme’de nazil olmuştur. Üç ayeti kerimeyi içermek-
tedir. Asr’a, Dehr’e yemin ile başladığı için kendisi-
ne böylece Asr Suresi adı verilmiştir. Asr Suresi nü-
zul sıralamasına göre diğer surelerden daha önce 
nazil olmuş 3. suredir.

(Cevap A)
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10. Kur’an-ı Kerim’i diğer ilâhi kitaplardan ayıran ve üs-
tün kılan birçok özellikler vardır. Bu özelliklerin baş-
lıcaları şunlardır: 

 • Kur’an-ı Kerim Peygamberimize indiği gibi hiç bir 
değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiştir. Kı-
yamete kadar da bozulmadan devam edecektir.  
Öteki kutsal kitaplardan bazıları tamamen kay-
bolmuş, bazıları da birçok değişikliklere uğraya-
rak bozulmuş ve hiçbiri Allah’tan gönderildiği gi-
bi muhafaza edilememiştir.

 • Kur’an-ı Kerim toplu olarak değil, zaman ve olay-
lara göre ayetler ve sureler halinde parça parça 
inmiştir. 

 • Kur’an-ı Kerim son ilahî kitaptır. Ondan sonra 
başka kitap gelmeyecektir. 

 • Kur’an-ı Kerim, bütün insanlığa gönderilen bir ki-
taptır.

(Cevap B)

8. Kur’an’ın en uzun suresi 286 ayetle Bakara, en kısa 
suresi de 3 kısa ayetle Kevser Suresi’dir.

(Cevap B)
9. Salih, dine ve dünyaya yönelik faydalı işlere ve bu 

işleri yapan kimseler için kullanılan bir sıfattır. A, B, 
D, E şıkları Salih kavramının ve Salih bir insanın an-
lam çerçevesinde olabilecek sıfatlardır. Fakat “Salih” 
kavramı bütün insanlar için kullanılamaz.

(Cevap C)

11. İdğam-ı bila ğunne: tenvin veya sâkin nûndan sonra 

.harflerinden biri gelirse bila ğunne olur (ر) ve ra (ل)

 • Gunnesiz idğamdır.

 • Hükmü vaciptir.

(Cevap D)
12. Hucurat Suresi, Medine-i Münevvere’de Mücadele 

Suresi’nden sonra nazil olmuştur. “Ey o iman etmiş 
olanlar, Allah’ın ve Resulünün huzurunda öne geç-
meyin Allah nazarında takva üzere olun.”

 El-Hasen ibn Muhammed kanalıyla Abdullah İbnu’z 
Zübeyr’den rivayete göre Allah’ın Resulü’ne Temim 
oğulları kafilesi geldiğinde Ebu Bekir, “Onların üze-
rine ibn Ma’bed’i emir tayin et”, dedi. Ömer, “Hayır, 
sana muhalefet etmek istemedim.” dedi ve tartışır-
larken sesleri yükseldi de bu hususta ayetin sonuna 
kadar olmak üzere, “Ey o iman etmiş olanlar, Allah’ın 
ve Resul’ünün huzurunda öne geçmeyin.” ayeti na-
zil oldu.

(Cevap E)

14. Parçada insanın sorumluluk bilincinde olması ve yap-
tığı her hareketten sorumlu tutulacağını bilmesi or-
taya koyulmuştur. Seçeneklere baktığımızda B se-
çeneğinde Zilzal Suresi’nde, “Kim hayır işlemişse ve 
kim şer işlemişse karşılığını mutlaka göreceği” ifade 
edilmiştir.

(Cevap B)

13. Ayette bahsedilen azim ve karar sahibi ulu’l azm pey-
gamberler: Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. İsa, Hz. Musa, 
Hz. Muhammed’dir.

(Cevap D)

16. Tin Suresi’nde Tin ve zeytun yetiştirilen yere yani 
Şam ve Filistin’e bir de Tur Dağı ve emin olan Mek-
ke şehri üzerine yemin edilmiştir. İnsanın en güzel 
şekilde yaratılmasının anlamı şudur: Ona iyi bir özel-
lik verilmiştir. Ayrıca ona düşünce anlayış, ilim ve akıl 
gibi yüksek kabiliyetler de bağışlanmıştır. Bunlar di-
ğer mahlûkatlarda bulunmamaktadır. Bunun yanı sı-
ra insanların en yüksek ve kemal derecedeki fazilet 
sahibi olanları peygamberlerdir. Mahlûkatın peygam-
bere bağışlanan bu makamdan daha yüksek dere-
ceye ulaşması mümkün değildir. Onun için insanın 
“Ahsen-i takvim” olmasına şahit olarak peygamber-
lere nispet olunan Şam ve Filistin üzerine yemin edil-
miştir. (Tefhimül Kur’an) Ahseni takvim ifadesinden 
de kasıt eğriyi doğrultmak, kıvama koymak, kıymet-
lendirmektir.

(Cevap E)

15. Kur’an’da doğrudan sevgi, sevmek, sevilmek” gibi 
anlamlar taşımasa da verdiği mesajlar açısından “rah-
met”, “velayet”, “rıza” gibi kelimelerin “sevgi” kavra-
mıyla dolaylı irtibatları vardır. Esasen Kur’an’daki 
“rahmet” kavramı ahlaki sevginin en ideal şeklidir. İla-
hi muhabbet aslında sevginin fiili tezahürlerindendir. 
Zira bir yerde sevgi varsa orada rahmet ve merha-
met vardır.

(Cevap E)
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1. Sözlükte “bir şeyin hakkını tam vermeye özen gös-
termek” anlamına gelen tahkik, okumanın en yavaş 
şeklidir. Harfleri mahreçlerinden çıkarıp sıfatlarına ri-
ayet ederek ve medleri gereği kadar uzatarak; hare-
ke, ihfâ, izhar, iklâb, gunne vb. tecvit kurallarını ye-
rine getirmeye özen gösterip durulması gereken yer-
lerde durarak Kur’an’ı okumaya tahkik denir. Tahkik-
li okuyuşta, ihfâ, iklâb ve ğunneli idğâmların birer bu-
çuk elif miktarı okunur.

(Cevap A)

3. Sözlükte vakf “durmak, kelimeyi kendinden sonraki 
kelimeden ayırmak, kelimeyi harekeden kesmek” an-
lamlarında mastardır. Terim olarak okumaya tekrar 
başlamak niyetiyle nefes alacak bir zaman kadar se-
si kesmeyi ifade eder. Bu şekilde kıraati kesmeye 
“vakf” dendiği gibi durulması gereken yerler için de 
aynı terim kullanılır. Sözlükte “başlamak, bir şeyi ilk 
defa yapmak” anlamındaki bed’ kökünden türeyen 
ibtidâ ise vakfın karşıtı olup “ilk defa okumaya baş-
lamak, vakftan sonra kıraate devam etmek için tek-
rar başlamak” demektir. “Bir şeye yeniden başlamak” 
anlamına gelen istînaf ve i’tinâf kelimeleri de aynı 
mânada kullanılır.

(Cevap A)

4. Sözlükte “bir şeyi güzel ve sağlam yapmak, onu süs-
lemek” anlamındaki tecvît kelimesi için “ifrat ve tefri-
te kaçmadan sıfatlarına uygun şekilde harfleri mah-
reçlerinden çıkarmak”, “Kur’an harflerinin mahreç ve 
sıfatlarının konu edildiği ilim”, “Kur’ân-ı Kerîm’i harf-
lerin mahreç ve sıfatlarına riayet edip vakıf, vasıl, 
sekte vb. tilâvet kurallarına uyarak güzel ve hatasız 
okumayı öğreten ilim” gibi tanımlar yapılmıştır.

(Cevap C)

5. Sebeb-i Med, uzatma sebebi demektir. Bir eliften faz-
la uzatmaya sebep olur. İki kısma ayrılır: Hemze ve 
sûkun.

 1. Hemze: Harekeli olan elife denir. (Uzun veya kı-
sa elif şekliyle yazılabilir.) 

 2. Sükun (cezim): Harfin harekesizlik hâline denir. 
İki kısma ayrılır: a. Sükun-u Lazım b. Sükun-u 
Arız

(Cevap D)

6. Yumuşak uzatma demektir. Harf-i lînden sonra se-
beb-i medden sükûn gelse medd-i lîn olur. Vav ve yâ 
harfleri sakin olur, kendilerinden önce gelen harfin 
harekesi de üstün olursa bu takdirde vâv ve yâ harf-i 
lîn olur. Medd-i lîn olabilmesi için sebeb-i meddin, ke-
lime sonuna gelmesi ve harf-i lîn ile aynı kelimede 
bulunması gerekir. “Nevm”, “aleyk”, “havf” gibi. Medd-i 
lîn’in uzatılması caizdir. Medd-i Linden sonra sükun-u 
arız gelirse, harekenin durumuna göre üç, dört ve 
yedi vecih caiz olur.

(Cevap D)

7. Kalb kökünden türeyen ve sözlükte “döndürmek, çe-
virmek, altını üstüne getirmek” anlamlarına gelen ik-
lâb, tecvit terimi olarak bâ (ب) harfinin önünde bulu-
nan sâkin nûn veya tenvinin idgam yapılmaksızın 
“mîm”e dönüşmesini ifade eder. Bu durumda sâkin-
nûn veya tenvin hâlis mîm (maklûb mîm) olarak oku-
nur.

(Cevap B)

8. Cezimli Mîm’den sonra harekeli (ب) harfi gelirse Du-
dak İhfâsı olur, buna İhfa-ı Şefevi de denir. Mîm, du-
dak harfi olduğu için ve dolayısı ile gizlenmesi de du-
dakta yapıldığından bu isim verilmiştir

(Cevap D)

9. Tabiî med üzerine ilâve edilerek med edilen fer‘î 
(arazî) medler, med harfinden sonra gelen hemze 
veya sükûn faktörüne göre sınıflandırılmıştır. a) Med 
harfini takiben aynı kelimede hemze bulunuyorsa bu-
na “muttasıl med” (medd-i muttasıl) denir. b) Hemze, 
med harfinden sonra ayrı kelimede bulunuyorsa 
“munfasıl med” (medd-i munfasıl) meydana gelir. 
Munfasıl medde “câiz med” adı da verilir ve kıraat 
imamlarına göre bir, iki, üç, dört ve beş elif mertebe-
leriyle icra edilir. Muttasıl med ise vâcip meddir.

(Cevap A)

2. Kur’an-ı Kerim okurken tecvit kurallarının uygulan-
mamasından kaynaklanan hata türü lahn-ı hafi (giz-
li hata) olarak adlandırılır. Buna göre I, II ve IV. ön-
cüller, tecvit kurallarını bilenlerin ortaya çıkaracağı 
hatalardır. III. öncülde verilen hata lahn-ı celi (açık 
hata) dır. Bu tür hatayı Kur’an-ı Kerim bilen herkes 
fark edebilmektedir.

(Cevap E)
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12. Medd-i munfasıl, ayrı med demektir. Harf-i medden 
sonra hemze gelir ve ikisi ayrı ayrı kelimede bulunur-
sa meddi munfasıl olur. “Kâlûâmennâ, innîehâfü ve 
mâünzile” kelimelerinde olduğu gibi. Dört elif mikta-
rı uzatılır. Bir, iki elif miktarı da uzatılabilir. Uzatılma-
sı caizdir.

(Cevap B)

14. Medd-i lazım, zorunlu uzatma demektir. Harf-i med-
den sonra sükûn-u lazım gelirse medd-i lazım olur. 
Dört elif miktarı uzatılması zorunludur. Medd-i lazım, 
kelime veya harf üzerinde olur ve dört kısma ayrılır. 
Kelime-i müsakkale, (ağır kelime, şeddeli) hâkka, 
hâssa gibi. Kelime-i muhaffefe (hafif kelime, cezim-
li) âl’âne gibi. Harf-i müsakkale (ağır harf, şeddeli) 
elif lâmmîm’in lâmm’ı gibi. Harf-i muhaffefe (hafif harf, 
cezimli). Nûn gibi.

(Cevap D)

10. Hatalı okumak, hatalı konuşmak, i‘rab ve tecvitte ha-
ta etmek” anlamında kullanılan lahn başlıca iki kısım-
da incelenir:

 1. Lahn-i celî (açık yanlış): Harflerin yapısında ve 
özelliklerinde (zat ve sıfât-ı lâzimelerinde) yapı-
lan hata olup bu tür hataları Arapçayı ve Kur’an 
okumayı bilen kişiler fark edebilir. Bu hatalar bir 
harfi başka bir harfle değiştirmek, harf ilâve et-
mek, mevcut bir harfi terk etmek veya bir harfin 
harekesini değiştirmek, harekeli harfi sâkin kıl-
mak, sâkin bir harfe hareke vermek şeklinde ola-
bilir. 

 2. Lahn-i hafî (gizli yanlış): Harflerin sıfât-ı ârıza-
larında meydana gelen hatalar olup bunlar ko-
nuyla ilgili malûmat sahibi olmayan kimseler ta-
rafından anlaşılamaz.

(Cevap D)

15. Kur’an, doğrudan akıl sözcüğünü bir isim olarak kul-
lanmaz; onun yerine o, hemen hemen akıl ile aynı 
anlama gelen kalp sözcüğünü kullanır. Nitekim 
Kur’an’ın; “Onların kalpleri vardır, onlarla anlamaz-
lar.” (A`râf, 7:179); “Yeryüzünde dolaşmazlar mı ki 
düşünecek kalpleri olsun!” (Hacc, 22:46); “Kur’an 
üzerinde düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi!” 
(Muhammed, 47:24) gibi ayetlerinden de açıkça gö-
rülüp anlaşılacağı üzere, Kur’an, kalbi, akıl yerine 
kullanmaktadır. Dolayısıyla Kur’an’nın akıl yerine kul-
landığı kalp, aklın eylemleri olan anlamayı, düşün-
meyi gerçekleştiren bir merkez olmaktadır.

(Cevap A)

13. Tefhim: Lügatte, “bir şeyi kalın etmek” manasında-
dır. Tecvit ilminde ise kendisinde tefhim sıfatı bulu-
nan harfleri kalın okumaktır. Harflerine Mufahhim de-
nir.

(ا,و,ر,ل,ك,ق,ظ,ط,ض,ص,خ) 
(Cevap C)

11. Kur’an’ın genel ahkâmını ve bütünlüğünü düşündü-
ğümüzde B, C, D, E şıklarının ve buna benzer ev-
rensel ifadelere ve değerlere rastlanır. Fakat reka-
bet, Kur’an’ın öngördüğü bir yaşam felsefesi ve düs-
turu değildir.

(Cevap A)

16. Kur’an’ın 113. suresi Felak’tır. Bir şeyi yarmak anla-
mındaki “f-l-k” kökünden türeyen felak, sözlükte, sa-
bah, cehennem, iki tepe arasındaki düz yol falaka, 
yaratık ve yarık demektir. Sure, ismini ilk ayette ge-
çen felak kelimesinden almıştır. Ayetteki felak yara-
tıklar, sabah, saban aydınlığı, fecr, cehennem, ce-
hennem vadisi anlamlarına gelir.

(Cevap C)
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3. Seçeneklerdeki kavramların anlamlarına bakacak 
olursak:

 A: Bir kimsenin, kölesinin kendi ölümüne bağlı ola-
rak azat etmesi anlamında fıkıh terimi.

 B: İmanı oluşturan tek veya temel unsur.

 C: Beyan etmek, açıklamak, izah etmek, gerçeği or-
taya koymak demektir.

 Tebyin, Hz. Muhammed’in Kur’an ile ilgili görevlerin-
den biridir. (Nahl, 16:44)

 D: Tahzir, takva kelimesinin anlamlarındandır. Yani 
bir şeyden sakınma anlamına gelir.

(Cevap D)
4. Resûlullah, kendisine indirilen ayet ve sureleri, o de-

virde kullanılmakta olan yazı malzemelerine yazdırı-
yordu. Bu malzemeler şunlardır:

 I. Asîbü’n-Nahl: Hurma ağacının, yaprakları, ka-
bukları ve yapraklarının orta damarları.

 II. lihaf: İnce beyaz taşlar.

 III. Ektaf: Kürek ve kaburga kemikleri.

 IV. İşlenmemiş deri.

 V. Rakk: İnce deri.

(Cevap B)

7. Kur’ân 23 senede peyderpey indirilmiş ve Hz. Mu-
hammed’in emriyle vahiy kâtipleri tarafından yazıya 
geçirilmiştir. Hz. Muhammed kendine inananlara 
Kur’ân’ı yazdırırken bunun kendisine vahyedilen ila-
hi bir mesaj olduğunu açıkça belirtiyordu. Kendisine 
zaman zaman ve parça parça inen Kur’ân ayetlerini 
bekletip de topluca yazdırmıyordu. Aksine vahyi alır 
almaz, inenleri hemen iletiyor ve müminlerden bun-
ları sadece namazda okumak üzere ezberlemeleri-
ni değil, aynı zamanda yazıya geçirmelerini ve kop-
ya edip çoğaltmalarını da istiyordu. Nitekim her yeni 
ayet indiğinde, önce erkekleri ardından da kadınları 
topluyor ve bunu onlara okuyordu. Vahiy kâtiplerine 
de onların huzurunda ayetlerin yazılmasını emredi-
yordu. Bu yeni metnin mevcut bütünün neresine ko-
nacağını da açıklıyordu. En sonunda da kaydedile-
ni yüksek sesle okutuyor ve yazan kişinin hatası var-
sa düzeltiyordu.

(Cevap C) 

1. Teenni: ilerisini düşünerek acelesiz iş görme, ağır 
davranma veya bir işi acele etmeden iyice düşüne-
rek yapma, temkinli ve ihtiyatlı davranama anlamın-
da bir terimdir. Bu ayetle: bir fasığın “Amenü” olan-
lara (Allah’a ulaşmayı dileyenlere) bir haber getirme-
si hâlinde onu araştırmak, doğrusunu öğrenmek ve 
doğruya göre hareket ederek cahillikle kötülük et-
mekten pişmanlığa düşmemek emrolunuyor.

(Cevap D)

2. İman ve İslam birdir. İnanan insan iman etmiş de-
mektir. Bu da kalp ile tasdik dil ile ikrardır. İkrar ya 
(dilin ifadesi ile) hakikatten olur ya da dilsiz gibi ifa-
deden aciz olanlar için hükmen olur. Dil ile ikrar (inan-
dığını söylemek) etmek, dünyada o kişiye hükümle-
rin icrası (İslam muamelesi) için şarttır. Yani Nebi’nin 
Allah tarafından getirdiği kesin olarak bilinen husus-
ların hepsinde tasdik etmek ve Allahü Tealanın var-
lığı, namazın farziyeti, içki ve zinanın haramlığı gibi 
herkesin bilmesi şekliyle din (İslam)dan olduğu bili-
nen hususlarda tasdik etmektir. İnanan insan haya-
tını Kur’an’ın hükümlerine göre yaşar. Yani C şıkkın-
da belirtildiği gibi insanın inanmayı hissetmesi ima-
nın kendisi değildir.

(Cevap C)

5. Öğretmenin uygulaması olduğu tecvit kaidesi sek-
te’dir. Sekte nefes almadan sesi kesmek demektir. 
Kur’an-ı Kerim’de 4 yerde bulunur.

 I. Kehf Suresi

 II. Yasin Suresi

 III. Kıyamet Suresi

 IV. Mutafifin Suresi

(Cevap C)
6. Sözlükte “sabit olmak, durulmak, sükûnete kavuş-

mak” anlamındaki yakın kökünden türeyen yakîn, te-
rim olarak “doğruluğunda şüphe bulunmayan, vâkıa-
ya uygun bilgi, sabit ve kesin inanış, kanaat (itikad), 
şüphe ve tereddütten sonra ulaşılan kesinlik” anla-
mına gelir. Burada geçen “vâkıaya uygun” ifadesiy-
le cehalet, “sabit” ile taklit, “kesin” ile zan, “itikad” ile 
şüphe durumlarının tanım dışında bırakıldığı belirti-
lir.

(Cevap C)

8. Öncüldeki ayet, Nebe Suresi’nin son ayetidir. Ayette 
şu hakikatler dile getirilmektedir: “Bu gerçek gün”ün 
bir gün geleceği hakkında, kuşkuya düşüp de birbir-
lerinin görüşünü soran o kimselere çok sert bir sars-
madır bu. Bu gerçek gün, bir gün kaçınılmaz olarak 
gelecektir. Bu konuda soruşturma yapmaya ve gö-
rüş ayrılığına düşmeye hiç yer yoktur. Fırsat henüz 
daha eldedir. Dileyen, cehennem kendisine gözetle-
me yeri ve barınak olmadan “Rabbine götürecek bir 
yol benimser.”

(Cevap E)
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9. “Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara 
zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lânet-
lenmişlerdir. Onlar için çok büyük bir azap vardır.” 
(Nur, 24:23) 

(Cevap D)

10. Bu surede Mekke’deki kafirlerin Hz. Muhammed’e 
karşı takındığı tavrın Nuh’un kavminin takındığı tav-
rın aynısı olduğu açıklanarak uyarıda bulunulmakta-
dır. Eğer bu tavrınızdan vazgeçmezseniz sizin sonu-
nuz da aynı Nuh’un kavminin sonu gibi olacaktır me-
sajı vardır.

 İkinci ayetten dördüncü ayete kadar kısaca Hz. 
Nuh’un tebliğine nasıl başladığı ve kavmini neye da-
vet ettiği açıklanıyor. Daha sonra uzunca bir süre da-
veti ve tebliği uğruna her türlü eziyet ve musibetlere 
nasıl katlandığı anlatılmaktadır. En sonunda da Nuh 
Rabbi huzurunda, beşinci ayetten yirminci ayete ka-
dar olan bölümde açıklandığı gibi kavminin hâlini ve 
onların tavırlarını arz etmektedir.” Ben ne kadar on-
ları yola getirmek için çabaladımsa onlar da inatla 
bana karşı geldiler.” demiştir.

(Cevap D)

12. Hubb kelimesi Ha-Be-Be kökünün türevlerindendir.

 • Tane, tohum (Bakara 261. En’am 5995),

 • Sevgi, muhabbet (Taha 39),

 • Yeğlemek, tercih etmek (Tevbe, 23. Nahl 107, 
Fussilet 17 Sad 32),

 • Sevgi, tutku bir şeye olan bağlılık (Bakara 165, 
177, Al-i İmran 14: Yusuf 30, Sad 32, İnsan 8, 
Adiyat 8),

 • Sevmek, bağlanmak, bağlılık (Bakara, 165,177, 
Al-i İmran 14,148 Enfal 58, Kasas 76)

 (Cevap D)

13. Allah’ı unutmak yaratılış gayemizi unutmaktır. Allah’ın 
emir ve yasaklarından uzak durmak, ibadetleri ter-
ketmek kısacası kulluk borcunu, bilincini unutmak.

 Allah’ı unutup da Allah’ın da kendilerini unuttuğu kim-
seler gibi olmayın onlar yoldan çıkan kimselerdir. 
(Haşr, 59:19)

(Cevap A)

11. Nuh Suresi’nin genel özellikleri A, B, D, E şıklarının 
yanı sıra şöyle özetlenebilir;

 Kur’an-ı Kerim’in 71. suresidir. 28 ayetten oluşur. 
Mekke’de inmiştir. Sure, Nuh Peygamber’den söz et-
tiği için bu adla bilinir. Surede Nuh Peygamber’in kav-
mini uyarmak için Allah’tan buyruk aldığı, tüm uyarı-
larına karşın kavmini doğru yola gitmediği bu neden-
le Allah’a inanan kendisini, anasını, babasını ve evi-
ne giren inanmış kişileri bağışlaması için yakarışta 
bulunduğu anlatılır. Sure, Nuh Peygamber’den söz 
etmekle birlikte onun döneminde yaşanan ünlü tufan 
olayına ve oğluna değinmez. Tufan olayı ile Nuh’un 
gemisine özellikle Hud Suresi ile Müminun Suresi’n-
de değinilir.

(Cevap C)

14. Tecessüs: bir kimsenin öğrenilmesini istemediği özel 
durumunu merak etme, araştırıp soruşturma anla-
mında ahlak terimidir.

 Tecessüs, daha çok kötülükleri, kusurları araştırma-
da kullanılan bir tabirdir.

 D şıkkı dini anlamda kullanılacaksa takva en uygun 
terimdir.

(Cevap D)

15. Kıraat ilmi “karae” kökünden mastar olup, “bir kitaba 
bakıp kelimelerini okumak anlamına gelmektedir. Kı-
raat ilmi doğrudan doğruya Kur’an’ın okunmasıyla il-
gili olduğu için Kur’an’ın nasıl okunacağını bildiren 
ilimdir.

(Cevap B)

16. İzhar, “iki harfin arasını açmak, ayırmak demektir.” 
Tenvin veya sakin nun’ndan sonra altı tane boğaz 
harfinden biri gelirse izhar olur. Tenvin ya da sakin 

nun belli edilerek okunur (ه,غ,ع,خ,ح,ء) izhar harfle-
ridir.

(Cevap B)
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1. Nadîroğulları, Hz. Muhammed ve Mekkeli Müslüman-
lar Medine’ye geldikten bir süre sonra Müslümanlar-
la birbirlerine karışmama ilkesine dayalı bir antlaş-
ma yapmışlardı. Buna göre ortak yurt Medine’de Müs-
lümanlar ile dost olarak yaşayacaklardı. Bir başka 
ifadeyle her dinî topluluk iç işlerinde serbest olup her-
kes inandığı dinin gereklerini yerine getirebilecekti. 
Ancak Uhut Savaşı’nın ardından müminlere ihanet 
ettikleri ve bu nedenle Medine’yi terke zorlandıkları 
zaman bile onlara tarlalarının mülkiyetini muhafaza 
etme izni verilmişti. Ama ardından ihanetleri sebe-
biyle hem vatandaşlık haklarını hem de toprakları 
üzerindeki mülkiyet haklarını kaybettiler. Bu sebep-
le de Kur’an’da onlara “inkârcılar” nitelemesi yapıl-
maktadır.

(Cevap D)

2. Kur’an’da, bir cüzün ¼’ine hizb denilmiştir. Hizb, mad-
di ve manevi bir amaca ulaşmak için düzenlenmiş, 
genellikle tarikat mensupları tarafından okunan du-
alardır. Hizbler, Arapça kısa ve seçili cümlelerden 
oluşan, derin hikmetler içeren, edebi değeri yüksek 
metinlerdir. Beden ve ruh hastasının şifa bulması, sı-
kıntı ve üzüntünün, afet ve musibetlerin defedilme-
si, borcun kolayca ödenmesi, yol güvenliği, düşman 
şerrinden korunma vb. amaçlarla düzenlenmiş hizb-
ler vardır. Selef alimleri hizb okumayı hoş karşılama-
mış, bunun yerine Kur’an ve hadislerde geçen dua-
ların okunmasını öğütlemişlerdir. 

(Cevap A)

4. Kur’ân’ın bir cilt hâlinde toplanmasının en önemli se-
bebinin, Yemâme Savaşı’nda 70 (bazılarına göre 500 
veya 700) kurrâ sahabînin şehit edilmesi olduğu öne 
sürülmektedir. Bu savaştan sonra Hz. Ömer’in bir 
ayeti sorduğu, kendisine, “Onu falan biliyordu, o da 
Yemâme’de şehit oldu.” denilmesi üzerine onun,”Biz 
Allah’a âidiz ve vakti geldiğinde elbette O’na döne-
ceğiz.” (Bakara, 2:156) ayetini okuyarak Kur’ân’ın bir 
cilt hâlinde toplanması gerektiğini düşündüğü riva-
yet edilmektedir. Sonra bu düşüncesini Hz. Ebu Be-
kir’e açarak onu, Kur’ân’ın bir cilt hâlinde toplama 
konusunda ikna etmiştir.

(Cevap A)

3. Kur’an-ı Kerim “tedvir” üzere tilâvet edildiği zaman, 
gunne ve idgamlar normal ölçülerinde uygulanır. Tah-
kik üzere okuma ise her harfin hakkını vererek oku-
madır.

(Cevap C)

5. Medd-i lazım dört bölümde incelenir.

 1. Medd-i lazım kelime-i müsakkale: Harf-i med-
den sonra, sebeb-i med olan sükun-i lazım, şed-
deli yani idğamlı ise buna “Medd-i lazım kelime-i 
müsakkale” denir.

 2. Medd-i lazım kelime-i muhaffefe: Harf-i med-
den sonra, sebeb-i med olan sükun-i lazım, ce-
zim ise buna “Medd-i lazım kelime-i muhaffefe” 
denir. Sadece Yunus Suresi 51 ve 91. ayetlerde 
vardır.

 3. Medd-i lazım harf-i müsakkale: Harf-i medden 
sonra, sebeb-i med olan sükun-i lazım, şedde ise 
buna “Medd-i lazım harf-i müsakkale” denir. Sa-
dece huruf-u mukataalarda olur. Sin ve lam harf-
leri.

 4. Medd-i lazım harf-i muhaffefe: Harf-i medden 
sonra, sebeb-i med olan sükun-i lazım, cezim ise 
buna “Medd-i lazım harf-i muhaffefe” denir. Sa-
dece huruf-i mukataalarda olur.

(Cevap A)

6. Salâh, layık olmak, iyi olmak, iyi bir hâl üzere olmak, 
bir kişinin fesadından sonra iyi olması, bir işi güzel 
ve kaliteli yapmak, istikamet ve musâlaha (barışma) 
anlamlarına gelmektedir. Sâlah kelimesi if’al kalıbın-
da yani ıslâh şeklinde kullanıldığında, layık olmak, 
iyi olmak, düzeltmek, kişilerin aralarını bulup barış-
tırmak ve iyilik yapmak anlamlarına geldiğini görüyo-
ruz. Sâlah kelimesinden türetilen ıslâh ise layık ol-
mak, onarmak, iyi olmak, düzeltmek, kişilerin arala-
rını bulup barıştırmak ve iyilik yapmak demektir. İn-
sanlar arasında önemli bir yeri olan, onların birbirle-
riyle münasebetlerini ve bir arada emniyet içinde ya-
şamalarını sağlayan, dilimize de bazen aynen ve ba-
zen da “barışmak, anlaşmak” diye çevrilen “sulh” ke-
limesi de salâhtan türetilmiş bir isimdir. Barış anla-
mını ifade eden diğer bir kavram da “silm”dir.

 “Bir işi acele yapmak” bu kelimenin anlamı değildir.

(Cevap C)
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7. Kur’an’ın yanlış okunmasından kaynaklanan hata 
türleri Lahn-ı Hafi ve Lahn-ı Celi’dir. 

 Lahn-ı Celi, Açık ve herkesin bildiği tecvit hatasıdır.

 Lahn-ı celi harflerde veya harekede yahut sükunda 
olur. Mesela tı harfini dal, sad’ı sin okumak lahn-ı ce-
lidir.

(Cevap C)

9. Hucurât Suresi, hakkında en çok nüzul sebebi bulu-
nan surelerden biridir. 18 ayetten oluşan surenin ana 
konusu, yeni oluşmakta olan toplumda ahlaki değer-
lerin inşasıdır. 

(Cevap E)

10. Ğulüvv, sözlükte “normal sınırı aşmak, davranış ve 
her türlü anlayışta itidal çizgisinin ötesine geçmek” 
demektir. Bu aşırılık ve eylem fiyatlarda olursa gala, 
değer ve rütbede olursa ğulüvv anlamına gelir. Te-
rim olarak ğulüvv, Kur’an ve sünnete göre belirlenen 
İslami anlayışın sınırlarını aşan inanç ve davranışlar 
olarak tanımlanabilir. 

(Cevap E)

8. Sözlükte “birini çağırmak, ölüye ağlamak, birinden 
yardım istemek, dua ve beddua etmek, alıkoymak, 
iddia etmek, propaganda yapmak” gibi anlamlara ge-
len davet, din literatüründe, insanları dine ve salih 
ameller işlemeye, Allah ve peygamberine itaat etme-
ye, iyilikler yapmaya, kötülüklerden sakındırmaya ça-
ğırmak; İslam’ı tanıtmak demektir. Kur’an’da çağır-
mak (Bakara, 2:23), Allah’a yalvarmak, dua etmek, 
ibadet ve itaat etmek (Bakara, 2:186) manalarında 
kullanılmıştır.

(Cevap D)

11. Muhsin, genel olarak iyilik ve lütufta bulunmak, bir işi 
en güzel şekilde yapmak, Allah’a ihlasla kulluk etmek 
anlamlarında kullanılan bir terimdir. Bu meziyetlere 
sahip insanlar için “Muhsin” sıfatı kullanılır.

(Cevap A)

14. Kur’an’da “Ha-Be-Be” kökünün türevleri şunlardır: 
Tane tohum (Bakara 261. En’am 5995), Sevgi mu-
habbet (Taha 39), Yeğlemek, tercih etmek (Tevbe, 
23. Nahl 107, Fussilet 17 sad 32), Sevgi, tutku bir 
şeye olan bağlılık (Bakara 165, 177, Al-i İmran 14: 
Yusuf 30, Sad 32, İnsan 8, Adiyat 8), Sevmek, bağ-
lanmak, bağlılık (Bakara, 165,177, Al-i İmran 14,148 
Enfal 58, Kasas 76, Maide 64).

 • Bu kelimenin “olmak” anlamı yoktur.

(Cevap A)

15. Eda: sözlükte “yerine getirme, borç ödeme” anlam-
lara gelir. Edâ: Kur’an kıraatinde “tilâvet esnasında 
harflerin hakkını vererek gereği gibi okumak” ya da 
“Kur’an öğretiminde hocanın öğrettiği şekilde lafızla-
rı tekrar etmek ve bunları öğretildiği şekil üzere oku-
mak” gibi anlamlara gelir. Hafd–u Savt: Sesi alçal-
tarak, sesin perde ve tonunu indirerek, edayı ve tav-
rı değiştirerek ve sedayı hüzünlü bir şekle sokarak 
okumaktan ibarettir. Ref’u savt ise Kur’an–ı Kerim 
okunurken bazı harflerde, kelimelerde veya ayet–i 
kerimelerde sesi münasib bir şekilde yükseltmek de-
mektir.

(Cevap A)

13. Cündullah: Allah’ın ordusu, askeri demektir. Asker, 
ordu, yardımcı ve destekçi kuvvet anlamına gelen 
cünd, Kur’an’da yedi yerde tekil, yirmi iki yerde de 
çoğul olarak kullanılmıştır. İslami bir kavram olarak 
cündullah, “Allah’ın iman edenlere yardım etmek üze-
re gönderdiği manevi güçler, ilahi iradenin hâkim ol-
masına vesile kılınan tabiat varlıkları ve olayları” an-
lamında kullanılmaktadır. 

(Cevap B)

12. Kuran’da 26 ayette geçen cahim bir yerde Hz. İbra-
him’in atıldığı ateş (Saffat, 37/97), 25 yerde cehen-
nem ve şiddetli ateş anlamında kullanılmıştır. Cahi-
min tutuşturulmuş ateş olduğu Tekvir Suresi’nin 12. 
ayetinde açıkça bildirilmiştir. 

(Cevap A)

16. Vasl, okuyuşta bir kelimeyi kendisinden sonra gelen 
kelimeye sesi ve nefesi kesmeden bağlamak anla-
mında kıraat terimidir.

(Cevap B)
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2. Tecvit ıstılahında mülayemet ve yumuşaklık anlamı-
na gelen kavram “Lin”dir. Bu sıfata sahip olan vav, 
ye harfleridir.

(Cevap C)

3. Kaynaklarda Hucurât Suresi’yle ilgili birçok nüzul se-
bebi anlatılmaktadır. Bunun en önemli nedeni, sure-
nin medeni olması ve muhtemelen Müslümanların 
sayısal olarak çoğaldığı, dolayısıyla daha çok bilgi-
nin aktarılma imkânının bulunduğu hicretin 9. yılın-
da inmiş olmasıdır.

(Cevap A)

5. Nuh Suresi, Kur’an’da Mekke Dönemi’nde indirildi-
ğine inanılan 28 ayetten ibaret 71. suresidir. Bu su-
rede anlatılanlara göre, Hz. Nuh tebliğ vazifesinin 
karşılığını hiçbir şekilde insanlarda görmeyince Al-
lah ona gemi yapmasını emretmiş ve bir süre sonra 
yeryüzünün sular altında kalıp, inanmayanların he-
lak olacağını vahyetmiştir.

(Cevap C)

1. Parçada bahsedilen secavend (durak) Vakf’ı Mut-
lak’tır. Cümlenin anlamı tamamlandığı için burada 
durak tercih edilir. Bu secavend işaretlerini ilk defa 
Muhammed b. Tayfur es- Secavendi kullanmıştır.

(Cevap A)

7. Sözlükte “surat astı” anlamına gelen “abese” Kur’an’ın 
80. suresinin adıdır. Peygamberimiz, Mekke’nin ileri 
gelenlerine İslam’ı anlatırken âma (kör) olan Abdul-
lah ibn-i Ümmü Mektum gelmiş, dini kendisine öğret-
mesini istemiş ve bunda ısrar etmiştir. Peygamberi-
miz Velid veya Ümmeye ibn-i Halef’i ikna etmeye ça-
lışıyordu. Bu adamlar kendilerinin yanında fakirlerin 
bulunup söze karışmalarından hoşlanmazlardı. Bu 
sebeple Peygamber’in, Abdullah ibn-i Ümmü Mek-
tum’un ısrarına canı sıkılmış ve memnuniyetsizliğini 
ifade etmek için yüzünü ekşitmiştir. Sure bunun üze-
rine inmiş ve Peygamber’in bu tavrının Allah tarafın-
dan hoş karşılanmadığı açıklanmıştır. 

(Cevap E)

8. Cüz, sözlükte “parça, pay, hisse ve bölüm” demek-
tir. Çoğulu eczadır. Istılah’ta Kur’an’ın otuza bölün-
müş parçalarından her birine denir. 

(Cevap A)

4. Nas Suresi 4. ayette geçen (ا ْلَخذَّا َس) kelimesi “sin-
si” anlamına gelmektedir. Adını ayet sonlarında tek-
rarlanan ve insanlar anlamına gelen “Nas” kelime-
sinden almıştır. Mekke döneminde inmiştir. 6 ayettir. 
Kur’an-ı Kerim’deki sıralamada 114. suredir.

(Cevap D)

6. Sözlükte “bitki ve ağaçlarla örtülü yer ve bahçe” an-
lamına gelen cennet, din literatüründe, iman edip sa-
lih amel işleyenlere, ahirette vadedilen nimet ve mü-
kafat yurdu demektir. Kur’an-ı Kerim’de cennet için 
çeşitli isimler kullanılmıştır: Adn Cenneti, Firdevs Cen-
neti, Naim Cenneti, daru’l-huld (ebedilik yurdu), Da-
ru’s-selam (esenlik yurdu), daru’l-mukame (ebedi du-
rulacak yer) ve makam-ı emin (güvenilir makam). 
Cennette; bakanlara hoş görünen, içenlere zevk ve-
ren nehirler ve sular, süzme baldan ırmaklar, tatlı su 
pınarları, sarhoş etmeyen, içenlere zevk veren ve 
bembeyaz bir kaynaktan çıkan içkiler, çeşitli meyve-
ler, hurmalar, nar ağaçları, bağlar, sedir ağaçları ve 
salkımlı muz ağaçları, ince ve kalın ipek elbiseler, al-
tın süsler, güzel meskenler, hiçbir yorgunluk ve zah-
met vermeyen, boş ve yalan söz işitilmeyen sonsuz 
nimet ve güzellikler bulunduğu Kur’an’da bildirilmek-
tedir.

 (Cevap C)

9. Ayetü’l-Kürsi, Bakara Suresi’nin iki yüz elli beşinci 
ayetine denir. Ayet, bu ismi, içinde geçen “kürsi” ke-
limesinden almıştır. Ayet, Allah’ı tanıtmakta ve Al-
lah’ın ism-i azamını içermektedir. Kur’an’ın en yüce 
ayetidir.

(Cevap C)
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11. “Bunlar, her hükmünde tam isabet eden ve derin an-
lamlar içeren kitabın ayetleridir.” (Lokman, 31:2) Ayet-
teki kitaptan maksat Kur’ân-ı Kerîm’dir. Kur’ân’ın ni-
teliği olarak zikredilen hâkim kelimesi, onun tüm in-
sanlık için en doğru ve en yararlı bilgiler içerdiğini ifa-
de eder. İçerdiği bilgi ve hükümleri tam isabetli olup 
hayatı düzenlemeye yöneliktir. Allah’ın da isimlerin-
den bir tanesi hâkim’dir. Bu isim, her şeyin iç yüzü-
nü bilen, her şeyi amaca uygun yaratan anlamlarına 
gelmektedir.

(Cevap D)

13. Hz. Osman, kıraattaki farklılıkları göz önünde bulun-
durdu ve Hz. Hafsa’nın elindeki “Mushaf”ı çoğalta-
rak belli başlı merkezlere göndermeye karar verdi. 
Çoğaltma işi için yine başkanlığını Hz. Zeyd b. Sa-
bit’in yaptığı Hz. Abdullah b. Zübeyr, Hz. Said b. As, 
Hz. Abdurrahman b. Haris b. Hişam’dan oluşan bir 
heyeti görevlendirip yazımda ihtilafa düştüklerinde 
Kur’an’ın nazil olduğu Kureyş lehçesini esas alma-
larını emretti. Heyet, çalışmalarını başarıyla tamam-
ladı ve orijinal nüsha Hz. Hafsa’ya teslim edildi. 

(Cevap C)

14. Furkan, imanı küfürden, ihlası riyadan, tevhidi şirk-
ten, hakkı batıldan, doğruyu eğriden, hayrı şerden, 
iyiyi kötüden, helali haramdan, tayyibi habisten ayı-
ran ve gerçekleri açıklayan demektir. Furkan aynı za-
manda Kur’an’ın 25. suresinin adıdır. Sure Mekke’de 
inmiş ve 77 ayetten oluşmaktadır. Kur’an ve ilahi ki-
tapların hepsi furkandır: hakkı batıldan ayırır, gerçek-
leri açıklar. 

(Cevap A)

12. Kur’an, Arapça ve büyük çoğunlukla Kureyş lehçesi 
ile inmiştir. Diğer Arap lehçelerinden kelimeler de var-
dır. Mesela “azap” anlamına gelen “ricz” kelimesi 
Kays lehçesinden alınmıştır. Kur’an’da Arapça olma-
yan kelimelerin bulunup bulunmadığı dil bilimcileri 
arasında ihtilaf konusu olmuşsa da şu bir gerçektir 
ki her dile diğer dillerden kelimeler girmiştir. Bu, Arap-
ça için de söz konusudur. Dolayısıyla Kur’an’da az 
da olsa Arapçaya diğer dillerden girmiş kelimeler var-
dır. Mesela; “çamur” anlamına gelen “sicil” Farsça, 
“kitap” anlamına gelen “rakim” Rumca, “dağ” anlamı-
na gelen “tur” Süryanice asıllı kelimelerdir. 

(Cevap A)

15. Sözlükte “Allah yolunda” anlamı verilen fi sebillillah, 
Kur’an’da, Allah’ın emirlerine uygun olarak, Allah rıza-
sı için, İslam uğruna anlamlarında kullanılmıştır. Allah 
yolundan maksat, hak din İslam’dır. Allah yolunun zıd-
dı olarak Kur’an’da tağut yolu zikredilmiştir (Nisa, 4:76). 
Tağut yolu inanç, söz, fiil, amel, iş ve davranış, kural 
ve hüküm itibariyle İslam’a uymayan, Allah’ı değil nef-
si ve şeytanı razı eden yol ve sistem demektir.

(Cevap B)

16. Öncüllerde tecvit kaideleri;

I. İzhar ِم َخْو ٍف (izhar harfidir   خ)

II. İdgam-ı Me-
al Gunne

ِمْن َما ٍء (  meal gunne ما
harfidir.)

III. İhfa اِ ْن ُكْنتُْم (ihfa harfi كا)

 Tenvin veya sakin nun’dan sonra gelen harfler ön-
cüllerdeki tecvit kurallarını oluşturur.

(Cevap D)

10. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi başlangıç anlamına ge-
len Fatiha’dır. Daha sonra sırasıyla Bakara, Al-i İm-
ran, Nisa, Maide ve En’âm suresi olarak devam et-
mektedir. Kur’an-ı Kerim’de 114 sure bulunmaktadır.

(Cevap C)
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1. Besmele: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla an-
lamına gelen “Bismillahirrahmanirrahim” ayetinin adı-
dır. Besmeleye “Allah’ın adını anmak” anlamına ge-
len “tesmiye” de denir. Besmele, Neml Suresi’nin 30. 
ayetinin bir bölümü ve Fatiha Suresi’nin ilk ayetidir. 
Tevbe Suresi hariç diğer surelerim başında besme-
le yazılmıştır. Sure başlarındaki besmeleler, müsta-
kil birer ayettir. Ancak o sureye dahil değildir. 

 (Cevap B)

2. Beyne’l-Havfi Ve’r-Reca: İnsanın korku ile ümit ara-
sında olmasını ifade eden bir söz grubudur. Kur’an’da 
insanın Allah’ın azabından korkması (Nur, 24:52) ve 
rahmetinden de ümitvar olması (Bakara, 2:218) is-
tenmiştir. Allah kendisini hem rahmet ve mağfiret sa-
hibi hem de azap edici olarak tanıtmıştır: “… Şüphe-
siz Rabb’in insanların zulümlerine karşı mağfiret sa-
hibidir fakat Rabb’inin azabı çok daha şiddetlidir.” 
(Ra’d, 13:6)

 (Cevap A)

3. Sözlükte “boşa gitme, heder ve heba olma” anlamı-
na gelen butlan, fıkıh literatüründe, akdin unsurları-
nın bulunması veya kurulma şartlarının eksik olma-
sı nedeniyle, akdin hükümsüz olmasına denir. Bu du-
rumda akit sanki hiç doğmamıştır. Butlan, akit ser-
bestisinin sınırlarının aşılmasının en şiddetli müey-
yidesidir.

 (Cevap B)

4. Cebbar: Kırığı yerine getirip sıkıca sarmak, eksiği gi-
derip tamamlamak, telafi etmek, birini bir işe zorla-
mak, bir şeyi zorla yaptırmak anlamlarındaki “c-b-r” 
kökünden türeyen cebbar sözlükte; zalim, kibirli, gad-
dar, azgın, zorba, kahredici, insanları hükmü altına 
alan istediği şeyi yaptırmaya zorlayan, merhametsiz 
ve baskıcı demektir. Allah’ın sıfatı olarak kullanılmış-
tır. Azgın, zalim ve insanları küfre ve isyana çağıran, 
insan ve toplumları niteleyen cebbar kavramı, Allah’ın 
sıfatı olarak hem onun gücünü, kuvvetini, dilediğini 
kullarına yaptırabileceğini, asileri cezalandırabilece-
ğini hem de insanların dertlerine derman olan, yara-
ları saran ve yoksulları zengin eden olduğunu ifade 
eder.

 (Cevap B)

7. İslam terminolojisinde hicret kavramı ile Hz. Muham-
med ve arkadaşlarının M. 622 yılında Mekke’den Me-
dine’ye göç etmeleri kastedilir.

 (Cevap E)

8. Hubbullah: Allah sevgisi demektir. Allah’ı sevmek; 
onun sevabı nimet, rıza, hoşnutluk ve yakınlığını ar-
zı etmektir. 

 (Cevap E)

6. Sözlükte “sözünde durmamak, eksiltmek, emaneti 
yerine getirmemek” gibi anlamlara gelir. Hıyanet eden 
kimseye hain denir.

 • Bağışlamak; Herhangi bir kötü davranışı ya da 
suçu olmamış sayarak ceza vermekten vazgeç-
mektir.

 • Talak; İslamın kurallarına göre evliliğin sona er-
mesi, boşanma.

 • Fasık; Allah’ın emirlerini tanımayan, günah işle-
yen anlamındadır.

 • Günah; Tanrı buyruklarına karşı olan, dince suç 
sayılan öteki dünyada cezayı gerektiren iş ve 
davranış.

 (Cevap D)

5. Kur’an’ı toplama faaliyeti, yaklaşık olarak bir yıl sürmüş-
tür. Toplanan bu nüshaya Mushaf adı verilmiştir. Bu is-
min verilmesini Abdullah bin Mesud teklif etmiştir.

 (Cevap C)
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9. Yüce Allah Mekke şehrine “şehirlerin anası” anlamın-
da “Ümmü’l-kurâ” ismini vermiştir (En’am, 6/92). 
En’am Suresi, 92. Ayet: “İşte bu (Kur’an) da, bereket 
kaynağı, kendinden öncekileri (ilahi kitapları) tasdik 
eden ve şehirler anasını (Mekke’yi) ve bütün çevre-
sini (tüm insanlığı) uyarasın diye indirdiğimiz bir ki-
taptır. Ahirete iman edenler, ona da inanırlar. Onlar 
namazlarını vaktinde kılarlar.”

(Cevap E)

10. Hz. Muhammed, Kur’ân’ın sadece ezberlenmesiyle 
yetinmemiş, aynı zamanda onu titizlikle yazdırmıştır. 
Kur’ân’ın yazdırıldığına dair pek çok delil bulunmak-
tadır. Her şeyden önce Kur’ân’ın bir isminin de “ya-
zılı metin” anlamına gelen “el-Kitâb” olması, onun ya-
zıldığını göstermektedir.

(Cevap A)

14. Kur’ân’ın terim anlamı şöyledir: “Kur’ân, Hz. Muham-
med’e vahiyle indirilmiş, tevâtürle nakledilmiş, mus-
haflarda yazılmış, tilavetiyle ibadet edilen, bir sure-
sinin -dahi olsa- meydana getirilmesi için meydan 
okuyan, Fâtiha Suresiyle başlayıp Nâs Suresi’yle so-
na eren, Allah’ın kelâmıdır”. Şimdi bu unsurları açık-
layalım: “Allah’ın kelâmı” ifadesiyle, insanların, me-
leklerin ve cinlerin sözleri tanımın dışında kalmıştır. 
Çünkü Kur’ân, sadece Allah’ın kelâmıdır.

(Cevap C)

15. İbadetler başta olmak üzere her işe besmele ile baş-
lamak sünnettir. Resûlullah şöyle buyurmuştur: “Al-
lah’ın adı anılmadan başlanılan her önemli iş, eksik 
olur.” Besmele, yüce yaratıcının, en kapsamlı ismi 
olan “Allah” adını, rahmet ve merhametinin genişli-
ğini ve sonsuzluğunu ifade eden “rahmân ve rahîm” 
sıfatlarını bir arada toplayan veciz bir ibaredir.

(Cevap D)

16. “Kur’ân” kelimesinin hemzesiz, türememiş ve alem-i 
mürtecel olduğunu savunanlar şunlardır: Şafiî ve ta-
raftarlarına göre “Kur’ân lafzı hemzeli değildir; “el/ لا 
” ile ma’rife yapılmış ve mürteceldir (bir tür özel isim-
dir); Hz. Peygamber’e inen kelâma özel isim olarak 
konmuştur, türememiş, kara’e’den de alınmamıştır, 
şayet kara’e’den alınmış olsaydı her okunan şeyin 
Kur’ân olması gerekirdi.” Dikkat edilirse burada Kur’ân 
lafzının alem-i mürtecel olduğu belirtilmiştir. Arap di-
linde alem-i mürtecel, ilk anda bir şeye isim olarak 
konmuş, bundan sonra da başka hiçbir şeyde kulla-
nılmayan özel isimdir.

(Cevap B)

11. Saçaklızâde Muhammed b. Ebubekir el-Maraşî’ye 
ait olan bu sözde tecvit ilminin kimden alınması ge-
rektiği ifade edilmiştir. Fem-i muhsin: Tecvit ilminde 
öğrenilen konuların nasıl uygulanacağını gösteren, 
öğrencinin hatalarını da şifahi olarak düzelten şahıs-
tır.

(Cevap A)

12. Öncüldeki ayet, Kur’an’ı Kerim’in ne kadar büyük te-
sire sahip ilahi bir kitap olduğunu ifade etmektedir.

(Cevap B)

13. Kur’an-ı Kerim’i harekeleme işlemi Emeviler Döne-
mi’nde başlamıştır. Kur’an-ı Kerim’in ilk harekelen-
mesine dair haber şöyledir. Basra Valisi Ziyad B. Sü-
meyye Ebu’l-Esved’den dilin ıslahı için bir usul orta-
ya koymasını ister. Ebu’l-Esved önce bu teklifi kabul 
etmez. Fakat zamanla Arap dilinin bozulduğunu gö-
rünce ikna olur ve bu şekilde başlar.

(Cevap E)
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1. A, B, C ve D seçeneklerinde kalkale harflerinde (قُْطُب 
 biri bulunduğu için örnek olarak gösterilebilir. E (َخٍد
seçeneğinde idgam-ı meal gunne harfi bulunmakta-
dır.

(Cevap E)

2. Kur’an’ın gönderiliş amaçları arasında insanları hi-
dayete ulaştırma, doğru yolu gösterme, uyarıda bu-
lunma hak ile batılı ayırt etme gibi birtakım amaçla-
rı bulunmaktadır. Ancak Kur’an’da ilmi gerçekleri öğ-
retme yoktur. Fakat birtakım ilmi gerçekler bulunma-
maktadır.

(Cevap D)

4. Seçeneklerdeki kavramların anlamları:

 A: İnanmak, din adına tebliğ ettiği konularda pey-
gamberi doğrulamak anlamında bir terim.

 B: Allah’ın birliğine inanan, Allah’tan başka hiçbir 
ilah ve kanun koyucu tanımayan, yalnız Allah’tan 
gelen emirleri kabul eden,

 C: Kainatı yaratan ve idare eden en yüce varlığın 
uluhiyetine ortak tanıma anlamında bir terim.

 D: İlahi emirlere itaatten ayrılıp asi olan mümin ve-
ya kafir anlamında kelam ve fıkıh terimi.

 E: Din adına tebliğ ettiği konularda peygamberi tas-
dik etmemek, onaylamamak anlamında bir terim.

(Cevap D)

3. İhsan, genel olarak iyilik ve lütufta bulunmak, bir işi 
en güzel şekilde yapmak, Allah’a ihlasla kulluk etmek 
anlamlarında kullanılan bir terimdir. Sözlükte “güzel 
olmak” mânasına gelen hüsn kökünden türetilmiş bir 
mastar olup genel olarak “başkasına iyilik etmek” ve 
“yaptığı işi güzel yapmak” şeklinde kısmen farklı iki 
anlamda kullanılmaktadır. 

 Lokman Suresi’nin 4-5. ayetlerinde, 3. ayetin sonun-
daki “muhsinîn”in üç özelliğinden bahsedilmektedir:

 I. Müslümanlığın vazgeçilmez şartı olan namaza 
gereken dikkati ve devamlılığı göstererek dos-
doğru kılarlar. Böylece günde beş kez Allah’ın 
huzurunda durarak onunla aralarındaki bağı sü-
rekli canlı tutarlar.

 II. Refah ve zenginliği toplumun tüm katmanlarına 
yaymak üzere zekâtı verirler. Çünkü kendi mal-
larında yoksulların hakkı olduğuna inanırlar. Hiç-
bir maddî karşılık ve teşekkür beklemeden sade-
ce Allah’ın hoşnutluğunu elde edebilmek için on-
lara harcamada bulunurlar.

 III. İlâhî adaletin tam olarak gerçekleşeceği, dünya-
da yapılan bütün eylemlerden ötürü hesabın gö-
rüleceği bir öte dünyanın varlığına tüm kalpleriy-
le iman eder ve bu inanç doğrultusunda hayatla-
rını şekillendirirler.

(Cevap A)
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6. Sulh: karşılıklı rıza ile çelişmeyi ortadan kaldıran akid 
veya görülmekte olan davanın anlaşmayla sona er-
dirilmesi anlamında fıkıh terimidir. Slim: iki taraf ara-
sındaki dargınlığı kaldırmak, uzlaşmak anlaşmaktır. 
Musalaha: Karşılıklı anlaşmak, barışmak sulh akad 
etmektir. Salih Amel: iyi, güzel, faydalı sevaba ve 
Allah’ın rızasına vesile olacak haram niyet ve ihlas 
ile yapmış olduğu davranışlardır. Fesat: Kur’an-ı Ke-
rim’de yeryüzünde fitne uyandırıp insanların duru-
munu ve yaşama yollarını doğruluktan saptırıp din 
ve dünyaya ait çıkarlarını zedelemek anlamında kul-
lanılmıştır. Talh: Nitelik görünüş ve yapı bakımından 
bir başkasına benzeyen veya ona eş olan müşabih, 
mümasil anlamına gelmektedir. Islah: İslam değer-
leri inanç ve yaşama biçimi yeniden ihya etmeyi 
amaçlayan düşünce ve faaliyetleri ifade etmek üze-
re kullanılan bir terimdir.

(Cevap B)

5. Kur’an’da ve hadislerde diğer birçok terim gibi ma’rûf 
ve münkerin de kısmen eski anlamlarını korumakla 
birlikte kapsamlarının genişlediği görülmektedir. Bu 
kaynaklarda iyi ve doğru olarak kabul edilen inanç, 
düşünce ve davranışlara tek kelimeyle işaret edilmek 
istendiğinde en çok ma’rûf kelimesi; yanlış, İslâm di-
nine yabancı, Müslüman toplum tarafından yadırga-
nan inanç, düşünce ve davranışlar için de -bazen 
fahşâ ile birlikte- münker kelimesi kullanılmaktadır.

(Cevap C)

8. Hadari; Hz. Muhammed’e yolculuk ve misafirlikte 
iken değil yerleşik durumda iken gelen vahiydir. Vah-
yin çoğunluğu bu şekilde gelmiştir.

 Leyli; Gece vakti gelen vahiydir.

 Firaşi; Hz. Muhammed yatağında iken nazil olan 
ayetlerdir.

 Seferi; Seferde iken inen ayetlerdir.

 Nehari; Gündüz vakti inen ayetlerdir.

(Cevap E)

7. Kuran-ı ezberleyenlere verilen idari görevler saha-
benin Kur’an ezberleme sebepleri arasında sayıla-
maz.

(Cevap D)
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9. Ehad-Vahid: Sözlükte “bir, tek, yegane, biricik” an-
lamlarına gelir. Dişili ihda, çoğulu “ahad”dır. Ehad ke-
limesi Kur’an’da yalın ve izafet terkibi halinde 85 de-
fa geçmiştir.

 Vahid; sözlükte ortağı, misli bulunmayan bir, tek de-
mektir. Vahid kelimesi Kur’an’da 36 defa geçmiş ve; 
“bir tek” anlamında yemeğin, kapının, suyun, ölümün, 
toplumun, nefsin, milletin, sesin, koyunun ve çarp-
manın sıfatı olarak; kimse anlamında ve Allah’ın is-
minin sıfatı olarak kullanılmıştır. “İlahınız bir tek ilah-
tır”, “Ancak Allah tek bir ilahtır,” “Bir tek ilahtan baş-
ka ilah yoktur”, Gerçekten ilahınız tektir”. “Ehad”, Al-
lah’ın her bakımdan “vahid” olduğuna ve O’nda as-
la çokluk bulunmadığına delalet eder. 

 (Cevap D)

10. Salih, Kur’ân’ın önemle üzerinde durduğu bir kav-
ramdır. Zira bu kavram Kur’ân’da hem bir davranı-
şın, aksiyonun adıdır hem de iyi insan tipine delalet 
etmektedir. Bunun yanında “salih” kavramı Kur’ân’da 
hem peygamberler ve hem de müminler için kullanıl-
maktadır.

(Cevap A)

11. Kur’an-ı Kerim’in 103. suresi olan Asr “zaman, çağ, 
ikindi vakti” gibi anlamlara gelmektedir. Asr Suresi’n-
de, iman edip dünya ve ahireti için yararlı işler ya-
panların ve birbirine hakkı, sabrı tavsiye edenlerin 
yerinin başka olduğundan bahsetmektedir.

(Cevap E)

12. Yedi harf konusunda aynı manaya gelen yedi farklı 
kelime, yedi lehçe, farklı okuyuşlar, emir, nehiy şek-
linde yedi konuyu içermesi gibi farklı görüşler ortaya 
konulmuştur. Yedi harf, yedi farklı rivayet tarzını ifa-
de etmemiştir.

(Cevap E)
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13. Tenzih: Allah’ı bütün eksik sıfatlardan arındırma an-
lamındadır. Teshir: Yüce Yaratıcı, dünyayı insan ha-
yatının devam edebileceği bir özellikte ve güzellikte 
yaratmıştır. Birçok ayette vurgulanan gemilerin, ne-
hirlerin, güneşin, ayın kısacası göklerdeki ve yerde-
ki her şeyin insanların hizmetini sunulması, teshîr 
hep buna işaret etmektedir. Tesbih: Dua anlamında 
kullanılmakla birlikte, tenzih anlamına da gelebilmek-
tedir. Tenzil: Kur’an-ı Kerim’in seneler içerisinde ted-
ricen, parça parça indirilmesini işaret eden kavram-
dır. Tebşir: Peygamberlerin iman edip salih amel iş-
leyen müminleri cennetle veya mükâfatla müjdele-
mesidir.

(Cevap B)

14. Kâsem sözlükte, yemin, ahid, akt gibi anlamlara gel-
mektedir. Çoğulu, aksâmdır. İslâm öncesi Arap top-
lumunda sözü pekiştirmek için kullanılan tekid üslup-
larından biri olarak kâsem, tanrılara, putlara, şerefe, 
atalara ve değişik saygın unsurlara yapılırdı ve son 
derece yaygındı. Kasemin en önemli gayesi, söyle-
nilen sözü tekid etmektir. Bunun yanında muhatabın 
dikkatini çekmek; mesajın önemini vurgulamak; üze-
rine yemin edileni yüceltmek; yeminin konusunu 
önemsemek, müjde ve uyarıları belirginleştirmek gi-
bi gayeleri de mevcuttur.

(Cevap A)

15. Modern yönelişlerin önemli bir kısmı, Kur’ân’ın ezelî 
kelam olduğu düşüncesini reddederek tarihselci bir 
bakış açısıyla Kur’ân’ı yorumlamıştır çünkü yaratıl-
mış bir kelam üzerinde konuşmak, yaratılmamış bir 
kelam üzerinde konuşmaktan daha kolaydır. Kur’ân’ı 
anlama ve yorumlamada yeni yöneliş sahiplerinin bir 
kısmı, Kur’ân’ı bir söz-metin (hitap) olarak görmek-
tedir. Böyle olduğu zaman Kur’ân’ın tarihî şartlar doğ-
rultusunda bir metin olarak işleme sokulması kolay 
olacaktır. Dolayısıyla Kur’ân’ın bir ‘kitap’ olarak bu-
gün elimizde bulunuyor oluşu, modernist düşünürle-
ri rahatsız etmektedir.

(Cevap E)

16. Sözlükte; gündüz, gece ve öğleden sonra güneşin 
kızarmasına kadar olan ikindi vakti anlamına geldiği 
gibi, yüz yıllık zaman anlamına da gelir. Kur’an’ın 
103. suresinin adıdır. Sure 3 ayettir. Bu surede Allah; 
asra/zamana, çağa yemin ederek vaktin kıymetine 
işaret etmiş ve dünyada ziyana uğramayan insanla-
rın niteliklerini bildirmiştir. Bu nitelikler; iman, Salih 
amel, hakkı ve sabrı tavsiyedir. Bunlar, İslami görev-
lerin tümünü genel olarak ifade etmektedir. 

(Cevap A)
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3. İdğam: Mahreçleri aynı veya yakın olan harflerin yan 
yana gelmesiyle dilde ve kıraatte ortaya çıkan ağır-
lığın giderilmesi için uygulanan telaffuz biçimini ifa-
de eden terimdir. Sözlükte “örtmek, kaplamak” anla-
mındaki dagm (degam, degamân) kökünden türeyen 
ve “bir şeyi diğer bir şeyin içine katmak, çiğnemeden 
yutmak, burnundan konuşmak” gibi anlamlara gelen 
idgam “mahreç ve sıfatları aynı (misleyn) veya mah-
reçleri aynı, sıfatları ayrı (mütecâniseyn), yahut mah-
reç ve / veya sıfatları yakın (mütekâribeyn) olan iki 
harften ilkini ikinciye katarak telaffuz etmek” mâna-
sında kullanılır.

  Söz konusu iki harften birincisine müdgam, ikincisi-
ne müdgamünfîh denir. Arapçaya mahsus olan ve 
Kur’an kıraatiyle de ilgili bulunan idgam, dilin aynı 
veya yakın mahrece iki yerine bir defa gitmesiyle te-
laffuza kolaylık ve akıcılık kazandırmak için yapılır.

(Cevap A)

-Vakf’ın câiz olduğuna işâret eder ki böyle yerler :(ج) .2
de durmak da geçmek de câiz’dir. Fakat durmak, da-
ha evlâdır.

 Vakf’ın mutlak olduğuna işâret eder ki -lâzım ve :(ط) 
câiz gibi- bir kayıt ile mukayyet değil demektir. Böy-
le yerlerde, üzerine vakıf yapılan kelimenin mâba’din-
den başlanırsa, ma’nâ güzel olur.

-Vakf’ın lâzım olduğuna işâret eder ki vasl olunur :(م) 
sa ma’nâfâsid olur demektir.

 Mücevvez (câiz görülme) alâmetidir ki geçmek :(ز) 
evlâ’ demektir.

 Murahhas (ruhsat) alâmetidir ki nefes daralırsa :(ص) 
durulabilir demektir.

(Cevap D)

5. İsar: başkaları için özveride bulunma anlamındaki 
ahlak terimidir. İsar konusunda örnekler İslam tari-
hinde önemli yer tutar. 

(Cevap B)

6. Lehvel hadis: şarkı, türkü, laf eğlencesi, insanı oya-
layıp işinden alıkoyan sözler, asılsız hikayeler, ma-
sallar, romanlar, tarih kılıklı efsaneler, güldürücü la-
kırdılar gevezelikler ve nağmeler gibi eğlendirici ses-
lerdir.

(Cevap E)

1. Eşleşme şöyle olmalıdır. Yavaş okuma: Tahkik: I, Or-
ta okuyuş: Tedvir:II, Hızlı okuma: Hadr: III, Okuma-
nın caiz olmadığı şekil: Hezreme: IV.

 Lahn-ı hafi: Kelimenin mahreç ve hareke yapısına 
ilişkin olmayan, harflerin geçici özellikleri ile ilgili oku-
yuştaki hatalardır. İşin uzmanı tarafından anlaşılabi-
lecek gizli hatalardır. Kelimenin yapısını bozulmaz.

(Cevap D)

7. El Latif: Lutuf ve keremi bol olan, lütfeden, inayet ve 
ihsanı sınırsız olan, kulun istek ve ihtiyaçlarını yumu-
şaklıkla ve kolayca ulaştıran. En ince nasıl yapıldığı 
bilinmeyen işleri bilen, derinliklere ve bilinmezlere 
nüfuz eden, akla hayale gelmeyen yollardan ve yer-
lerden kuluna nimetler, hayırlar ve faydalar çıkaran, 
sürekli lütfeden.

(Cevap C)

4. Verilen ayette A, B, C ve D şıklarındaki tecvid kural-
ları vardır. Ancak E şıkkındaki “izhar” yoktur. İzhar; 
Cezimli nundan sonra 6 tane olan izhar harflerinden 
birinin gelmesiyle olur.

(Cevap E)
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9. Haşr Suresi’nin kastedilen ayeti 19. ayettir. Allah bu 
ayette:

 “Allah’ı unutup da Allah’ında kendilerini unutturduğu 
kimseler gibi olmayın onlar yoldan çıkan kimseler-
dir.” (Haşr, 59:19) buyurmaktadır. 

 Fasık: ilahi emirlere itaatten ayrılıp asi olan mümin 
veya kafir anlamında kelam ve fıkıh terimidir.

 Ayetin içeriği ve fasık kelimesinin anlamı birlikte dü-
şünüldüğünde cevabın A olduğu anlaşılmaktadır.

(Cevap A)

10. Tecvit kurallarında tenvin veya sakin nun’dan sonra 

 harflerinden biri gelirse “İdgam-ı meal (ي ,م ,ن ,و)

gunne”, (ب) harfi gelirse iklab olur. Mahreç ve sıfat 
bakımından yakınlığı olan harfler arasında meyda-
na gelen idgam türüne ise İdgam-ı mütekaribeyn de-
nir.

(Cevap B)

11. Tebbet, “kurusun” manasında bedduadır. Ebu Leheb 
hakkında inmiştir. “Mesed Suresi” diye de anılır. Mek-
ke’de inmiştir. Kur’an’ın 111. süresidir. 5 ayettir.

(Cevap D)

8. Hz. Ebubekir döneminde yapılan Yemame Savaşı’n-
da pek çok hafızın şehit düşmesiyle Hz. Ömer, Hz. 
Ebubekir’den Kur’an’ın cem’i yani toplanması işlemi-
nin yapılmasını istemiştir. Çünkü şehit düşen hafız-
ların yani Kur’an’ı ezberleyen kişiler olduğu için 
Kur’an’ı Kerim’in yok olması endişesi ortaya çıkmış-
tır.

(Cevap C)
12. Kur’an-ı Kerim’in 107 suresi olan, tamamı Mekke’de 

inen, yardım manasına gelen ve dini yalanlayan iyi-
likten uzak duran kimseler hakkında inmiş olan sure 
Maun Suresi’dir.

(Cevap B)

13. Vakıf işaretlerini ilk defa Tayfur es-Secavendi tara-

fından koyulmuştur. (ط) Vakf-ı Mutlak, sözün tamam 
olduğu yerlerde bulunur. Geçilebilir ancak durma ter-
cih edilir yani daha evladır.

(Cevap C)

14. Mahreç mahalleri beş tanedir:

 1. Cevf

 2. Halk (Boğaz)

 3. Lisan (Dil)

 4. Şefeh (Dudak)

 5. Hayşum (Geniz boşluğu: Buradan mim ve nun 
harflerinden bulunan “gunne” çıkar.)

(Cevap E)

15. İdgam: (iki harfi birbirine katmak): Birbirinin aynı olan 
veya aynı cinsten olan (birbirlerine yakınlığı olan)
harflerden birincisi sakin, ikincisi harekeli olarak gel-
diğinde, birincisini ikincisine katmaya (birinci harfi 
ikinci harfe çevirerek ikinci harfi şeddeli imiş gibi oku-
maya) idğam denir.

(Cevap A)
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2. Rivayet Tefsîri: Kur’ân-ı Kerim, Hz. Muhammed’in 
sünneti, sahabe ve tâbiûn sözlerine dayanan tefsîr-
dir. Bu kaynaklarla yapılan tefsîre “rivayet tefsîri” de-
nildiği gibi, “naklî tefsîr” veya “me’sur tefsîr” de deni-
lir. Meşhur rivayet tefsîrleri:

 • İbn Cerîr et-Taberî – Câmiu’l-Beyân an Tefsî-
ri’l-Kur’ân

 • Ebu’l-Leys Semerkandî – Tefsîru Ebi’l-Leys

 • el-Vâhidî – el-Vecîz fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîz

 • el-Begavî – Meâlimu’t-Tenzîl

 • İbn Atiyye – el-Muharraru’l-Vecîz fî Tefsîri Kitâbi’l-
Azîz

 • İbn-i Kesîr – Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm

 • Celâleddin es-Suyutî – ed-Dürrü’l-Mensûrfi’t-Tef-
sîrbi’l-Me’sûr

(Cevap D)

1. Pek çok sure tam olarak bir defada, bir kısmı da par-
ça parça vahyedilmiştir. Bazen bir sure tamamlan-
madan, diğer bir surenin nâzil olduğu, hatta birden 
fazla sureye ait ayetlerin bir anda indirildiği olmuştur. 
Bugün elimizde bulunan mushaflardaki sureler, iniş 
tarihine göre tertip edilmemiştir. O hâlde bu surele-
rin tertibi kim tarafından yapılmıştır? Bu konuda üç 
görüş vardır:

 1. Surelerin tamamının tertibi Hz. Muhammed’e da-
yanmaktadır (tevkîfî). Bu görüşte olanlar, Hz. Os-
man döneminde yazılıp İmam adı verilen Mus-
haf’ı, ellerinde özel Mushafları olanlar da dahil 
olmak üzere bütün ashâbın ittifakla kabul ettiği-
ni delil olarak ileri sürmektedirler. Surelerin İmam 
Mushaf’taki tertîbi, bugün elimizde bulunan mus-
haflardaki tertibin aynısıdır.

 2. Surelerin tamamının tertibi sahabenin içtihadı ile 
olmuştur. Bu görüşte olanlar, Hz. Osman tarafın-
dan imhâ ettirilmeden önce, bazı sahabelerin el-
lerinde bulunan mushaflardaki surelerin tertibi-
nin farklı olmasını delil göstermektedirler.

 3. Surelerin tertibinin bir kısmının Hz. Muhammed’in 
bildirmesi, bir kısmının da sahabenin içtihadı ile 
olmuştur.

(Cevap B)

5. Vahy, v-h-y kelimesinin mastarı olup sözlükte, gizli 
ve süratli bir şekilde bildirmek, seslenmek, gizli ko-
nuşmak, fısıldamak, emretmek, telkin etmek, ilham 
etmek, işaret etmek, yazı yazmak, bir şeyi başkası-
na intikal ettirmek, elçi göndermek ve içgüdü gibi an-
lamlara gelmektedir. Vahyin terim olarak tanımı ise 
şöyledir: “Yüce Allah’ın insanlara ulaştırılmasını is-
tediği mesajlarını peygamberlerine, alışılmışın dışın-
da gizli bir yolla süratli bir şekilde bildirmesidir.”

 Vahiy hâdisesi, gizli bir şekilde ve süratli olarak ger-
çekleşmektedir. Nitekim bazen çok uzun Kur’ân pa-
sajları gizli olarak çok kısa bir sürede Resûlullah’a 
intikal ettirilmiştir. İbn Haldun vahyin bu hususiyetini 
şu sözleriyle ortaya koymaktadır: “Peygamberlerin 
Cebrâil’den vahiy almaları, bir kere göz açıp kapa-
yıncaya kadar geçen bir zaman dilimi içinde gerçek-
leşmiştir.”

(Cevap A)

3. Hz. Muhammed sık sık itikafa çekilmek üzere Hira 
Mağarası’na gidiyordu. M. 610, 27 Ramazan, Pazar-
tesi günü Cebrail adlı melek aracılığıyla Alak Sure-
si’nin ilk beş ayeti vahiy olarak gönderilmiştir.

(Cevap A)

6. Sorudaki öncüllerin kavramsal karşılığı C seçeneğin-
de doğru verilmiştir:

 I.  Tefsir III.  Meal

 II.  Tevil IV.  Tercüme

(Cevap C)

4. Zemahşeri’nin tefsirinin en önemli özelliği akılcılığı 
nedeni ile eleştirilmesi aynı zamanda Kur’an’ın lügat, 
nahiv, belagat ve icaz yönünden incelenmesine önem 
vermesidir.

(Cevap A)



TEFSİR

TEST • 1 24

KO
ZM

İK
 O

D
A

 •
 D

İK
A

B
 Ö

A
B

T 
SO

R
U

 B
A

N
K

A
SI

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

12. A: Kur’an-ı Kerim’de mahiyeti ve muhtevası kapalı 
olan lafızların açıklanmasını amaçlayan telif tü-
rü.

 B: Kur’an’da bir kelimenin farklı yerlerde kazandığı 
değişik manaları mükerrerleriyle birlikte incele-
yen bilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak 
adı.

 C: Kur’an-ı Kerim’in okunuş keyfiyeti, kıraat alimle-
rine nispet edilen okuyuşlar, bunlarla ilgili ilim da-
lı.

 D: Şer’i bir hükmün daha sonra gelen şer’i bir delil-
ler kaldırılması.

 E: Ayetler ve sureler arasındaki anlam ilişkisi ve bu-
nu inceleyen bilim dalı.

(Cevap B)

8. Peygamberin vefatının ardından Kur’an’ı tefsir etme 
göreviyle karşı karşıya kalan sahabiler hüküm istin-
batında bulunmamışlar, ayetleri nüzul sebepleriyle 
açıklamışlar, müteşabih ayetleri tefsir etmekten ka-
çınmışlardır. Sahabeden sonra tefsir etme göreviyle 
tabiun karşı karşıya kalmıştır. Tabiun döneminde ekol-
leşmeye gidilmiş ve bu konuda birçok ekol oluşturul-
muştur.

(Cevap E)

9. Hanefi mezhebinin meşhur fakıhleri arasında yer alan 
Ebu’l-Leys es- Semerkandi eseri tefsiru’l- Kur’an’- il- 
Azim ile rivayet tefsir alanında açık ve akıcı bir dile 
sahip bir eser ortaya koymuştur. B, C, D ve E seçe-
neklerindeki eserler dirayet tefsir alanındadır.

(Cevap A)

11. Kur’an-ı Kerim’de zamirlerin zarfların kullanılması, 
zaman ve mekân zarflarının kullanılması ve verile ör-
nekte de As b. Vail’in zikredilmeyip (hüve) zamirinin 
kullanılması Kur’an ilimlerinden Mübhematü’l- Kur’an 
ile açıklanmaktadır.

(Cevap B)

10. Parçada anlatılan görüşlere sahip kimse İşari tefsir 
ekolüne mensuptur. Çünkü ayeti zahiri manasından 
batıni manaya yorumlamasıyla ifae etmektedirler. Bu 
tefsire “tasavvufi” veya “sufi tefsir” denmektedir.

(Cevap C)

13. Zeyd b. Sabit, bahsedilen ayetleri yazılı olarak sade-
ce Huzeyme’nin getirdiğini ve ikinci bir şahide gerek 
görmeden bu âyetleri mushafa almıştır. Onun böyle 
davranmasının nedeni Hz. Muhammed’in borcunu 
ödeyip ödemediği hususunda bir alacaklısıyla arala-
rında sorun çıkmıştı. Bu anlaşmazlıkta bu borcun 
ödendiğini görmediği hâlde Ebu Huzeyme, “Biz se-
ni vahiy gibi daha önemli bir konuda tasdik ediyoruz.” 
diyerek şahitlik etmesidir. Bunun üzerine Resûl-i Ek-
rem ona “şehâdeti iki şahit yerine geçen kimse” de-
miştir.

(Cevap C)

7. “Müfessir, Kur’ân’ı başından sonuna kadar ayet ayet 
ele alıp belli bir yöntemle açıklamaya çalışan kişi” 
demektir. 

(Cevap A)

14. Eşleşmeler; I-E, II-B, III-C, IV-D şeklinde olmalıydı. 
İstinsah açıklanmamıştır. İstinsah çoğaltma demek-
tir. Hz. Osman zamanında yapılmıştır. Mushafın is-
tinsahının /çoğaltılmasının temel nedeni, yedi harf 
ruhsatından kaynaklanan farklı kıraatların sorun ol-
masıdır.

(Cevap A)



TEFSİR

TEST • 1 25

KO
ZM

İK
 O

D
A

 •
 D

İK
A

B
 Ö

A
B

T 
SO

R
U

 B
A

N
K

A
SI

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

TEST • 2

1. Vahiyle ilham arasında şu farklar bulunmaktadır:

 1. Peygamberler kendilerine indirilen vahyin Allah 
katından olduğunu kesin olarak bilirler. İlhamın 
kaynağı belli olmadığı için onu alanlar onun ne-
reden geldiğini bilemezler.

 2. Vahiy vasıtalı, ilham ise vasıtasız olarak tecellî 
eder.

 3. Vahiy olayı son bulmuştur, ilham ise devam et-
mektedir.

 4. Vahiy bağlayıcıdır, ilham ise bağlayıcı değildir.

 5. Vahiy umumî ve küllî, ilham ise hususî ve cüzî-
dir.

 6. Vahiy yoluyla elde edilen bilgiler birbirleriyle çe-
lişmez; ilham ile elde edilen bilgiler ise birbirle-
riyle çelişebilir.

(Cevap A)

2. Te’vîl kelimesi, sözlük manası itibarıyla aslına dön-
mek anlamına gelen kökünden vezninde mastar olup 
döndürmek ve herhangi bir şeyi varacağı yere var-
dırmak demektir. Terim olarak da “te’vîl, ayetin lafzî 
tahlilinden sonra ortaya çıkan manasını, makul ve 
kuvvetli delillerle desteklenmiş olmak şartıyla muh-
temel manalarından bağlamına en uygun olana çe-
virme” faaliyetidir.

(Cevap D)

4. Kur’an’da muhkem ayetlerin bulunması onların tef-
sirine ihtiyaç duyulduğu anlamına gelmez. Muhkem, 
delaleti açık, manası başka bir konuyla karışmaya-
cak derecede net olan ve tek manası bulunan ayet-
lere denir. Demek ki muhkem ayetlerin manaları, baş-
ka bir konuyla karıştırılmayacak şekilde kolaylıkla an-
laşılmakta, manalarını anlamak için başka bir izah 
veya delile ihtiyaç duyulmamaktadır.

(Cevap D)

3. Yüce Allah şu ayette vahyin üç türlü gelebileceğini 
haber vermektedir:

 “Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde ar-
kasından konuşur yahut bir elçi gönderip izniyle ona 
dilediğini vahyeder.” (Şûrâ, 42:51)

 Bu ayete göre vahiy üç şekilde gerçekleşmiştir:

 1. Allah’ın iletmek istediği mesajları peygamberinin 
kalbine doğrudan bırakması/yerleştirmesi.

 2. Vahyi peygamberine bir perde arkasından bildir-
mesi. Hz. Mûsâ’ya ağaçtan nidâ etmesi bu tür bir 
vahiy çeşididir.

 3. Vahiy getirmekle görevlendirdiği bir meleği elçi 
olarak göndermesi. Kur’ân bu şekilde yani, 
Cebrâil vâsıtası ile indirilmiştir.

(Cevap E)

5. Öncülde “te’vîl”in tanımı yapılmıştır.

 Tercüme kelimesi sözlükte, “bir kelâmı bir dilden baş-
ka bir dile çevirmek, bir sözü diğer bir dilde tefsîr ve 
beyân etmek, bir lafzı kendisinin yerini tutacak baş-
ka bir lafızla değiştirmek” gibi manalara gelmektedir.

 Meal ise te’vîl kavramı gibi “evl” kökünden türemiş-
tir. Sözlükte bir şeyin özü, hülâsası ve âkıbeti anla-
mına geldiği gibi, eksik bırakmak manasını da içer-
mektedir. Kavram olarak da “bir sözün manasını tam 
olarak değil de biraz noksanıyla ifade etmek” demek-
tir.

 Tenkit ise bir metni eleştirel süzgeçten geçtikten son-
ra yayımlamaktır.

(Cevap D)

6. Rivayet tefsirin önde gelen temsilcisi olan Taberi;  
Camiül-Beyan adlı eseri ile ilk rivayet tefsirini oluş-
turmuştur. Kur’an’ı belirli bir sistematik içersinde tef-
sir etmiştir.

(Cevap D)

7. İnsandaki aşırı merak ve hırs, bazı ayetlerin detay-
larını öğrenmeye sevk ediyordu. Meselâ Ashab-ı 
Kehf’in isimleri, kaç kişi oldukları, köpeklerinin rengi; 
Nûh’un gemisinin büyüklüğü, içerisine alınan hay-
vanların sayıları ve cinsleri; Hz. Yusuf’un rüyasında 
gördüğü yıldızların adları; Hz. Musa’nın Medyen’de 
hizmetkârlık yaptığı evin büyük kızıyla mı, yoksa kü-
çük kızıyla mı evlendiği gibi birçok gereksiz konu eh-
li kitaba sorulmuştur. Bazı Müslümanlar bu tür bilgi-
lere ulaşmak maksadıyla Ehl-i kitabın önde gelenle-
rine özellikle İslâm’ı kabul etmiş bulunan Abdullah b. 
Selam, Vehb b. Münebbih ve Ka’b el-Ahbar gibi kim-
selere soruyorlar ve aldıkları cevapları muhafaza edi-
yorlardı. Bunların arasında kendisinden en çok riva-
yet edilen Ka’b el-Ahbar’dır.

(Cevap A)
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14. Bâtıni tefsîr, zâhir anlamla ters düştüğü, ilham ve keşf 
neticesinde elde edilen ledünni ilim yerine kişinin ken-
di şahsî fikrini yansıttığı ve zâhirî anlamı yok sayıp 
biricik sayıldığı için aşırı bâtınî yorum olarak telakki 
edilmiş ve kabul görmemiştir. Batıni tefsîr, Kur’ân’da-
ki hurûf-ı mukatta’a başta olmak üzere cifr hesabıy-
la ayetleri, kehanetlere varacak, Kur’ân’ın zâhirine 
ters düşecek şekilde aşırı olarak yorumlamışlardır ki 
bunlar, müfessirler tarafından “bâtıni” ve “ilhadi” (sap-
kın) yorum kapsamında değerlendirilmiştir.

(Cevap B)

10. Tefsîrde temayüz etmiş sahâbiler arasında Hz. Ebû 
Bekir, Hz. Osman, Hz. Ali, Abdullah b. Abbâs, Abdul-
lah b. Mes’ûd, Ubey b. Ka’b ve Ebû Musâ el- Eş’arî’nin 
isimleri zikredilmektedir. Ancak Kur’ân naslarının yo-
rumunu içeren rivayetlerin sayısı ile tefsîr ilmine yap-
tıkları katkı bakımından söz konusu sahâbîler farklı 
konumlara sahiptirler. Söz gelimi tefsirde rivayetleri-
nin fazlalığı esas alınarak bir sıralama yapılacak olur-
sa o takdirde Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Mes’ûd, 
Ubeyy b. Ka’b ve Hz. Ali’nin isimlerini ön sıralarda 
zikretmek gerekir. En az rivayette bulunanlar ise Hz. 
Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’dır.

(Cevap B)

12. Rivayet, sözlükte birini su kaynağına götürmek ve su 
içirmek gibi anlamlara gelir. Buna göre rivayet, bir 
kaynağa gitmek, başka bir ifadeyle nakle dayanmak-
tır. Terim olarak ise “Kur’ân’ı Kur’ân, Hz. Muham-
med’in sünneti ve selefin açıklamaları ile tefsîr et-
mek” diye tanımlamak mümkündür. Rivayet tefsirin-
de ilk başvurulan kaynak her zaman, Kur’an’dır.

(Cevap C)

15. Ali kavramları karıştırmıştır. Tefsir daha çok rivayete 
dayanır, te’vîl ise daha çok sağlıklı düşünen akla da-
yanır. Tesîrde rivayetler ön planda iken, te’vîlde ak-
lın faaliyetleri ön plandadır.

(Cevap E)

11. Tefsir usulüne ilişkin ilk eserler ilk önce tefsirlerin mu-
kaddimeleri şeklinde olmak üzere zamanla müstakil-
leşerek ulaşılabildiği kadarıyla H. III. asırda kaleme 
alınmış olmalıdır. Aynı zamanda meşhur bir muta-
savvıf olan Hâris el-Muhâsibî’nin (öl. 243/857) “el-
Akl ve Fehmu’l Kur’ân” adlı eseri bu sahadaki ilk müs-
takil çalışma olarak takdim edilmektedir.

(Cevap B)

9. Kur’ân, Ramazan ayının Kadir Gecesi’nde Levh-i 
Mahfûz’dan Beytu’l-İzze’ye toptan indirilmiştir. Ancak 
bazı âlimler Kur’ân’ın buraya indirilmiş olduğunu ka-
bul etmemektedirler. 

 Ancak şu hikmetler dikkate alınırsa Kur’ân’ın Bey-
tu’l-İzze’ye toptan indirilişinin faydadan hâli olmadı-
ğı anlaşılmaktadır:

 1. Diğer ilâhî kitaplardan farklı olarak Allah Kur’ân’a 
iki farklı özellik vermiştir: Hem toplu ve hem de 
parça parça iniş. Bu da onun, gerek Kur’ân’a ve 
gerekse Kur’ân’ın kendisine indirildiği Hz. Mu-
hammed ve onun ümmetine vermiş olduğu öne-
mi gösterir.

 2. Bir kitabın bir tek sicile değil, birden fazla sicile 
kaydedilmesi, yine ona verilen değeri gösterdiği 
gibi ayrıca onun, her safhada titizlikle korundu-
ğunu ortaya koyar.

 3. Allah, gökler âlemindeki varlıklara, bu Kur’ân’ı 
son peygambere indireceğini bildirmiş, böylece 
onları bu muazzam olaya şahit tutmuş olmakta-
dır.

(Cevap A)

13. Tabiun döneminin tefsir özellikleri:

 • Kur’an’ın bürünü tefsire girmiştir.

 • Fıkhı konularda geniş izahlara yer verilmiş.

 • İsrailiyat bu devirde tefsire girmiştir

(Cevap D)

8. Ayet, “Kur’ân’ın herhangi bir suresinde, bir veya bir-
kaç kelime ya da cümleden meydana gelen ve ba-
şından ve sonundan ayrılmış olan bölümlere” denir. 
Ayetlerin son kelimesine, iki ayeti birbirinden ayırdı-
ğı için fâsıla, fâsılanın son harfine de harfu’l-fâsıla 
denmektedir.

(Cevap B)
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1. Fezâilu’l-Kur’ân, Kur’ân’ın tamamını veya bazı sure 
ya da ayetlerini öğrenip okuyan, öğreten, dinleyen, 
ezberleyen, hükümlerine göre amel edenlerin kaza-
nacakları sevapları, bazı sure yahut ayetlerin şifalı 
olduğunu bildiren hadisleri içeren literatür için kulla-
nılan bir tabirdir. Bunun için kaynaklarda “Fezâi-
lu’l-Kur’ân”, “Sevâbu’l-Kur’ân”, “Menâfiu’l-Kur’ân” gi-
bi terimler kullanılmıştır. Bu konuda müstakil eserler 
kaleme alınmıştır. İmam Şafiî’nin Menâfiu’l-Kur’ân 
adındaki kitabının bu konuda yazılan ilk eser olduğu 
ileri sürülmektedir.

(Cevap D)

2. Dirayet tefsiri, Kur’an ayetlerini, ayetler ve hadisler-
le tefsir etmekle yetinmeyip dil, edebiyat, din ve çe-
şitli bilgilere dayanılarak, akıl ve içtihatla yapılan tef-
sire denir. Dirayet tefsirine re’y tefsiri denir. Dirayet 
tefsirinde; kelimelerin etimolojik yapısı, hakikat veya 
mecaz oluşu, cümlelerin tahlili, emir ve yasakların ne 
ifade ettiği, sözün bağlamı ve belagat yönleri dikka-
te alınır. Müfessir, ilmi gücüne göre ayetleri yorum-
lar. Dirayet tefsirinin makbul olabilmesi için bu tefsi-
rin, İslam’ın ruhuna, Kur’an ve sünnet bütünlüğüne 
uygun olması gerekir. Aksi takdirde bu tefsir, ilhadi 
bir tefsir olur. Fahruddin Razi’nin “Mefatihu’l-Gayb”, 
Beydavi’nin “Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil”, Ne-
sefi’nin “Medariku’t-Tenzil ve Hakiku’t-Te’vil” adlı eser-
leri bu metotla yazılan tefsirlere örnektir. 

(Cevap C)

3. Kur’an hükümleri anlamına gelen “Ahkamü’l-Kur’an”; 
ibadet, muamelat, kefaret ve ukubat ile ilgili ayetle-
rin yorumunu konu edinen bilim dalına ve bu dalda 
yazılan eserlere denir. İslam bilginleri ahkam ayetle-
rinin sayısını belirlemeye çalışmışlar ancak bir sayı-
da ittifak edememişlerdir. Çünkü ayetler Kur’an’da 
ayrı gruplar hâlinde yer almadıkları gibi bir ayetten 
birden fazla hüküm içerebilir hatta kıssalarla ilgili ayet-
lerden bile dini hükümler çıkartılabilmektedir. Bu sa-
hada eser yazan her alim ilmi nispetinde ayetleri ele 
almış, bu yüzden ahkamü’l-Kur’an adlı eserlerde yo-
ruma tabi tutulan ayet sayısı farklı olmuştur. 

(Cevap D)

4. Abdullah b. Mesud sahabi ve ilk dönem müfessir, 
muhaddis ve fâkihlerindendir. Hayatının ilk yılların-
da Mekkeli bir zengin için çobanlık yapmış, İslam’ı 
duyunca da kardeşi Ukbe ve annesi Ümmü Abd bint 
Abd İbn Süvâ ile birlikte Müslüman olmuştur. İlk Müs-
lümanlar arasında altıncı kişi olan Abdullah b.Mesud, 
Kabe’de ilk defa açıktan Kur’an okuyan kişidir ki bu 
sebeple Kureyş ileri gelenleri tarafından çok eziyet 
görmüştür. Daha sonraları Hz. Muhammed onu hi-
mayesine almış, ömrü boyunca da peygamberin ya-
nından ayrılmamıştır. Abdullah b. Mesud, peygam-
berin evine izinsiz girebilen tek kişidir. Bedir, Uhud 
ve Hendek muharebelerinin hepsine katılmış, Be-
dir’de Ebu Cehil’i öldürerek Mekkelilere ağır bir dar-
be vurmuştur. 

(Cevap A)

5. Tercüme; bir kelamı bir dilden bir başka dile çevir-
mek anlamına gelir. Lafzi (harfi) tercüme ise aslına 
benzemesi gözetilen, başka bir deyimle eş anlamlı 
kelimelerden birinin, diğerinin yerine konulmasını he-
defleyen tercümedir. Bu tercüme, Kur’an için müm-
kün değildir. Çünkü bütün insalar ve cinler bir araya 
gelseler Kur’an’ın benzerini meydana getiremezler.

(Cevap E)

6. Parçaya baktığımızda Kur’an’ın temel amaçlarından 
doğru bilgi ve doğru davranışdan söz edilmiştir. İn-
san doğru bilgiye akılla ulaşılması ve peygamberle-
rin örnek almasıyla doğru davranışa yer vermesi 
Kur’an’ın temel amaçlarındandır.

(Cevap B)
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7. Tevil: Sözlük manası itibariyle aslına dönmek anla-
mına gelir. Te’vil, meşru bir sebep veya delilden do-
layı ayeti zahiri manasından alıp kendinden önceki 
veya sonraki ayete uygun, Kur’an ve sünnete uygun 
manalardan birine hamletmek demektir. Tevil kavram 
Kur’an-ı Kerim’de yorum gücü olarak kullanılmamış-
tır.

(Cevap D)

8. Tabiun Dönemi müfessirleri tefsiri ya sahabeden işit-
tikleri şekliyle nakletmişler ya da kendi içtihatlarına 
dayanarak tefsir etmişlerdir. Tabiiler içinde tefsir ve 
fıkıhta öne çıkan kişiler arasında Abdullah bin Zübeyr 
bulunmamaktadır. Çünkü o, sahabe dönemi müfes-
sirlerindendir.

(Cevap E)

10. Rivayet tefsir: Kur’an-ı Kerim, Resulullah’ın sünneti, 
sahabe ve tabiunun sözlerine dayanan bir tefsirdir. 
Bu kaynaklarla yapılan tefsire “nakli veya me’sur” tef-
sirde denir.

(Cevap B)

9. Müşkil, delaleti açık olmayan lafızlardandır. Müşkil-
deki kapalılık doğrudan doğruya lafzın kendisinden 
kaynaklanır ve onunla kastedilen mana ancak onu 
kuşatan karine ve emareler üzerinden incelemede 
bulunma ve derinlemesine düşünme yoluyla anlaşı-
labilir.

(Cevap B)

12. Kur’an ilimleri Kur’an-ı anlamaya yardımcı olan ilim-
lerdir. Bunlar:

 • Emsalu’l - Kur’an

 • Fedailu’l - Kur’an

 • Aksamu’l - Kur’an

 • Münesebetu’l - Kur’an

 • Vucuh ve Nezair

 • Aksamu’l - Kur’an
 şeklinde sayılabilir.

(Cevap E)

13. Cebrail (a.s.) Dıhye-i Kelbî suretinde gelirdi. Dıhye-i 
Kelbî Rumcayı iyi bilirdi. Hz. Muhammed, Bizans Kay-
seri Heraklius’u İslâma davet için bir mektup yazdı-
rıp onu Bizans’a sefîr olarak göndermiştir.

(Cevap A)

14. Hicrî 774 senesinde vefat eden İbn Kesîr hadisçi olu-
şu hasebiyle bu alanda söz sahibi birisidir. Yazmış 
olduğu Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azîm isimli bu eser, Taberî 
tefsiri kadar hacimli ve geniş olmasa da zayıf rivâ-
yetlerin ayıklanmış oluşu nedeniyle en sahih rivâyet 
tefsirlerinin başında gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’i baş-
tan sona tefsir eden ilk yazılı kitap, Mukâtil b. Süley-
man’ın Kitabu’t-Tefsiri’l-Kebir’idir. Süfyan es-Sevrî’nin  
Arap dilinin filoloji kurallarına ve sebeb-i nüzule da-
yanarak bazı ayetleri açıklayan eseri ise Kitabu’t-Tef-
sîr’dir. Meşhur ve muteber rivâyet tefsirlerinden biri 
de İbn-i Kesîr Tefsiri’dir. 

(Cevap E)

11. Muhkem ayetler, manası açık anlaşılır olan ayetler-
dir. Müteşabih ayetler ise Allah’ın ilmine ait olan fa-
kat muradın ne olduğu tam olarak bilinmeyen ayet-
lerdir.

(Cevap D)
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TEST • 4

7. Tefsiri incelendiğinde ilk önce ayetlerdeki izaha muh-
taç kelimelerin icabı üzerinde duran ve Meanil Kur’an 
adlı tefsir çalışmasını ortaya koyan müfessir Ferra 
(Yahya b. Ziyad) dır.

(Cevap D)

5. Konulu tefsirin gelişmesindeki etkenler:

 • Kur’an’ın temel amacıyla uygunluk

 • Müfessire bütüncül yaklaşım kazandırması

 • Çağdaş problemlere çözüm arayışı

 • İslam davetçisine yardımcı olması

 • Oryantalistlerin Kur’an hakkındaki iddialarına ce-
vap verme

 şeklinde belirtilebilir.

 D seçeneğindeki ifadeyse bu etkenler arasında sa-
yılamaz.

(Cevap D)

3. 20. yüzyıl günümüz tefsirleri şunlardır:

 • Tefsiru’l Menar

 • Fi-Zilali’l-Kur’an

 • Tefhimu’l-Kur’an

 • El-Mizan fi Tefsiri’l Kur’an

 Mefatihu’l-Gayb, Fahruddin Razi’nin kevni ayetleri 
yaşadığı dönemin bilimsel nazariye ve görüşlerine 
göre tefsir etmiş dirayet tefsir örneklerindendir.

(Cevap E)

2. Seyyid Kutup, Fi Zilali’l-Kur’an adlı tefsiri yazan, ay-
nı zamanda edebiyatçı ve sosyolog olarak ün kaza-
nan Mısırlı bir müfessirdir.

(Cevap A)

4. Sözlükte ayet; iz, açık, işaret, burhan, emare, ibret, 
nişane, mucize gibi anlamlara gelir. Kur’an-ı Ker’im’in 
her bir cümlesine “ayet” denir. Ayetlerin tertibi tevki-
fi olup vahye dayanmaktadır.

(Cevap D)

6. İlk defa 3. Halife Hz. Osman zamanında ilk cilde uy-
gun olarak beş (veya yedi) adet Kur’an yazdırılmış, 
bunlardan biri Medine’de Hz. Osman’ın nezdinde bı-
rakılıp diğerleri merkezden uzak vilayetlerde yaşa-
yan Müslümanların Kur’an’ın okunmasındaki tered-
dütlerini gidermek için bu vilayetlere gönderilmiştir. 
Hz. Osman  Mushaf’ı istinsah edip çoğaltmaları için 
şu dört kişiyi görevlendirmiştir: Zeyd b. Sabit, Abdul-
lah b. Zübeyr, Said b. As, Abdurrahman b. Haris. Bun-
lardan Zeyd, Medineli Ensar’dan, diğerleri ise Mek-
keli olup Kureyşlilerdendi. Bazı rivayetlerde bu he-
yetin 12 kişiden oluştuğu bildirilmektedir.

(Cevap B)

1. Kur’an’ın Hz. Muhammed’e tedrici yani (parça par-
ça) indirilmesinin birçok sebep ve hikmeti bulunmak-
tadır. A, B, C ve D seçenekleri bu hizmetler arasın-
da gösterilirken E seçeneği bunlardan değildir. Çün-
kü bu durum Müslümanlığı insanların kalbine ve zih-
nine yavaş yavaş nüksettirmiş ve İslam dinine inan-
mayı kolaylaştırmıştır.

(Cevap E)
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TEST • 4

8. Kelime olarak nesh; yok etmek, gidermek, bir şeyi 
bir yerden başka bir yere nakletmek ve yazmak gibi 
anlamlara gelmektedir. Hepsinde var olan temel an-
lam, yer değiştirmedir (tebdîl). Dinî bir terim olarak 
da nesh, herhangi bir şer’î hükmün yerine başka bir 
şer’î hükmün gelerek öncekinin hükmünü ortadan 
kaldırması anlamındadır.

(Cevap C)

9. Hâricîye fırkası Kur’ân’ın, lafız düzeyine son derece 
önem verirler, tefsir ve te’vîle ihtiyacı olmadığını be-
nimserler. Kur’ân lafzının yüzeysel anlamıyla hareket 
ederler. Lafzın yüklendiği derin zâhirî anlamların var-
lığını kabul etmezler. Ehl-i Sünnetin tefsîr ve te’vîl an-
layışıyla Şîa’nın bâtınî te’vîl anlayışını reddederler. Do-
layısıyla Kur’ân metnini anlamada yardımcı olan “ha-
dis, sahabe kavli, ümmetin icmaı” gibi unsurlara -özel-
likle de mezheplerine aykırı olduğunda- itibar etmez-
ler. Ancak ayetlerin tefsirinde kendi fikirlerini ispat ko-
nusunda zorlama te’vîllerden de kaçınmazlar.

(Cevap D)

10. Muhkem; delaleti açık, manası başka bir konuyla ka-
rışmayacak derecede net olan ve tek manası bulu-
nan ayetlere denir. Muhkem ayetlerin manaları, baş-
ka bir konuyla karıştırılmayacak şekilde kolaylıkla an-
laşılmakta, manalarını anlamak için başka bir izah 
veya delile ihtiyaç duyulmamaktadır.

(Cevap D)

11. Hadiste otorite olduğu için tefsir çalışmalarında da 
hadis ilminden faydalanan rivayet tefsiri müfessirle-
rinden olan ve Mealimu’t-Tenzil adlı eseri yazan mü-
fessir Hüseyin el-Begavi’dir.

(Cevap D)

12. Kur’an ilimlerinden olan Esbabü’n-Nüzul (Sebebi Nü-
zül) bir ayetin nerede, nezaman, hangi olay ve kim-
ler hakkında indirildiğini bilmek, ayetin maksadına 
uygun şekilde yorumlanması, fıkhi hükümlerin çıka-
rılabilmesi, ayet ve sureler arasındaki uyumu tespit 
etmektir.

(Cevap C)

14. Modernist tefsirin ilk temsilcisi Muhammed Abduh’dur. 
Toplumdaki siyasi, sosyal ve kültürel sorunlara 
Kur’an’dan çözüm üretilmesidir.

(Cevap E)

15. Te’vîl kelimesi, sözlük manası itibarıyla aslına dön-
mek anlamına gelen kökünden vezninde mastar olup 
döndürmek ve herhangi bir şeyi varacağı yere var-
dırmak demektir. Ancak bu kelime Kur’ân bütünlüğü 
içerisinde farklı anlamlar ifade etmektedir:

 1. Tefsîr, “Onun tefsîrini ancak Allah bilir.” (Âl-i İm-
rân, 3:7),

 2. Sebep, “Hakkında sabredemediğin şeylerin te’vî-
lini/sebebini sana bildireceğim.” (Kehif, 18:78),

 3. Sonuç, Bu daha iyidir ve te’vîl/sonuç bakımından 
daha güzeldir.” (Nisâ, 4:59),

 4. Rüyâ tabiri, “Ve Yûsuf dedi ki: Babacığım! İşte 
bu daha önce gördüğüm rüyanın te’vîli/tabiridir.” 
(Yusuf, 10:100).

(Cevap B)

13. Öncüldeki görüşleri savunan Muhammed b. İdris 
eş-Şâfi’i’dir. İmam Şafi’ye göre aynı durum “Allah” is-
minde de söz konusudur. Allah’tan başka hiçbir var-
lığa bu isim verilmemiştir.

Cevap E
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2. Muzdarib, Arapçada problemli olup çözüme kavuş-
turulamayan, farklı şıklar arasında karara bağlana-
mayan, çelişkisi giderilemeyen, uzlaştırılamayan gi-
bi anlamlar taşır. Hadis ilminde birbirlerine zıt olmak-
la beraber birini diğerine tercih imkânı bulunmayan 
hadislerden her birine verilen isimdir. 

(Cevap B)

3. Ehl-i bid’at hadis ilminde “sünneti terk etmek” anla-
mında da kullanılmıştır. Yaygın görüşe göre “ehl-i 
bid’at” aklı esas alıp nasları (Kur’an ve sünnet) terk 
etmek suretiyle Hz. Muhammed’den sonra sünnete 
aykırı, sapkın inanç ve davranışları benimseyenlere 
verilen isimdir.

(Cevap A)

1. Hadis toplama faaliyetlerinin yapıldığı dönem Tedvin 
dönemidir.

(Cevap D)

5. Söz, haber, yeni şey anlamlarına gelen hadis, terim 
olarak Hz. Muhammed’in söz, fiil ve takrirleridir. Bu 
tanıma göre hadis, sünnetle eş anlamlıdır. 

(Cevap E)

4. Râvide görülen kusurlar ikiye ayrılır:

 Adalet sıfatıyla ilgili kusurlar:

 • Kizbur’r-Râvi (Yalancılık)

 • İttihamûr-Râvi bi’l-Kizb (Yalancılıkla itham)

 • Fısku’r-Râvi (Fâsıklık)

 • Bid’atü’r-Râvi

 • Cehâlet (Bilinmezlik)

 Zabt sıfatıyla ilgili kusurlar:

 • Kesretu’l-Galat (Çok hata yapma)

 • Fartu’l-Gafle (Çok yanılmak)

 • Vehim (Yanılma)

 • Muhâlefetü’s-Sikât (Güvenilir râvilere muhalefet) 

 • Sûü’l-Hıfz (Kötü hafıza)

Cevap B)

6. Yüz bin hadisi senet metinleriyle birlikte ezberleyip 
ravilerin terceme-i hallerini bilen muhaddislere de ha-
fız denir. Çoğulu huffaz, hafaza, hafizin ve hafızat’dır. 

(Cevap B)

8. Muhammedî gerçek anlamına gelen bu kavram ta-
savvufta, Hz. Muhammed’in manevi şahsiyetini ifa-
de etmek için kullanılır. 

(Cevap A)

9. Senedindeki kopukluk sebebiyle zayıf kabul edi-
len hadis türleri şunlardır:

 • Muallak Hadis

 • Munkatı Hadis

 • Mu’dal Hadis

 • Mürsel Hadis

 • Müdelles Hadis

 Ravisindeki kusur sebebiyle zayıf sayılan hadis-
lerse şunlardır:

 • Muallel Hadis

 • Muzdarip Hadis

 • Münker Hadis

 • Şâz Hadis

 • Maklûb Hadis

 • Müdrec Hadis

 • Musahhaf Hadis

(Cevap B)

10. Hadisler, isnadındaki – senedindeki râvi sayısı açı-
sından ikiye ayrılır.

 1. Âli hadis: Hadisi en kısa yoldan Hz. Muham-
med’e ulaştıran ve râvi sayısı az olan hadistir.

 2. Nâzil hadis: Âli hadisin karşıtı olup hadisi Hz. 
Muhammed’e çok râvi sayısı ile ulaştıran hadis-
tir.

 Âli hadis, nâzil hadisten üstündür.

(Cevap A)

7. Kudsi hadis, Peygamberimizin Kur’an dışında “Allah 
şöyle buyurdu vb.” ifadelerle söylediği hadistir. Kut-
si hadise ayrıca ilâhi ve rabbânî hadis isimleri de ve-
rilmektedir.

(Cevap C)
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14. Hadis metodolojisinde râvi sayısı bakımından hadis-
ler ikiye ayrılır:

 1. Mütevâtir hadisler: Her tabakada yalan üzerin-
de birleşmeleri mümkün olmayan belirli sayıda-
ki râviler topluluğunun rivayet ettiği hadistir.

 2. Âhâd hadisler: Râvi sayısı mütevâtir derecesi-
ne ulaşamayan hadislerdir. Üçe ayrılır:

 • Meşhur hadis: Her tabakada en az üç râvi tara-
fından rivayet edilmiş hadistir.

 • Aziz hadis: Her tabakada en az iki râvi tarafın-
dan rivayet edilmiş hadistir.

 • Ferd hadis: Senedinin bir veya birkaç yerinde 
râvi sayısı bire düşen hadistir.

(Cevap B)

15. Hadisler, öncelikle mütevâtir ve âhâd olmak üzere 
ikiye ayrılır.

 Mütevâtir; başından sonuna kadar her tabakada, ya-
lan söylemek üzere anlaşmaları aklen ve âdeten 
mümkün olmayacak kadar çok râvinin rivayet ettiği 
hadistir.

 Âhâd hadisler ise şöyle taksim edilir:

 a) Makbul hadisler

 1. Sahih

 2. Hasen

 b) Merdud hadislere zayıf hadis de denir.

(Cevap A)

16. Hadisleri tedvin ve tasnif süreci Hz. Muhammed dö-
neminden hicrî üçüncü asırda temel hadis kitapları-
nın yazılmasına kadar yaklaşık üç asırlık bir süreçte 
belli bir gelişim çizgisinde gerçekleşmiştir. Bu dönem-
de hadislerin aslına uygun olarak öğretilip öğrenil-
mesinde ihtiyaçlara göre kurallar ve yöntemler geliş-
tirilmiştir. Bu metotlara genelde tahammülü’l-hadis 
denmektedir. Bu yöntemler kısaca şöyledir:

I.

II.

III.

IV.

Semâ

Kıraât

İcazet

Münavele

V.

V.

VII.

VIII.

Kitabet

İlâm

Vasiyet

Vicâde

 Mudarebe diye bir hadis öğrenme ve öğretme yön-
temi yoktur.

(Cevap B)

11. Kelam ilminde bilgi edinme yolları temel olarak üçe 
ayrılır:

 1. Beş Duyu

 2. Doğru – Sadık haber

 3. Akıl

 Kur’an ayetleri ve hadisler doğru haber içerisinde yer 
alır.

(Cevap C)

12. Hanefî ekolü-mezhebi Kûfe’nin önde gelen hukukçu-
su, re’y ekolüyle (yani akla ve kıyasa dayanan yön-
tem) ile özdeşleşmiş bir müçtehid olan Ebu Hanife 
Numan b. Sabit etrafında şekillenmiştir. Ebu Hani-
fe’nin fıkıhta takip ettiği metot, kendisinden nakledi-
len rivayetler ışığında soru kökündeki gibi özetlene-
bilir. Bu verilerden hareketle Ebu Hanife’nin başvur-
duğu kaynakların kitap, sünnet, en genel anlamıyla 
sahabe kavli ve içtihad olduğunu söyleyebiliriz.

(Cevap A)

13. Hadis usûlü ilminde senedinde inkıta yani kopukluk 
sebebiyle zayıf kabul edilen hadis çeşitleri şunlardır:

 • Muallâk hadis

 • Munkatı hadis

 • Mu’dal hadis

 • Mürsel hadis

 • Müdelles hadis

 Müdebbec hadis ise yaşça ya da öğrenim dönemi 
olarak birbirine akran olan râvilerin, birbirlerinden kar-
şılıklı olarak rivayet ettikleri hadise denir. Herhangi 
bir hadisin müdebbec olarak rivayet edilmesi, o ha-
disi kuvvetlendirir.

(Cevap A)
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6. Hadisler ilk kaynaklarına göre şöyle sınıflandırılır:

 1. Kudsî: Yüce Allah’a, Kur’an olmayarak nispet 
edilen söz ve işle ilgili hadistir.

 2. Merfû: Hz. Muhammed’e ait olduğu söylenen 
söz, iş veya herhangi bir durumla ilgili hadis de-
mektir.

 3. Mevkûf: Bir sahabiye ait olduğu söylenen söz ve 
işle ilgili hadise denir. Bu ıstılah ilave bir kelimey-
le (mukayyed olarak) sahabilerden sonraki insan-
ların söz ve işleri için de kullanılır.

 4. Maktû: Tâbiûndan birine ait olduğu söylenen söz 
ve işle ilgili hadistir.

(Cevap D)

7. Tasnifi başlatan ve hızlandıran en önemli etken, Hz. 
Muhammed’in sünnetinin Müslüman toplumunda ya-
şayan bir gelenek olarak devamının sağlanmasıdır. 
Bunun için hadis malzemesinin, her alanda ve fark-
lı amaçlarla kullanılabilecek şekilde tasnif edilerek 
bütün güncel problemlerin çözümünde başvuru kay-
nağı hâline getirilmesi gerekiyordu. Hadisçiler, Müs-
lümanları yabancı kültürlerin etkisinden koruma, sün-
netten sapmaları önleme, diğer dînî gruplara karşı 
kendi görüşlerini savunma gibi amaçlarla hadisleri 
sınıflandırdılar.

(Cevap B)

8. Zeynüddîn el-Irâkî, İbnü’s-Salâh’ın Ulûmü’l-hadîs’ini 
kolay ezberlenebilmesi için Elfiyye tarzında bin iki 
beyitte şiir hâlinde özetlemiştir. İslam eğitim tarihin-
de değişik ilim dalarına ait temel metinleri ezberle-
mek çok yaygın bir uygulamaydı. Bu yüzden ders-
lerde ezberlemek üzere ya önemli metinler ihtisâr 
edilir yani özetlenir ya da manzum hâle yani şiir hâ-
line getirilirdi. Şiirin ezberlenmesi nesre yani düzya-
zıya göre daha kolaydır. Şiirleştirilen metinler genel-
likle bin beyit olarak yapılırdı.

(Cevap D)

TEST • 2

4. Telfiku’r rivayat; iki veya daha çok hadisi bir hadis gi-
bi rivayet etme anlamında terimdir. Sözlükte “birleş-
tirmek” manasına gelen telfîk, terim olarak farklı is-
nadlardan gelen ve farklı lafızlarla rivayet edilen bir 
hadisin isnad ve metinlerinin birleştirilmesini ifade 
eder. Buna telfîku’r-rivâyât adı da verilir. Telfîkin bir-
kaç şekli vardır:

(Cevap D)

2. Sünnet, Hz. Muhammed’den gelmesi bakımından 
üçe ayrılır:

 1. Kavlî Sünnet: Hz. Muhammed’in sözleridir.

 2. Fiilî Sünnet: Hz. Muhammed’in fiilleri ve davra-
nışlarıdır.

 3. Takrîrî Sünnet: Hz. Muhammed’in huzurunda 
veya bilgisi dâhilinde olmak şartıyla, sahâbe ta-
rafından söylenen sözleri ve yapılan davranışla-
rı onaylaması veya karşı çıkmamasıdır.

 Buna göre Sünnet-i Nebeviyye kavram olarak diğer-
lerini de kapsayan daha geniş bir anlama sahiptir.

(Cevap C)

3. Mürsel hadis; Hz. Peygamberden duyan ilk kişinin 
senedde zikredilmediği hadis türüdür. Mürsel Hadis; 
Sahabi mürseli ve Tâbiî mürseli olmak üzere ikiye 
ayrılır. Âlimlerin çoğunluğuna göre sahâbenin mür-
seli sahîhtir, delil olarak kullanılır, hükmüyle amel edi-
lir. Çünkü senedden düşen râvî, çoğu kez bir sahâbî 
olmaktadır. Sahâbîlerin ise hepsi âdildir; dolayısıyla 
senedden düşen sahâbî râvî hakkında bilgi sahibi ol-
mamak hadîsin sıhhatine zarar vermez.

Cevap A

5. Sünnetin, hadis İlmindeki anlamı Hz. Muhammed’in 
sözleri, davranışları ve onaylarıdır. Yani onun yolu 
ve hayat tarzı, sürekli ve devamlı davranışlarıdır. Sün-
net kavramı Kur’an ile sıkı sıkıya bağlantılı bir kav-
ramdır. Çünkü Hz. Muhammed kendi hayatında 
Kur’an’ın bütün emirlerini ve hükümlerini yerine ge-
tirmekle ve uygulamakla yükümlüdür. Hayatı da 
Kur’an hükümlerini bire bir uyguladığının tanığıdır.

(Cevap E)

1. Zevaid, bir hadis kitabının diğer hadis kitabıyla kı-
yaslanarak birincisinin ikincisinden fazla olarak riva-
yet edilen hadislerin bir araya getirildiği eserlerdir. Bu 
eserlerin toplandığı kitaplara Zevaid kitaplar denir.

(Cevap D)
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9. Hz. Muhammed’e nisbet edilerek uydurulan hadisle-
re mevzu hadis denir. Bazı sebeplerden dolayı ha-
dis uydurma faaliyetleri başlamıştır. A,B,C ve D se-
çenekleri bu sebeplerdendir. Fakat E seçeneğinde-
ki diğer dinleri küçültme isteği hadis uydurma sebep-
lerinden değildir. 

(Cevap E)

10. Hadislerle ilgili alimler tarafından çeşitli hadis türleri 
ortaya çıkmış ve bu bağlamda hadis usulü kitapları 
yazılmıştır. Öncüllerde verilen I, II ve IV usul kitapla-
rı olup Tezkiratu’l- Huffaz ise cerh ve ta-dil alanında 
yazılmış kitaptır.

(Cevap B)

11. Fıkıh konularına göre düzenlenen ve sadece merfu 
hadisleri (Hz. Muhammed’e ait olan) esas alarak dü-
zenleme özelliğini taşıyan eserler sünenlerdir.

 Hadislerin tasnifi;

 • Ale’l-Ebvab; Fıkhi bablara göre tasnifi yapılan ha-
dislerdir.

  → Camiler

  → Sünenler

  → Musannefler

 • Alel Rical; Hadisler ravilerine göre tasnif edilir.

  → Mucemler

  → Müsnedler

(Cevap C)

12. Âlimin peygamber vârisi olduğu bilgisi hadis kaynak-
larında yer almaktadır. Dolayısıyla bu konunun Kur’an 
ayetlerinde olmadığı söylenebilir.

(Cevap C)

13. Allah Resûlü, Kur’ân’ın ilk örnek uygulayıcısı sıfatıy-
la her an Allah Teâlâ’nın izni ve gözetimi altında ha-
reket etmekteydi. Gerek doğrudan gerekse dolaylı 
olarak vahye muhatap idi. Kendisine ait söz, davra-
nış ve onaylar da aynı derecede ilâhî kontrol altında 
idi. Hz. Muhammed’in Kur’ân-ı Kerîm’i sahâbe-i kirâ-
ma lâfzen öğretmesi, fiilen uygulamalarını sağlama-
sı ve özellikle genç nesil sahâbîleri birer ilim ehli ola-
rak yetiştirmesi, ortaya koyduğu örneklikte görünür 
hâle gelmiş Kur’ânî yaşantının tâbiîn nesline aktarıl-
masını sağlamaya yöneliktir.

 Hz. Muhammed’in hayattayken hadis yazmayı önce 
yasaklamış, sonra belirli şartlar oluşunca bu yasağı 
kaldırmıştır. Fakat hiçbir zaman bütün hadislerin ya-
zılmasını emretmemiştir.

(Cevap E)

14. Hasen hadis, hasen li-zatihi ve hasen li gayrihi ol-
mak üzere iki kısma ayrılır: Hasen li-zatihi; hasen ha-
dis özelliklerini kendisinde doğrudan bulunduran ha-
dise denir. Bu çeşit hadisin hasen olması için des-
tekleyici bir isnada ihtiyacı yoktur. Hasen li-gayrihi; 
hasen hadis özelliklerini, kendisinde direkt olarak bu-
lundurmadığından aslında az zayıf olduğu hâlde, 
başka bir isnadla destelendiği için hasen rütbesine 
yükselen hadise denir. Hadislerin bir üst dereceye 
yükselmeleri şahid ve mütabi denen destekleyici ha-
disler sayesinde olur. 

(Cevap C)

15. Yalnızca Fatih yanlış bilgi yazmıştır. Bir hadîs mec-
muasının câmi‘ kabul edilebilmesi için asgari olarak 
sekiz ana bölümü (kitabı) ihtiva etmesi gerekir. Baş-
ka bölümleri olsa bile bu sekiz bölümden biri eksik 
olan kitaba câmi‘ denmez. Câmi‘lerde işlenen sekiz 
konu şöyledir: Îmân ve akâid; ibadet ve muâmelat 
(ahkâm); ahlak ve nefis terbiyesi (rikâk); yeme, içme 
ve sefer âdâbı; oturup kalkma âdâbı; tefsîr, târih ve 
siyer; peygamberlerin ve ashâbın menâkıbı (hayat 
hikâyeleri); fiten ve melâhim (gelecekle ilgili konular).

(Cevap E)
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1. Sözlükte “dayanmak, yaslanmak, itimat etmek” ma-
nasındaki “sünûd” kökünden türeyen isnâd “temel-
lendirmek, dayamak; sözü söyleyenine kadar ulaş-
tırmak, bir sözün, bir rivayetin geliş yolunu haber ver-
mek, ilk kaynağa kadar götürmek” demektir. Terim 
olarak, “rivayet için kullanılan lafızlarla râvi veya râ-
vileri anarak hadis metnini ilk söyleyenine ulaştırmak, 
hadis metnini nakleden râvileri rivayet sırasına göre 
zikretmek” anlamına gelir.

(Cevap D)

2. Hadis öğrenim ve öğretim metodları “Tahammül’ü 
Hadis” denir. Öncüllerde açıklaması yapılan metot-
lar C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir.

(Cevap C)

3. Hadisler, Kur’ân ve sünnetin ayrılmaz parçaları ve 
sünneti söz, uygulama ve tasvip suretiyle taşıyan en 
önemli kaynaktır. İslâm dünyasına yönelik Batılı sö-
mürgecilik faaliyetlerinin ve Avrupa aydınlanma ha-
reketinin etkisiyle zamanla İslâm toplumlarında dav-
ranış farklılaşması ve kendi medeniyetinden kopuş 
süreci yaşandı. Bu süreçten itibaren Müslümanları 
kitabı olan ancak bir anlamda, peygamberi olmayan 
bir topluma dönüştürme çabaları baş gösterdi.

 İslâm toplumlarında, siyasi ve teknolojik yenilmişli-
ğin de etkisiyle, entelektüel düzeyde Batı medeniye-
tinin içselleştirilmesi yönündeki düşünce değişimi, 
kendi medeniyetine, ilim ehline ve İslâmî ilimlerin her 
birine ait usûle güveni ortadan kaldırdı. Bu şekilde, 
Kur’ân ve toplumsal düzeni şekillendiren sünnet ara-
sındaki irtibatın kopartılması, geleneksel kültürün göz 
ardı edilmesine kapı araladığı gibi dinin yaşanılan 
hayatın meşrulaştırma aracı hâline getirilmesi tehli-
kesini de doğurdu.

 Bu süreçte Şarkiyatçıların yani Batı’da İslam’ı ince-
leme konusu yapan bilim adamlarının etkisi büyük 
oldu.

(Cevap D)

5. Hadis metinlerinin doğru anlaşılmasında ve yorum-
lanmasında rivayet-dirayet bütünlüğü, nakil-akıl ve-
ya hâfıza-muhâkeme iş birliği, hadisle birlikte fıkıh; 
mana ve maksadı kavrama melekesi ve hüküm çı-
karma yeteneği gereklidir. Rivayet-dirayet bütünlü-
ğünün bozulması durumunda, yanlış veya eksik an-
laşılacağından hadis metinlerinde problemlerin ya-
şanması kaçınılmazdır. Bu yüzden, rivayetten uzak 
salt bir dirayet veya dirayetten kopuk bir rivayet an-
layışı eksik bir yöntemdir. Böyle bir yöntem anlayışı, 
Zehebî’nin benzetmesiyle, henüz tüyleri çıkmadığı, 
gelişimini tamamlamadığı hâlde uçma teşebbüsün-
de bulunan bir kuş yavrusu mesabesindedir.

(Cevap C)

6. Hadis tarihinin önemli bir olgusu olan ve ilk örnekle-
ri Hz. Muhammed zamanında görülen rihle, bizzat 
ashab tarafından başlatılmış, tâbiûn döneminde yo-
ğunlaşmış, hicrî ikinci, üçüncü ve dördüncü asırlar-
da çok yaygın bir hadis öğrenim yöntemi olarak en 
hareketli ve bereketli dönemini yaşamıştır

(Cevap D)

7. Şüphesiz, başta hadis olmak üzere dinî metinlerin 
doğru anlaşılması, büyük ölçüde Arap dili ve edebi-
yatının inceliklerinin iyi bilinmesine ve onların dikkat-
le tercüme edilmesine bağlıdır. Nitekim hadis ve fı-
kıh âlimi İbn Teymiyye, Arapçanın akıl, din ve ahlak 
üzerinde son derece etkili olduğunu, ilk Müslüman 
kuşaklara benzeme ve onlara açılma hususunda 
önemli rol oynadığını belirttikten sonra yukarıdaki ifa-
deleri söylemiştir.

(Cevap E)

4. Hadis ilminin temel unsurları şöyle sıralanabilir:

 • İsnad ve metin tenkidi: Hadislerin Hz. Muham-
med’e aidiyetinin tespit edilmesi. 

 • Dirayetü’l-hadis: Hadislerin doğru anlaşılması, 
yorumlanması.

 • Fıkhu’l-hadis: Hadislerden doğru hüküm çıka-
rılması.

(Cevap A)

8. Ayette ise “Kim Resûle itaat ederse Allah’a itaat et-
miş olur.” (Nisa, 4:80) buyrularak Hz. Peygamber ile 
Allah’a itaat birlikte zikredilmiştir. Çünkü Hz. Muham-
med’i insanlara dini tebliğ etme vazifesini veren ve 
onu elçi olarak görevlendiren Allah’tır. Dolayısıyla el-
çiye itaat etmeyip onu reddetmek bir anlamda elçiyi 
gönderen makama saygısızlık etmektir ki, bunu ya-
pan bir şahsın iman dairesinde kalamayacağı açık-
tır.

(Cevap B)
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9. Hattâbî, toplumun her kesiminden gelen talep ve du-
yulan ihtiyaç üzerine Buhârî’nin el-Câmiu’s-sahîh ki-
tabına A’lâmu’l-hadîs adlı bir şerh yazmıştır.

(Cevap E)

10. Hadis kaynaklarında merfu, mevkuf ve maktu hadis-
ler yer almaktadır. Yani Hz. Muhammed’in sözleri, 
sahabe ve tabiun sözleri. Fakat tabiun’un takrirleri 
yer almaz. Takrir, Hz. Muhammed’in bir konuda hü-
küm beyan etmeyip susmasıdır.

(Cevap D)

12. Siyer sahasında çalışmaları ile tanınan Josef Horo-
vitz (ö. 1931) isnadları ilk kez inceleme konusu edin-
miş ve isnâdın hicrî 93 yılında vefat eden ‘Urve b. 
ez-Zübeyr’den önce kullanılmaya başlandığını kabul 
etmiştir. 

(Cevap E)

13. İhtilâfü’l-hadîs ilmi, görünüşte manaları birbirleriyle 
çelişen ancak dikkatle incelendiğinde araları uzlaş-
tırılan ve zıtlık probleminin çözüm yolları gösterilen 
hadisleri konu alır. Muhtelifü’l-hadîs ve müşkilü’l-ha-
dîs adıyla da anılan bu disiplinde, hadislerde gerçek 
çelişkiden değil, sadece zâhirde bir ihtilâftan ve ka-
rışık görüntüden söz edilebilir.

(Cevap C)

14. Etraf türü kitaplarda hadislerin belli bir bölümü isnad-
larıyla birlikte tasnif edilmek suretiyle tertip edilir. Ha-
disleri tasnif ederken bir hadisin yalnızca belli bir bö-
lümü zikredilir.

(Cevap B)

15. Allah Resûlü, Kur’ân’ın ilk örnek uygulayıcısı sıfatıy-
la her an Allah Teâlâ’nın izni ve gözetimi altında ha-
reket etmekteydi. Gerek doğrudan, gerekse dolaylı 
olarak vahye muhatap idi. Kendisine ait söz, davra-
nış ve onaylar da aynı derecede ilâhî kontrol altında 
idi. Böylece bir insan olarak Hz. Peygamber insan-
lara hayatın her alanında örnek olmuş, bir insan ola-
rak onlara dinin gerçek hayatta nasıl uygulandığını 
göstermiştir. İslam dini bir ütopya değil, ilkelerini ger-
çeklikten alan bir hayat düsturudur.

(Cevap C)

11. Zayıf Hadis Türleri
 Seneddeki kopukluktan kaynaklanan

 • Mürsel

 • Munkatı

 • Mu’dal

 • Muallak

 • Müdelles

 Ravinin kusuruna bağlı olan

 • Münker

 • Metruk

 • Muallel

 • Müdrec

 • Mevzu

(Cevap A)

16. Zayıf hadis çeşitlerinden olan Munkatı hadis; Arap-
çada, kesik ve kopuk anlamına gelir. Hadis ilminde, 
senedinde sahabelerden sonra bir veya peş peşe ol-
mayarak birkaç ravi atlanmış olan hadistir. Hüküm 
çıkarmada delil olarak kullanılmaz.

(Cevap B)
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1. Hadis-i Kutsi Yüce Allah’a, Kur’an olmayarak nispet 
edilen söz ve işle ilgili hadis demektir. Kudsî hadîs 
yerine rabbânî hadîs veya ilâhî hadîs de denir. Kud-
si hadisler önceleri diğer hadislerle birlikte derlenmiş-
lerdi. Hicri 6. asırdan itibaren sadece bu tür hadisle-
ri ihtiva eden kitaplar da yazılmaya başlanmıştır. Da-
ha ziyade Yüce Allah’ın büyüklüğü, kudreti, merha-
meti ve lütfu gibi konuları ele alan bu hadislerin sa-
yısı fazla değildir. Örnek: “Allah -azze ve celle- şöy-
le buyurdu: Rahmetim gazabımı geçti!” (Müslim, “Tev-
be”, 15).

(Cevap C)

2. Müstahrec; daha önce tertip edilen herhangi bir ha-
dis kitabında bulunan hadisleri teker teker ele alarak 
kitap sahibinin senedinden başka bir senedle rivayet 
etmek suretiyle meydana getirilen hadis kitabıdır. 
Müstahrecler, esas aldıkları eserdeki rivayetleri, baş-
ka isnadlarını tespit etmek suretiyle kuvvetlendiren 
çalışmalardır. Genellikle söz konusu iki eserdeki ha-
disler arasında lafız farklılıklarının olduğu görülür. Bu 
tür çalışmaların IV ve V. (X-XI.) yüzyıllarda yapıldığı 
görülmektedir.

(Cevap D)

5. Müslümanlığın kısa zamanda yayılmasıyla bazı kim-
seler maddi ve manevi zararlara uğramıştı. Bunların 
Müslümanlığa karşı açıktan yapabilecekleri fazla bir 
şey yoktu. Kur’an-ı Kerîm’e karşı da bir kitap içinde 
toplandığı için böyle bir imkânları kalmamıştı. Bunun 
için dinin ikinci önemli kaynağına zarar vererek emel-
lerine ulaşmaya giriştiler. Zındık denen bu kimseler-
den bazıları yakalanmış, cezalandırılacaklarında bu 
işlerini itiraf etmişlerdi. Söz gelimi meşhur zındıklar-
dan birisi olan Abdülkerim b. Ebü’l- Avcâ’nın Halife 
Mehdî zamanında hadis uydurduğu tespit edildiği için 
asılmak üzereyken şöyle dediği nakledilir: “Dininiz-
de helali haram, haramı da helal göstermek üzere 
dört bin hadis uydurdum.”

(Cevap E)

3. Muztarib, hadis ıstılahında ise bu anlamda, râvi ve-
ya ravilerdeki hıfz eksikliği yüzünden bir hadisin fark-
lı şekillerde birbirine muhalif olarak rivayet edilmesi-
ni bildiren bir terimdir. 

(Cevap A)

4. Hadisler tarihi sıra itibarıyla önce yazılı ve sözlü ola-
rak koruma ve kayıt altına alınmaya çalışılmış, son-
ra bunlar belli kitaplar içinde bir araya toplanmış, ar-
dından da bu kitaplardaki hadislerin sınıflandırılma-
sı yoluna gidilmiştir. Bu aşamalar, zamanlarında ya-
pılan hadis çalışmalarının ayırıcı temel özelliklerin-
den hareketle; Tesbît Dönemi, Tedvîn Dönemi ve Tas-
nîf Dönemi şeklinde isimlendirilirler. Hadis tarihinde 
bu faaliyetlerin sürdürüldüğü döneme mütekaddimûn 
dönemi denmektedir.

(Cevap C)

6. Muksirun sahabeden kadın olan tek kişi Hz. Aişe’dir.  
Buna göre, B, D ve E seçenekleri elenebilir. Zeyd bin 
Sabit, vahiy katipliği ile ön plana çıkmış ve Kur’an’a 
hizmeti oldukça fazladır. Hz. Ömer’in oğlu Abdullah 
ise muksirundandır.

(Cevap A)

7. 
HADİS TARİHİ

Mütekaddimun Dönemi Mukahhirun Dönemi
Tespit Dönemi Tedvin Dönemi Tasnif Dönemi Tezhip Dönemi
Başlangıçta 1. 
asrın sonlarına 
kadar. (Resulul-
lah ve Sahabe 
Dönemi)

1. asrın sonların-
dan 2. asrın 1. 
veya 2. çeyreği-
ne kadar (Tabiin 
Dönemi)

I. aşama II. aşama III. aşama 5. asırdan günümü-
ze kadar  devam 
eden dönemHadis kitaplarının 

tertip bakımından 
mükemmel olma-
dığı dönem

Tasnif eserlerinin 
m ü k e m m e l e 
ulaştığı 4. asır 
başlarına kadar 
olan (Kütub-i Sit-
tenin oluştuğu)

Yeni hadis ara-
yışlarının görül-
düğü 4. asır son-
larına kdar de-
vam eden dönem

(Cevap C)



HADİS

38

KO
ZM

İK
 O

D
A

 •
 D

İK
A

B
 Ö

A
B

T 
SO

R
U

 B
A

N
K

A
SI

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

11. Zeylaî’nin Nasbu’r-râye fî ehâdîsi’l-Hidâye adlı ese-
ri, Hanefî mezhebinin en tanınmış metinlerinden bi-
ri olan Burhâneddin el-Merginânî’nin el-Hidâye’si üze-
rine yapılan bir tahric çalışmasıdır. Bazı âlimlerin 
el-Hidâye’de zayıf hadislerin delil olarak kullanıldığı-
nı iddia etmeleri üzerine eserdeki hadislerin tahrici 
için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Zeylaî’nin söz ko-
nusu eseri bunların en önemlisidir. Eserde, el-Hidâ-
ye’nin tertibi esas alınarak her konuyla ilgili hadisle-
rin kaynakları zikredilmiş ve sıhhat durumları hakkın-
da bilgiler verilmiştir. Kaynağı bulunamayan hadisler 
de ayrıca zikredilmiştir.

(Cevap C)

TEST • 4

9. Müsned kelimesi Arapçada, bir yere veya birine da-
yandırılan şey anlamına gelir. Müsned türü eserler-
de hadisler, hadisin ilk râvîsi olan sahâbîlere göre sı-
ralanmaktadır. Yani her bir sahâbînin hadisi bir ara-
da bulunur. Bu eserlerde hadisler ilk râvilerine göre 
gruplandırılarak, onlara dayandırılarak düzenlendik-
lerinden bu isim verilmiştir. Müsnedlerde sahâbe ve 
tâbiûn sözleri yer almaz. Sadece peygamberimize 
ait hadisler bulunur.

(Cevap B)

10. Mu‘cem terimi bazı biyografi kitaplarının başlığında 
da kullanılmıştır. Bu eserler hadis kitabı değil, râvî-
lerin hayatına dairdir. Bunlara ricâl mu’cemleri denir 
ve ricâl kitapları denilen biyografi kitapları grubuna 
girerler.

(Cevap E)

13. Buhârî ve Müslim’in eserlerindeki hadisleri kolayca 
bulabilmek amacıyla telif edilen Muhammed Şerif To-
kadî’nin Miftâhu’s-Sahîhayn’ı da tanınmış etraf türü 
eserlerdendir. Eserde önce Buhârî’nin, sonra da Müs-
lim’in el- Câmiu’s-Ssahîh’lerindeki kavlî hadisler al-
fabetik olarak dizilmiştir. Buhârî’deki hadisler için İbn 
Hacer, Aynî ve Kastallânî şerhlerinin cilt ve sayfa nu-
maraları; Müslim hadisleri için de Nevevî şerhinin cild 
ve sayfa numaraları verilmiştir.

(Cevap E)

12. Hadis ilmi, geçmişte Şer’î ilimler veya Naklî ilimler 
diye isimlendirilen, günümüzde ise İslamî ilimler de-
nilen ilim grubunun bir alt dalıdır. İslâm dinini konu 
edinen Naklî/Şer’î ilimler; tefsir, hadis, fıkıh, kelam, 
tasavvuftur. Bu ilimler İslam Dini’nin temel iki kayna-
ğı olan Kur’an ve Hz. Peygamber’in sünnetine yani 
uygulamalarına dayanırlar.

(Cevap D)

14. Müstedrek; Arapçada ek, ilave, tamamlama, düzelt-
me gibi anlamlara gelir. Müstedrek türü eserler, ön-
ceki dönemdeki bir müellifin şartlarına uyduğu hâlde 
kitabına almadığı hadisleri toplamak suretiyle onun 
eksikliklerini tamamlayan kitaplardır. Müstedrekler 
esas aldıkları eserin sistemine göre telif edilirler. Do-
layısıyla müstedrekler konu esaslı kitaplardır.

(Cevap B)

15. Bazı sebeplerden dolayı hadislerin yazılması önce-
leri yasaklanmış, daha sonra bu sebeplerin ortadan 
kalkmasıyla söz konusu yasak kaldırılmıştı. Bu se-
bepler arasında yazının gelişmemişliği, ashabın ya-
zıyı az bildiği, hadislerin Kur’ân-ı Kerîm’le karışma 
endişesi gibi hususlar zikredilmektedir. Ancak başka 
bir tarihi gerçek daha vardır ki bunun da izahı gerek-
mektedir. Bu da Hz. Muhammed’den sonra uzun yıl-
lar hadislerin yazılamayacağı kanaatinin devam et-
miş olmasıdır. İlgili haberler incelendiğinde görünen 
o ki, bu kanaat Hz. Muhammed’in yasağına dayan-
mamaktaydı. Çünkü görülebildiği kadarıyla, bu ka-
naatte olanlardan hiçbiri görüşünü Hz. Muhammed’in 
yasağına dayandırmamış bilakis başka sebeplerden 
bahsetmiştir. O sebeplerin de daha çok İslam toplu-
mu içindeki sosyal ve kültürel sebeplerdir.

(Cevap D)

16. Hadis kelimesinin ıstılahi anlamı; Hz. Muhammed’den 
gelen söz, fiil (davranış) ve takrirlerinin bütünü de-
mektir. 

 Hz. Muhammed’in sünneti üç kısımda ele alınır;

 1. Kavli sünnet

 2. Fiili sünnet

 3. Takriri sünnet (kendisi değil de başkaları tarafın-
dan yapılan davranışları söylenen sözü onayla-
ması bulması anlamına gelir.)

(Cevap C)

8. Hz. Muhammed’in beyan ettiği ve o dönem insanla-
rının merak ettiği konular daha çok tevhid inancı, pey-
gamberlik, fıkhi meseleler ve ahiretle ilgili konulardır. 
Bu açıdan Peygamberimiz Kur’an’daki ilmi mucize-
leri beyan etmemiştir. Diğer yandan bu mucizelerle 
ilgili herhangi bir soru da gündeme gelmemiştir.

(Cevap A)
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6. Kur’an’ın bildirdiğine göre Hz. Muhammed’in temel 
görevleri şunlardır:

 • Tebliğ: Allah’tan almış oldukları vahyi eksiksiz 
olarak insanlara bildirmek anlamına gelir. 

 • Beyân/Tebyîn: Peygamber’in kendisine indirilen 
kitabı, ümmetine açıklaması, onları ihtilaf ettikle-
ri konularda aydınlatmasıdır. 

 • Tezkiye: İnsanların kötü huylardan, günahlardan, 
kötülüklerden temizlenmesi, arındırılması demek-
tir. 

(Cevap A)

1. Semâ’ işitmek ve dinlemek anlamında (semia) fiilinin 
mastarıdır. Terim olarak semâ, hadis hocasının (şeyh) 
hadislerini okuması, talebenin veya talebelerin de 
bizzat ondan işiterek hadisleri alması anlamındadır. 
Semâ yönteminde hadisi hoca okuyup anlatmakta, 
öğrenci ise dinlemektedir. Bu metotta hadis hocası 
hadisleri ezberinden veya kitabından okur, öğrenci 
de önündeki metinden hadisi mütalaa ederdi.

(Cevap A)
2. (An: falandan). Velid b. Müslim’in (ö. 195/810) verdi-

ği haberden anlaşıldığına göre, hadis rivayetinde ko-
laylık için kullanılmıştır. Velid b. Müslim’in açıklama-
sı şöyledir: Evzâî ‘haddesenâ’ Yahya b. Saîd el-Ensârî 
kâle haddesenâ fülanün, kâle haddesenâ … diye bi-
ze rivayet ediyordu. Ben ise bazen Evzâî’nin rivayet 
ettiği gibi bazen de kolaylık olsun diye “an fülan, an 
fülan…” şeklinde rivayet ediyorum. Söz konusu siğa 
kolaylık sağlaması sebebiyle semâ yoluyla alınan ha-
dislerin rivayetinde kullanıldığı gibi, semâ metoduy-
la alınmayan hadisler için de kullanılmıştır.

(Cevap D)

3. Temel hadis kaynaklarından Buhârî ve Müslim’in 
el-Câmiu’s Sahîh’leri Sahîhayn ismiyle anılmaktay-
dı. Söz konusu eserlerden bir kısmı ise zamanla kü-
tüb-i erbaa, kütüb-i hamse ve kütüb-i sitte gibi kav-
ramlarla anılmaya başlamıştı. Nitekim Ebû Dâvûd, 
Tirmizî, İbn Mâce ve Nesâî’nin Sünen’leri Kütüb-i er-
baa (dört temel kaynak); Buhârî ve Müslim’in el- Câ-
miu’s-sahîh’leri ile, Ebû Dâvûd, Tirmizî, ve Nesâî’nin 
Sünen’leri Kütüb-i hamse veya Usûl-i hamse (beş te-
mel kaynak); Bu beş esere İbn Mâce’nin Sünen’inin 
eklenmesiyle meydana gelen altı kitap ise Kütüb-i 
sitte kavramlarıyla anılmaktaydı.

(Cevap D)  

4. Buhârî, sahih hadisleri konularına göre bir araya ge-
tiren ilk muhaddistir. Buharî’den önce yazılan hadis 
kitapları sahih ve sahih olmayan hadisleri bir arada 
içerirdi. Buharî’nin hocası İshak b. Râhûye sadece 
sahih hadisleri alan bir hadis kitabına ihtiyaç olduğu-
nu söyledi. Buharî o sıralarda gördüğü bir rüya üze-
rine bu işe koyuldu. İbnü’l-Kayserânî’nin dediğine gö-
re Buhârî elindeki bütün hadisleri Mebsût adını ver-
diği büyük bir hadis kitabında konularına göre tasnif 
ederek toplamıştı. Bunun en sağlam rivayetlerini se-
çerek Sahîh’ini meydana getirdi ve döneminin Ah-
med b. Hanbel, Yahyâ b. Maîn ve Ali el-Medînî gibi 
büyük hadisçilerine kontrol ettirdi ve onaylarını aldı.

(Cevap C)

5. Bir ravinin veya güvenirlikleri birbirine eşit birden faz-
la ravinin bir hadisin senedinde veya metninde birbi-
rine muhalif değişik rivayetlerde bulunması ve riva-
yetlerden birinin diğerine tercih edilme imkânının ol-
maması durumunda ortaya çıkan zayıf hadis türüne 
Muzdarip hadis denir.

(Cevap E)

7. Merdûd hadîsler zayıf hadislerdir. Zayıf hadis sahîh 
hadîsin tarifinde zikredilen niteliklerden birini veya 
birkaçını taşımayan hadîstir ve taşımadığı niteliğe 
göre değişik isimler alır. Bir hadise merdud veya za-
yıf denmesi, onun Hz. Muhammed’e hiçbir şekilde 
nispet edilemeyeceği anlamına gelmez. Zayıf hadis-
lerin kendi içerisinde kategorileri vardır.

(Cevap E)

8. Hadislerin tek tek isnadlarıyla rivayet edildiği rivayet 
döneminde hadisler çoğunlukla semâ ve kırâat me-
totlarıyla alınıp nakledilmekteydi. Bu iki metotla alın-
ma imkânı bulunmadığında icâzet, münâvele ve 
mükâtebe metotlarından biri kullanılmaktaydı. İ’lâm, 
vasiyet ve vicâde metotlarına ise nadiren müracaat 
edilmekteydi.

(Cevap A)

9. Haber-i vâhid, herhangi bir tabakada râvî sayısı, mü-
tevatir hadîsin râvî sayısına ulaşamayan hadîstir. Bu-
na göre her tabakada râvî sayısı üç-dört olan bir ha-
dîs de haber-i vâhiddir. Hadis usulünün asıl konusu 
bu tür hadislerdir. Bunlar da Hz. Muhammed’e ait 
olup olmama ihtimaline göre başlıca iki kısma ayrı-
lır: Makbûl Hadisler, Merdûd Hadisler. Hz. Muham-
med’e ait olma ihtimali fazla olan hadislere makbûl, 
az olanlara ise merdûd denilir.

(Cevap B)
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10. Hadisler arasındaki ihtilâfın giderilmesinde dört te-
mel yöntem vardır:

 I. Cem ve te’lîf: Bu yöntemin esası; çelişen hadis-
lerin her ikisini, birden çok ise hepsini bağdaştı-
rarak herhangi birini terk etmeden birlikte geçer-
li saymaktır.

 II. Nesh: “Şer’î bir hükmün daha sonra gelen şer’î 
bir delille kaldırılması” şeklindedir.

 III. Tercih: Birtakım ölçütlere dayanarak çelişen ha-
dislerden birini tercih edip diğerini terk etmektir.

 IV. Tevakkuf: Çelişen hadisler konusunda karar ver-
memek, askıya almak, karar vermeyi sağlayacak 
delil ve karîneler buluncaya kadar beklemek an-
lamına gelir.

(Cevap A)

11. Hilâfet makamına geçen Ömer b. Abdülaziz sahabe-
nin artık hayattan çekildiğini, hadisi onlardan alan 
tâbiîlerin de birer birer vefat etmekte olduğunu gö-
rünce hadislerin kaybolacağı endişesine kapılmış, 
bundan dolayı tedvin konusuna ciddi bir şekilde eğil-
miştir. Amacını gerçekleştirmek için bazı âlimleri 
Şam’a davet etmiş, bir kısmıyla da doğrudan veya 
valileri aracılığı ile yazışarak onlardan faydalanmış-
tır. İbn Şihâb ez-Zührî ise bu işin yürütülmesi ve so-
nuçlanması için görevlendirilmiştir. O halifelik yap-
mamış ancak bizzat bu işle meşgul olmuştur.

(Cevap A)

14. Tâbiîn tabakasından sayılan özel bir grup vardır ki, 
bunlara muhadramûn (tekili: muhadram) denir. Had-
rame fiilinden türemiş bir ism-i mefûl olan muhadram 
kelimesi Arapçada, kulak ucu kesik deve, sünnet ol-
mamış erkek, babası beyaz kendisi siyah kimse, ne-
sebi karışık kişi gibi anlamlara gelir. 

 Hadiste, cahiliye ve İslâm devirlerine yetişip Hz. Mu-
hammed zamanında Müslüman olduğu hâlde onu 
görememiş kimselere muhadramun denir. Bunlar, Hz. 
Muhammed zamanında yaşamış olmaları bakımın-
dan sahâbeye, onu değil de sahâbeyi görmüş olma-
ları bakımından tâbiîne benzerler. Sayıları konusun-
da yirmiden yüz elliye kadar muhtelif rakamlar veri-
len muhadramlar arasında Üveys el-Karanî, Ebû Os-
man en-Nehdî ve Alkame b. Kays sayılabilir.

(Cevap B)

15. Heysemî Mecma’u’z- zevâid ve menba’u’l-fevâid ad-
lı eserinde Ahmed b. Hanbel, Ebû Ya’lâ el-Mevsılî ve 
Bezzâr’ın Müsned’leri ile Taberânî’nin üç Mu’cem’i-
nin Kütüb-i sitte’de bulunmayan hadislerini bir araya 
getirmiştir. Senetlerde sahâbîler dışındaki râviler zik-
redilmemiştir. Eser kırk dört kitap, 3642 bab ve 18.776 
hadis ihtiva etmektedir. Eserde merfû, mevkuf ve 
maktû’ rivayetler yer almaktadır. Heysemî, rivayetle-
ri sahih-zayıf ayırımı yapmadan kaynaklardan oldu-
ğu gibi almıştır. Dolayısıyla eserde sahih, hasen, za-
yıf hatta mevzû hadisler bulunmaktadır.

(Cevap E)

13. Bir şeyi çok yapanlar anlamına gelen müksirûn keli-
mesi (tekili: müksir), binden fazla hadis rivayet etmiş 
sahâbîler için kullanılan bir terimdir. Rivayeti 1000’e 
ulaşmayan sahâbîlere de mukıllûn denir. Sahâbe 
içinde müksirûn diye bilinen yedi sahâbî, rivayet sa-
yılarına göre şöyle sıralanır:

 (I) Ebû Hureyre       (II)  Abdullah b. Ömer

 (III) Enes b. Mâlik       (IV)  Hz. Âişe

 (V) Abdullah b. Abbâs       (VI)  Câbir b. Abdullah

 (VII) Ebû Saîd el-Hudrî

(Cevap D)

16. Cevamiu’l-Kelim, Hz. Muhammed’in az sözle çok ma-
na ifade etme özelliğini belirtmektedir. Hz. Peygam-
ber, diğer Peygamberlerden farklı özelliklerini açık-
ladığı bir hadiste, “ben, cevamiu’l-kelim olarak gön-
derildim” buyurmuştur (Buhari, Cihad, 122).

(Cevap A)

12. Mütekaddimûn Dönemi Hadis Usulü Kitapları:

 1. er-Râmhürmüzî diye tanınan Ebû Muhammed 
el-Hasen b. Abdurrahmân’nin el-Muhaddisü’l-fâ-
sıl beyne’r-râvî ve’l-vâî isimli eseri günümüze ula-
şan hadis âlimlerince yazılmış ilk müstakil hadis 
usulü kitabı kabul edilir.

 2. Hâkim diye tanınan Ebû Abdullah Muhammed b. 
Abdullah el-Hâkim en-Nîsâbûrî’nin Ma’rifetü ulû-
mi’l-hadîs isimli eseri. 

 3. Hatîb el-Bağdâdî diye tanınan büyük hadis âlimi 
Ebû Bekir Ahmed b. Ali el-Hatîb el-Bağdâdî’nin 
el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye isimli eseri. İsminden an-
laşılacağı üzere müellif bu kitabı rivayet ilimlerin-
de yeterli bir kitap ortaya koyma amacıyla yaz-
mıştır.

(Cevap B)
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1. İçerisinde darb-ı mesel ya da mesel bulunan hadis-
leri derleyen kitaplara “emsalü’l-hadis” denir. Hadis-
lerde darb-ı mesel, bir konunun anlaşılmasını kolay-
laştırmak, etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak ama-
cıyla başvurulan temsili anlatımdır. 

 Örneğin, bir hadis-i şerif’le Allah’ın koyduğu sınırla-
ra riayet edenlerle bu sınırları ihlal edenlerin toplu-
mundaki durumu; yaptıkları deniz yolculuğunda, kur’a 
sonucunda geminin kamara ve güvertesine yerleşen-
lerden, kamarada yolculuk yapanların, su ihtiyaçla-
rını kolayca karşılamak ve güvertedekileri rahatsız 
etmemek için gemiyi delmek istemelerine benzetil-
miştir. (Buhari, Şehadat, 30, Şerike, 6; Tirmizi, fiten, 
12; Ahmed, 4/268, 270, 273) Hadis-i şerifteki temsi-
li anlatımla, iyiliği emredip kötülükten alıkoyma ko-
nusunda toplumsal duyarlılığın önemi vurgulanmış-
tır.

(Cevap C)

3. Önceleri erkek çocuklar ve baba tarafından gelen er-
kek akraba anlamına gelen asabe kelimesi, Hz. Mu-
hammed zamanından itibaren diyet ve miras konu-
sunda belirli yakınlar için kullanılmıştır. Hata ile adam 
öldürmede, maktulün yakınlarına ödenecek diyeti 
yüklenen, ölüme sebebiyet veren kimsenin erkek ta-
rafından akrabalarına asabe denmiştir. Miras konu-
sunda ise tek başına bulunduğunda mirasın tama-
mını, kendilerine belirli hisseler tayin edilen mirasçı-
larla beraber bulunduğunda ise, onlardan arta kala-
nı alan mirasçılara asab denmiştir. 

 Asabe olma vasfı, verasetin en kuvvetli sebebi ola-
rak kabul edilmiştir. Yakın asabe bulunduğunda, da-
ha uzak olan mirastan düşer. Asabe sebebi ve nese-
bi olmak üzere ikiye ayrılır. Sebebi asabe, köleyi azat 
eden efendi veya onun asabesinin, azat edilen köle-
nin mirasçısı olmaması hâlinde mirasçı olmasına de-
nir. Nesep yönünden asabe ise kan bağı dolayısıyla 
meydana gelen asabeliktir. 

(Cevap C)

4. Hadis evi, hadis okulu anlamlarına gelen daru’l-ha-
dis, terim olarak hadis ilimlerinin öğretildiği özel branş 
okullarına verilen isimdir. Selçuklular Devri’ne kadar 
İslami ilimlerin öğretimi amacıyla yapılmış binalar yok-
tu. Nizamü’l-Mülk tarafından bu amaçla ilk olarak Bağ-
dat’ta, Nizamiye Medreseleri kurulmuştur. Bundan 
yaklaşık bir asır sonra, sadece hadis ilimlerinin oku-
tulduğu darü’l-hadisler kurulmaya başlanmıştır. Os-
manlılar Devri’nde de birçok darü’l-hadis yapılmıştır. 

(Cevap A)

5. Hubbü’n nebi; peygamber sevgisi anlamına gelmek-
tedir.

(Cevap B)

2. Senedindeki kopukluktan kaynaklanan zayıf ha-
dis türleri:

 • Mürsel

 • Munkatı

 • Mu’dal

 • Muallak

 • Müdelles

 Raviden kaynaklanan zayıf hadis türleri:

 • Münker

 • Muzdarip

 • Şaz

 • Mevzu

 • Maklub

 • Metruk

 • Muallel

(Cevap D)

6. Sahâbe sözlerinin bağlayıcı olup olmadığını ortaya 
koyabilmek için önce bu sözlerin hadis usûlü açısın-
dan ne değer ifade ettiği üzerinde durmamız gerek-
mektedir. Kaynakların verdiği bilgilere göre sahâbe 
sözleri ya merfû hadis hükmündedir veya mevkûf ha-
berdir. Eğer sahâbîlerin yapmış oldukları tefsîrler 
ayetlerin nüzûl sebepleri, Mübhemâtu’l-Kur’ân, nâ-
sih-mensûh veya gaybî konularla ilgili olup üzerinde 
içtihâd etme ve fikir yürütmenin mümkün olmadığı 
bir alana ait ise bunlar hükmen merfû haber olarak 
değerlendirilmiştir. Fikir yürütülmesi ve ictihâd edil-
mesi mümkün olan alanlara ait olmakla birlikte, 
sahâbîlerin kendi bilgi birikimlerine dayanıyorsa bu 
tarz haberlere de mevkûf haber ismi verilmiştir.

(Cevap B)
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7. İslâm bilginlerine göre Hz. Muhammed’in tefsîri iki 
fonksiyon icra etmektedir. Bunlardan birine beyân 
denilir ki o, Allah Resûlü’nün Kur’ânî nasları gerekti-
ği şekilde açıklaması anlamına gelir. Diğeri de teşrî’ 
fonksiyonudur. Bununla da Peygamberimiz’in gerek-
tiği durum ve şartlara göre hüküm koymasıdır.

(Cevap E)

8. Sahabeler Hz. Muhammed’in sözlerini ya da çeşitli 
uygulamalarını not etmişlerdir. 

 Bunlar:

 • Ebu Hureyre

 • Abdullah bin Ömer

 • Enes bin Malik

 • Hz. Aişe

 • İbn-i Abbas

 • Cabîr bn Abdullah

 • Abu Said el-Hudri gibi sahabelerdir.

(Cevap A)

9. Kabul ve red açısından ravi ve mervinin durumunu 
bildiren kaideler ve meseleler bütününü ifade eden 
dirayetü’l hadis aynı zamanda “ulumu’l hadis” şek-
linde adlandırılır.

(Cevap E)

11. Hadisi rivayet eden bütün ravilerin adalet ve zabt yö-
nünden durumlarını inceleyen ve araştıran ilim dalı-
na cerh ve Ta’dil ilmi denir.

(Cevap D)

15. Hadis tarihine özgü ilk Türkçe eser yazan ve Hadis 
Tarihi kitabı ile meşhur olan Talat Koçyiğit’tir.

(Cevap D)

12. Hadis öğrenim ve öğretim yollarından biri olan Vica-
de; ravinin el yazısı ile yazılmış kitabını veya bazı 
hadislerini bulmasına denir.

(Cevap E)

13. Hadislerin korunmasına yönelik alınan tedbirler:

 • Güvenilir kimselerden alınması

 • Hadislerin ezberlenmesi

 • Hadislerin yazıya geçirilmesi

 • Yazıya geçirilme esnasında önemli tedbirlerin 
alınmasıdır.

 A seçeneğinde belirtilen durum hadislerin korunma-
sına yönelik alınmış bir tedbir değildir.

(Cevap A)

14. Hadis kitabı ve müelliflerinden Kütüb-i Sitte olarak 
bilinen altı kitabın eşleştirilmesi şu şekildedir:

 • Buhari - Sahih

 • Müslim - Sahih

 • Ebu Davud - Sünen

 • Tirmizi - Sünen

 • Nesai - Sünen

 • İbn Mace - Sünen

 Buna göre A seçeneğindeki eşleştirmenin yanlış ol-
duğunu söyleyebiliriz.

(Cevap A)

10. Maklub, sözlükte “bir şeyin altını üstüne çevirmek an-
lamındaki “kalb” kökünden türemiştir. İsnadında ra-
vilerin isim veya neseplerinin metninde ise kelime ya-
hut ibarelerinin yerleri değiştirilerek rivayet edilen ha-
distir.

(Cevap E)
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1. Ğarîbü’l-Hadîs dendiğinde, az kullanıldığı, yaygın 
olmadığı ya da manâsı kapalı olduğu için anlaşılma-
sı zor olan kelimeler ve bunları konu edinen ilim da-
lı anlaşılır. Ğarîbü’l Hadîs başlığını taşıyan eserler-
de, hadislerde bulunan yaygın kullanılmayan kelime-
lerin öncelikle sözlük anlamları verilmekte, bunun ya-
nında kelimelerle ilgili Arapça dil bilimcilerinin ifade-
lerinden, eski Arap şairlerinin şiirlerinden, Arap ata-
sözlerinden örnekler verilerek sözü edilen kelimenin 
hadislerdeki anlamı ve edebî incelikleri ortaya konul-
maktadır.

(Cevap A)

2. İhtilâfü’l-hadîs, sağlam bir hadisin yine sağlam bir ha-
dise zıt düşmesi veya öyle görünmesi ya da algılan-
masıdır. İhtilâfü’l-Hadîs İlmi bu tür zıt görünen hadis-
leri konu edinip bunları değerlendiren ve zıtlığı çöz-
meye çalışan ilim dalıdır. Bu ilme lâm harfinin fetha 
veya kesre okunmasıyla Muhtelefü’l-hadîs veya Muh-
telifü’l-Hadîs, Müşkilü’l-hadîsde denir.

(Cevap D)

3. Tashîf, gerek isnadda gerekse metinde yer alan bir 
ibarenin yanlış yazılması yahut okunması sebebiyle 
meydana gelen hata demektir. 

(Cevap C)

7. Tâbiûn tabakasının önde gelen âlimlerinden Muham-
med b. Sîrîn; “Bu ilim dindir; dîninizi kimden aldığı-
nıza dikkat ediniz.” (Müslim, Mukaddime 5; Bağdâ-
dî, (1994), I, 194-195) diyerek hadis râvilerinin so-
ruşturulmasını ve onlardan isnad sorulmasını ister. 
Bu açıdan isnad yani ravi zinciri hadis rivayetinde 
önemli bir yere sahiptir.

(Cevap E)

5. Bir şeyi çok yapanlar anlamına gelen muksirûn keli-
mesi (tekili: muksir), binden fazla hadis rivayet etmiş 
sahâbîler için kullanılan bir terimdir. Sahâbe içinde 
muksirûn diye bilinen yedi sahâbî, rivayet sayılarına 
göre şöyle sıralanır:

 • Ebû Hureyre: 5374 hadis

 • Abdullah b. Ömer: 2630 hadis

 • Enes b. Mâlik: 2286 hadis

 • Hz. Âişe: 2210 hadis

 • Abdullah b. Abbâs: 1660 hadis

 • Câbir b. Abdullah: 1540 hadis

 • Ebû Saîd el-Hudrî: 1170 hadis

(Cevap B)

4. Öncüldeki tanımlarla seçeneklerdeki ifadelerin şöy-
le eşleştirilmesi mümkündür: I-A, II-B, III-C, IV-D ön-
cülde Şaz hadisin tanımı yapılmamıştır. Şâz hadîs; 
Sika güvenilir bir râvînin, kendisinden daha sika bir 
râvîye veya râvîlere aykırı olarak tek başına rivâyet 
ettiği hadîstir. Muallel hadîslere “ma’lûl” de denilir. 

(Cevap E)

6. Kaynağına göre hadis türlerinden olan Mevkuf ha-
dis; sahabeye isnad edilerek rivayet edilen söz, fiil 
ve takrirlere denir. Dinde kesin delil olarak kullanıl-
maları söz konusu değildir.

(Cevap B)

8. Hadisler, sonraki nesillere rivayet yoluyla aktarılmış-
tır. Hadisin aslına uygun bir şekilde aktarılmasını te-
min amacıyla metotlar geliştirilmiştir. Bu metotların 
belli başlıları şunlardır:

 • Sema: Hadis hocasının hadisleri okuması, tale-
benin bizzat hocadan işiterek hadisleri alması an-
lamındadır.

 • Kıraat-Arz: Talebenin hadisleri bizzat hadis ho-
casına okumasıdır.

 • İcâzet: Sema veya kıraat olmaksızın hadis âli-
min belirli şartlar dahilinde bir kısım rivayetleri 
öğrencisinin rivayet etmesine izin vermesidir.

 • Münâvele: Hadis hocasının hadislerini ihtiva eden 
kitabını rivayet etmesi için talebesine elden ver-
mesi anlamındadır.

 • Mükâtebe: Hadis âliminin hadislerin tamamını 
veya bir kısmını bir kimseye yazıp göndermesi-
dir.

 • İslâm: Hadis hocasının kitabını öğrenciye gös-
tererek bunları semâ yoluyla aldığını ifade etme-
si.

 • Vasiyet: Hadis hocasının rivayet ettiği bir kitabı, 
ölümünden önce birisine vasiyet etmesi.

 • Vicâde: Bir hadis âliminin herhangi bir râvinin el 
yazısı ile yazılmış kitabını veya bazı hadislerini 
bulup ele geçirmesi demektir.

(Cevap A)
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12. Yazılış yöntemlerine göre hadis kitapları ikiye ayrılır:

 1. Ale’l ebvâb: Konularına göre düzenlenmiş olan-
lar: Cami, Sünen, Musannef.

 2. Ab’r-ricâl: Râvilerine göre düzenlenmiş olanlar: 
Müsned, Mu’cem, Etraf.

 Mu’cem: Muhaddislerin hadisleri, rivayet ettiği şey-
hinin ismine göre düzenleyip tasnif ettiği kitaplardır. 
En meşhuru Taberâni’nin el-Mu’cemu’s-Selâse’sidir.

(Cevap B)

10. Hadis usulü ilminde hadisler kaynağı, yani ilk söyle-
yeni açısından dörde ayrılır:

 1. Kudsî Hadis: Manası Allah’a, lafızları Peygam-
berimize 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 mak-
tû hadislere eser de denir.

(Cevap D)

11. Kenzü’l-ummâl Ali el-Müttakî el-Hindî’nin Süyûtî’ye 
ait söz konusu iki eseri ile Ziyâdetü’l-Câmi’ adlı zey-
lindeki rivayetleri fıkıh konularına göre alfabetik ola-
rak düzenlediği hadis kitabıdır. Eserin tam adı Ken-
zü’l-ummâl fî süneni’l-akvâl ve’l-ef’âl’dir. Herhangi bir 
konudaki hadislere topluca ulaşmak isteyenler için 
kolaylık sağlayan kitapta rumuzlarla hadislerin kay-
nağı belirtilmiştir. Eserde senet zikredilmemiş sade-
ce sahâbî râvisine yer verilmiştir. Süyûtî’nin değer-
lendirmeleri ve sıhhat durumuyla ilgili bilgileri kayde-
dilmiştir. Eserde 46.624 hadis bulunmaktadır. Ali Mut-
takî el-Hindî daha sonra eserin kullanımında ortaya 
çıkan bazı güçlükleri gidermek, eseri tekrarlardan 
kurtarmak amacıyla Müntehabü Kenzi’l-ummâl fî sü-
neni’l-akvâl ve’l-ef’âl’ini kaleme almıştır. Kenzü’l-um-
mâl ve Müntehabü Kenzi’l-ummâl’in farklı baskıları 
bulunmaktadır.

(Cevap A)

13. Hadisler her zaman aynen Hz. Muhammed’in ağzın-
dan çıktığı gibi nakledilmemiştir. Çok zaman râvîler 
hadisi, metnine sâdık kalmaksızın kendi ifadeleriyle 
nakletmişlerdir. Buna hadis ilminde manâ ile rivayet  
denir. Bunun sonucu olarak aynı hadisin farklı kanal-
lardan gelen metinleri arasında, aynı anlamın farklı 
kelime ve cümlelerle ifade edilmesinden kaynakla-
nan lafız farklılıklarına sıkça rastlanır. Mânâ ile riva-
yet olgusu da hadislere çok yaygın olmayan mahallî 
kelime ve kullanımların girmesine yol açmıştır. Bu, 
daha çok bir hadisi birden çok sahabinin nakletmesi 
durumunda gerçekleşmiştir.

(Cevap C)

14. Terğîb iyiliğe teşvik, terhîb ise kötülükten sakındırmak 
demektir. Mesela, Münzirî et-Terğîb ve’t-terhîb isimli 
eserinde iyiliğe teşvik eden kötülüklerden sakındıran 
hadisleri bir araya getirmiştir. Müellif her konunun, 
terğîb ve terhîb (teşvik ve uyarı) yönlerini dile getiren 
hadisleri iki grupta toplamak suretiyle önce terğîb son-
ra terhîbi ilgilendiren hadisleri vermiştir.

(Cevap A)

16. Hz. Muhammed’den gelen merfu rivayetleri fıkıh ko-
nuların göre tertip eden eserler sünenleri oluşturur. 
Nesai, Ebu Davud, İbn Meca ve Tirmizi’nin Sünen’i 
bu konuda yazılmış en meşhur eserlerdir.

(Cevap E)

15. En çok hadis rivayet etmiş sahâbî olan Ebû Hurey-
re’nin pek çok yazılı hadis malzemesine sahip oldu-
ğu nakledilmektedir. Ancak bunları bizzat kendisinin 
mi yazdığı yoksa bazı kâtiplere veya öğrencilerine 
mi yazdırdığı kesin olarak tespit edilememiştir. Bun-
lardan bir tanesi, yazanına nisbetle Hemmâm b. Mü-
nebbih’in Sahîfesi ismiyle bilinmektedir.

 Muhammed Hamîdullah’ın, hadis tarihiyle alâkalı mü-
him bir girişle neşrettiği bu kitapçığın Türkçeye üç 
ayrı tercümesi yapılmıştır. Ebû Hureyre’ye nispet edi-
len es-Sahîfetu’s-Sahîha isimli hadis kitapçığı da bu 
sahîfe olmalıdır.

(Cevap C)

9. Eğitim kültürümüzde, dini ilimler açısından hoca-ta-
lebe ilişkisi ve iletişimi çok önemli bir yere sahiptir. 
Hoca, öğrenciye bütün eğitim hayatı boyunca yol 
gösterir ve öğrencilerinin her bakımdan yani düşün-
sel, zihinsel ve fiziksel bakımdan bütün sorunlarını 
gidermek, en önemli vazifesidir. Dersler, genelde bir 
arada ve hocanın huzurunda işlenir, sorulması gere-
ken sorular da bu ortamda sorulur ve cevaplanır. Bir 
hadis öğrencisinin bu sistem içerisinde hadis okuma-
sı uygun değildir. Öğrenci ya hadisi hocasından din-
ler ya da hadisi hocasına okur ve mütalaa böyle de-
vam eder.

(Cevap B)
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2. Hasen hadis, sahih hadis ile zayıf hadis arasında yer 
alan fakat sahih hadise daha yakın olan bir hadis çe-
şididir. Hasen hadiste de sahih hadiste aranan beş 
şartın bulunması gerekli olmakla birlikte, hasen ha-
dis ravilerinin zabtı, sahih hadis ravilerinin zabt özel-
liğinden daha aşağı derecededir. Sahih hadis ravile-
rinde mükemmel bir zabt aranırken, hasen hadis ra-
vilerinde zabtın ana esasları aranır. Bundan dolayı 
hasen hadis ravilerinde, hadise zarar verecek dere-
cede bir zabt hatası görülmez. Aksi hâlde ravi mec-
ruh, hadisi de zayıf olur. Hadisleri sahih, her ne ka-
dar kuvvet itibariyle sahih hadisten aşağıda ise de 
delil olma ve kendisiyle amel etmenin gerekliliği yö-
nünden sahih hadis gibidir. Fıkıh bilginlerinin tama-
mı ve hadis bilginlerinin çoğunluğuna göre, hasen 
hadis, akaid esasları dışındaki bütün dini hükümler-
de delildir; hükmüyle amel edilir. Hasen hadis, sahih 
hadisle çakışırsa sahih hadis tercih olunur. 

(Cevap D)

1. İmam Ahmed’in son dönemleri genelde hapis ve ev 
hapsinde geçtiğinden yakınları dışında kimseye ha-
dis okutamamıştır. Bu nedenle elimizdeki Müsned bi-
ze oğlu Abdullah ve talebesi Katîî’nin düzenlemesiy-
le ulaşmıştır. Bunlar İmam Ahmed’in Müsned’ine on 
bin kadar hadis ilave etmişlerdir. Bunları ilave eder-
ken hadis seçiminde Ahmed b. Hanbel kadar titiz 
davranmadıkları, bu yüzden Müsned’deki tenkide uğ-
rayan hadislerin genellikle bu ilaveler olduğu tahmin 
edilmektedir. Müsned’de uydurma hadis bulunup bu-
lunmadığı ise tartışmalıdır. İbn Cevzî’nin otuz sekiz 
uydurma hadis olduğu şeklindeki iddiası, İbn Hacer 
tarafından, el-Kavlü’l-müsedded isimli eserinde bu 
hadisler tek tek incelenerek reddedilmiştir.

(Cevap E)

3. Hadislerdeki, anlaşılması zor olan ve ancak sahanın 
uzmanları tarafından anlaşılabilen kelimelere “gari-
bu’l-hadis” dendiği gibi, garibu’l-hadis’i konu edinen 
hadis bilim dalı da aynı terimle isimlendirilmiştir. Ha-
dislerdeki bazı kelimeler, bilinen sözlük anlamları dı-
şında kullanılmıştır. Hadislerin doğru anlaşılması için, 
bu kelimelerin bilinmesi gerekir. Bundan dolayı sa-
dece Arapça bir sözlükten yararlanarak hadisleri an-
lamaya çalışmak hataya götürebilir. Hadisleri doğru 
anlamak için “garibu’l-hadis” dalında yazılan eserler-
den yararlanmak gerekir. İbn-u’l-Esir el-Cezeri’nin 
en-Nihaye fi Garfi Garibu’l-Hadis, İbnü’l-Cevzi’nin 
Garibu’l-Hadis adlı eserleri bu sahada yazılmış eser-
lerden bazılarıdır.

(Cevap E)

4. Fetanet Arapça kökenli bir kelimedir. Yaratılıştan iti-
baren gelen çabuk anlama yeteneği, üstün zeka ve 
anlayış ile kavrama gibi anlamına gelir.

 Fetanet; Peygamberlerin sıfatlarından biri olan “üs-
tün zeka ve kavrayış gücüne sahip olma” anlamına 
gelir.

(Cevap A)

5. Alel Rical yöntemiyle yazılan Müsned türü eserlerde 
hadisler, hadisin ilk ravisi olan sahabilere göre sıra-
lanmaktadır. Yani her bir sahabinin hadisi bir arada 
bulunur.

(Cevap E)
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6. Hanbeli mezhebinin kurucusu olan Ahmed bin Han-
bel Bağdat’ta doğdu. Mihne denilen Kur’an’ın yara-
tılmış olduğu görüşüne direndi ve bunu kabul etme-
yerek işkence ve hapse maruz kaldı. Müsned isimli 
eseri yazdı. Bu eser türünün en geniş kitabı olmuş-
tur.

(Cevap B)

7. Halet el-Vasıtı ve Ebu Mesud ed-Dımaşki Etrafü’s-Sa-
hihayn isimli eseri Etraf türündeki kitapları oluşturur. 
Hadislerin baş tarafından bir kısmı zikredilmek sure-
tiyle sahabe adına veya hadis metinlerine göre alfa-
betik olarak düzenlenen eserlerdir.

(Cevap D)

8. Muallak hadis; senedin baş tarafından bir veya bir-
kaç ravi ya da tamamının ismini zikretmeden rivayet 
edilen hadistir.

(Cevap E)

9. Firdevsin cevabı bu soruda çeldirici olarak kullanıl-
mıştır. Oysa Sahifetüs Sadıka Abdullah b. Amr tara-
fından kaleme alınmış ve 1000 kadar hadisi barındı-
rır. Yine aynı dönemde Peygamber döneminde Amr 
b. Hazm’dan nakledilen Sadakât (sünnet, ferâiz, zekât 
ve diyet konularını ihtivâ eden ve Yemen’e gönderi-
len kitap) adlı eseri de bilmek gerekir.

(Cevap A)

10. Hz. Muhammed izin verince Abdullah da yazmaya 
devam etmiş ve yazdığı hadîsleri ihtivâ eden sayfa-
ya da “Sahife-i Sâdıka” demiştir. Böyle denmesinin 
sebebi, Abdullah’ın bu hadîsleri doğrudan Rasûlul-
lah’tan işitmiş olmasıdır. Nitekim Abdullah, “Hz. Pey-
gamberden işittiklerimi yazmak için izin istedim, o da 
izin verdi, ben de yazdım.” der ve sahifedeki hadîs-
lerin işitilmesi hususunda kendisi ile Hz. Muhammed 
arasında hiç kimsenin olmadığını yani doğrudan Hz. 
Muhammed’den işittiğini söyler.

(Cevap B)

11. Müsned türü esereler bazen alfabetik bazen islama 
girmedeki öncelik bazen kabilelere göre veya nesep 
yönünden Hz. Muhammed’e yakınlığa göre olmak 
üzere farklı şekillerde tasnîf edilmiştir.

(Cevap C)

12. 1000’den fazla hadis rivayet edene muksirun denir. 
1000 den az rivayet edene Mukillun denir ve dört ha-
life buna örnektir. Hz. Ebu Bekir, hadis rivayetinin 
manevi sorumluluğundan çekindiğinden bu ilmi terk 
etmiştir. Buna göre öncülde verilen I, II ve III numa-
ralı yargılar doğrudur.

(Cevap E)

13. Sünnetle ilgili olarak vahyi metlüv kullanılmaz. Allah 
da elçisini hem Kur’ân-ı Kerîm vahyi yani okunan va-
hiy (vahy-i metluvv) hem de Kur’ân dışındaki vahiy-
le (vahy-i gayri metluvv) ile desteklemiştir. Hz. Pey-
gamber’in  Kur’ân dışında da Allah’tan vahiy aldığı-
nı gösteren Kur’ân-ı Kerîm âyetleri olduğu gibi sün-
nette de bu görüşün delilleri bulunmaktadır.

(Cevap D)
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4. Fitre verme yükümlülüğünün başlama anı, Ramazan 
Bayramı’nın birinci günü sabahı imsak vaktinin gir-
mesidir. Bu yükümlülüğün, ramazanın son günü gü-
neşin battığı anda başlayacağını söyleyenler de var-
dır. Fitrenin yükümlülükte esas alınan bu vakitten ön-
ce ödenmesi caizdir. Özellikle ramazanın sonların-
da bilhassa son iftar ile bayram sabahı arasında öden-
mesi tavsiye edilir. Fitrenin bayram namazından ön-
ce verilmesi gerekir.

(Cevap A)

1. Ortaklaşa kurban kesimlerinde dikkat edilmesi gere-
ken üç önemli şart vardır:

 1. Ortakların her biri Müslüman olmalıdır.

 2. Ortakların her biri ibadet niyetiyle ortaklığa gir-
miş olmalıdır

 3. Hiçbir ortağın hissesi yedide birin altına düşme-
melidir.

(Cevap C)

2. İki namazın, bunlardan birincisinin vakti içinde birleş-
tirilerek peş peşe kılınmasına “cem-i takdîm” (öne 
alarak birleştirmek), ikincisinin vakti içinde birleştiri-
lerek peş peşe kılınmasına ise “cem-i te’hîr” (sona 
bırakarak birleştirmek) adı verilmiştir. Buna göre öğ-
le ile ikindiyi öğle vaktinde, akşam ile yatsıyı akşam 
vaktinde birleştirilerek peş peşe kılmak cem-i takdîm 
olur.

(Cevap C)

3. Haram li-gayrihi, dinin ana kaynaklarının (Allah ve 
resulünün) özü/mahiyeti açısından değil, vasfı açı-
sından kötülük ve zarar içermesine dayanarak dış 
bir unsur dolayısıyla haramlığına hükmettiği fiildir. Bu 
tür haramlara, “vasfından dolayı/geçici haram” da de-
nebilir. Dolaylı haramlar; dinin beş temel amacı olan 
can, akıl, din, nesil ve malın korunmasını genelde 
ikinci, bazan birinci dereceden hedefleyen yasaklar-
dır. Riba (faiz) veya fâsit şart içeren satış; başkası-
nın malını rızasız almak gibi. Bu fiiller, özünde zarar 
ve kötülük içerdiklerinden dolayı değil, vasfından do-
layı haramdır. Bu haramlık, haram bir fiile bitişik ol-
ması veya harama sebebiyet vermesi gibi dış bir du-
rum dolayısıyla ortaya çıkar.

(Cevap D)

5. Cuma namazı cemaatle kılınan bir namaz olduğu için 
münferiden kılınamaz. Cuma namazı kılmak için:

 A: İmam-ı Şafii: Cuma namazı için akıl baliğ, hür, 
erkek, mukim ve oraya yerleşmiş 40 kişi olması ge-
rekir.

 B: Maliki: Cuma için imamdan başka 10 tane cema-
at olması gerekir. (10+1)

 İmam Ebu Hanife, (İmam Muhammet): Cuma nama-
zı için en az 3 cemaat (3+1) olması gerekir.

 D: İmam Ebu Yusuf’a göre en az iki Cemaat ve bir 
imam olmalıdır. (2+1)

 E: Hanbeli mezhebine göre ise cuma namazı için 
imamla beraber en az 40 kişi olmalıdır. Dolayısıyla 
Şafii ve Hanbeli mezhebi cuma namazı konusunda 
40 kişi olmalıdır konusunda hemfikirdir.

(Cevap A)

7. Ehven-i Şer: Zararı ve kötülüğü daha az olan ma-
nasına bir isim tamlamasıdır. İki zararlı, kötü şeyden 
birini işlemek zorunda kalan kimsenin, bunlardan ha-
fif olanını tercih edebileceğini ifade etmek için kulla-
nılır. Mecellenin 29. maddesinde, “ehven-i şerreyn 
ihtiyar olunur” (iki kötülükten hafif olanı tercih olunur) 
denilmektedir. Ayrıca 26-28. maddeleri de bu konu-
yu düzenlemektedir. Umumi zararı defetmek için, hu-
susi zararın tercih edileceği; şiddetli zararın daha ha-
fif zarar ile giderileceği; iki fesat çeliştiğinde hafifi iş-
lenmek suretiyle daha büyük olandan kurtulmanın 
çaresine bakılması gerektiği bu maddelerde işlen-
miştir.

 (Cevap C)

6. Dinîn semantik olarak barındırdığı belirli bir zaman 
diliminde ödenmesi gereken borç anlamındaki deyn 
kelimesinden kalkarak kazandığı bu anlam, zaman 
içinde toplumda devamlı tekrarlana tekrarlana alış-
kanlık hâline gelen, bazı davranışlara dönüşen bir 
yönü olması itibarıyla örf ve âdet hâline dönüşmek-
tedir. Yaptığı davranışlar ve iç bağlılığından beklen-
tisi mükâfat ve ceza, bu hususta takip ettiği metot da 
usul ve tutulan yol olarak dinîn kelime kökünden çı-
kan anlamları ortaya koymaktadır.

(Cevap E)
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16. Ehlü’l-hal ve’l-akd: Klasik fıkıh literatüründe, devlet 
başkanını seçmek ve gerektiğinde azletmek yetkisi-
ne sahip olan heyet anlamında bir terimdir. Bu kav-
ramın, Şia ile Ehl-i Sünnet arasında imamet, halife-
nin iş başına getiriliş usulü ve meşruiyeti konularının 
tartışılmaya başlanmasıyla literatüre girdiği söylene-
bilir.

 (Cevap A)

9. Namazın dikkatli ve devamlı kılınmasıyla Allah insan 
ilişkisi sürekli olarak canlı tutulacaktır. Böylece Al-
lah’ın kendisini her zaman görüp işittiğinin farkında 
olarak namaz kılan Müslüman her türlü kötülükten 
uzak duracaktır. Çünkü gereği şekilde kılınan nama-
zın insanı her türlü kötülükten ve hayâsızlıktan uzak-
laştırma gibi bir işlevselliği söz konusudur.

(Cevap B)

10. İslamın beş şartından biri olan Ramazan’da oruç tut-
maktır. Ramazan ayı Allah’ın bize bahşettiği sayısız 
nimet için şükretmemize vesile olur. İnsanoğlu nan-
kör ve unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha faz-
lasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesiyle bir yu-
dum suyun yada hurmanın bizim için ne kadar önem-
li olduğunu anlarız.

(Cevap E)

14. Ehli kıble ya da ehli salât, İnanç esaslarını değişik 
şekillerde yorumlayan farklı itikadî mezheplere bağ-
lı bütün müslümanları kapsayan bir tabirdir. Kâbe’ye 
doğru yönelerek namaz kılmak en faziletli amel ka-
bul edilmiş ve bu ibadetin farziyetine inanan, bu te-
mel hükmü benimsediğini sözleriyle (bazılarına gö-
re fiilleriyle) ortaya koyan kimseler İslâm dairesi için-
de sayılmıştır. 

(Cevap C)

13. Istıslah, genel olarak maslahat-ı mürseleyi dikkate 
alma, ona göre hüküm verme anlamına gelir. Mas-
lahat, asıl itibariyle, yararı sağlama (celb-i menfaat) 
veya zararı gidermeden (def-i mazarrat) ibarettir.

(Cevap A)

12. Bir insana haccın farz olması için gerekli şartlar 
şunlardır:

 • Müslüman olmak

 • Akıllı olmak

 • Bâliğ (ergin) olmak

 • Yeterli maddi imkâna sahip olmak

 • Sağlıklı olmak

 • Vakit: Hac, senenin belli günlerinde edâ edilen 
bir ibadettir. 

(Cevap A)

8. Kur’an’da olduğu gibi hadislerde de İslam kelimesi 
geçmekte ve “Allah’ın insanlığa gönderdiği son din” 
anlamı ön plana çıkarılmaktadır. Hadislerde, İslam’ın 
bir din olarak insan fıtratına en uygun ve insanlığın 
devam eden doğruyu algılama sağduyusuna en el-
verişli bir din olduğuna dikkat çekilmektedir. Burada 
fıtrat kelimesiyle Allah’ın insanı yarattığında iç dün-
yasına yerleştirdiği yaratıcısını tanıma kabiliyeti kas-
tedilmektedir. Hadislerin bazısında İslam dinî için, 
“kolaylaştırılmış Haniflik” tanımlaması yapılması bu 
dinîn insanın Allah tarafından ihtiyaçlarını karşılayan 
aslî din özelliğini açıklamaktadır.

(Cevap A)

11. Eşleştirmeler şöyle olmalıydı: I-A, II-B, III-D, IV- E.

 Lâhik ise; kişinin imamla birlikte namaza başlamış 
olmasına rağmen dalgınlık, uyku, rahatsızlık ve ab-
destinin bozulması gibi bir özür durumlarıyla, nama-
zın bütün rekâtlarını veya bir bölümünü imamla bir-
likte kılamayan kişidir.

Cevap C

15. Peşin bedelle veresiye mal değişimini konu edinen 
satım türüne İslam hukukçuları tarafından “Selem” 
adı verilmiştir.

 (Cevap D)
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TEST • 2

5. Beş vakit farz namazlar, cuma ve bayram namazla-
rı, terâvih namazı, ramazan ayında vitir namazı ce-
maatle kılınır. Cuma namazının cemaatle kılınması 
farzdır. Diğer namazların cemaatle kılınması ise sün-
net-i müekkededir.

(Cevap C)

1. Bir fıkıh terimi olarak adab, “Hz. Muhammed’in de-
vamlı olarak değil de ara sıra yaptığı işler, davranış-
lar karşılığı olarak” kullanılmaktadır. Adabı yerine ge-
tiren sevap kazanı, yerine getirmeyen günaha gir-
mez ve kınanmaz. Bu yönüyle nafile, mendub, müs-
tehap, tatavvu ve fazilet ile eş anlamlıdır. 

(Cevap C)

2. Şâfiî mezhebine göre sıralama ifrâd, temettu‘, kırân 
şeklindedir. Bu mezhebe göre hac gibi hayatta bir 
defa umre yapmak da farzdır ve ifrad haccından son-
ra tekrar umre için ihrama girilir ve umre yapılır. Ha-
nefî mezhebine göre en faziletlisi kırân sonra temet-
tu‘ sonra ifraddır.

(Cevap A)

3. Fıkıh ilmi; ibadet, münakehat, muamelat ve ukubat 
olmak üzere dört kısma ayrılır.

 Münakehat; fıkhın, evlilik, boşanma, nafaka gibi bö-
lümlerni içeren kısma verilen isimdir.

(Cevap B)

4. Sözlükte “derisine dokunmak, vurmak, kırbaç ve ben-
zeri şeylerle vurmak” anlamına gelen “celd” kökün-
den türetilen celde kelimesi, bir fıkıh terimi olarak kır-
baç veya değnekle uygulanan bir tür cezayı ifade et-
mek için kullanılmıştır. 

 (Cevap A)

6. Maliki Mezhebinin görüşleri:

 • Abdest alırken başının bir bölümü değil tamamı 
meshedilir.

 • Özürlü kişinin namazdan önce abdest alması 
müstehaptır.

 • Mesh etmenin herhangi bir sınırı yoktur.

 • Namaz esnasında Fatiha’dan sonra zammı su-
re okunurken besmele çekilmez.

Cevap C

9. Namazda birinci secdeden sonra uzuvlar sakin olun-
caya kadar oturmak Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhep-
lerine göre farzdır, Hanefilere göre vaciptir. Hz. Mu-
hammed, iki secde arasında böyle oturmayan bir sa-
habiye namazını yeniden kılmasını ve secdeler ara-
sında bu şekilde oturmasını emretmiştir. Ayrıca, ikin-
ci secdeden sonra ayağa kalkmadan yapılan bir otu-
ruş daha vardır ki, buna istirahat celsesi denilmekte-
dir. İstirahat celsesi, Hanefi ve Maliki mezheplerine 
göre mekruh; Şafii mezhebinde sahih kabul edilen 
görüş ile Ahmed İbn Hanbel’den nakledilen bir görü-
şe göre sünnettir. Yapıldığı takdirde de bu celsenin 
kısa olması gerekir.

 (Cevap B)

7. Abdesti bozan durumların belli başlıları şunlar-
dır:

 I. İdrar ve dışkı yollarından idrar, dışkı, meni, me-
zi, kan gibi bir necâsetin, herhangi bir sıvının ve-
ya maddenin çıkması ve yellenmek.

 II. Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya her-
hangi bir necis maddenin çıkması. 

 III. Bayılma, delirme, sarhoş olma, uyuma gibi şuu-
run kontrolüne engel olan durumlar.

 IV. Namazda yakındaki şahısların duyabileceği şe-
kilde sesli olarak (kahkaha ile) gülmek

 V. Cinsî münasebet veya kadınla fahiş (aşırı) temas 
ve dokunma. Şâfıîlere göre, erkek ve kadının ten-
lerinin birbirine değmesi ile Mâliki ve Hanbelîle-
re göre ise temastan cinsel haz duyulması duru-
munda abdest bozulur.

 VI. Mazeret hâlinin sona ermesi. Teyemmüm eden 
kimse suyu bulunca, mestli kimsenin, mesh sü-
resi dolunca, özürlü kimse için de namaz vakti 
çıkınca abdesti bozulmuş olur.

(Cevap E)

8. Hac ibadetiyle ilgili verilen bilgilerden A, B, C ve D 
seçeneklerindekiler doğru E seçeneği yanlıştır. Ve-
da tavafı yapmak haccın farzı değil, haccın vaciple-
ri arasında yer alır.

(Cevap E)
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10. Sözlükte “yakında ve yanında bulunmak, önünde ol-
mak” anlamına gelen hazret, bir tasavvuf terimi ola-
rak varlığın genel mertebeleri ve alemdeki bütün te-
cellileriyle birlikte ilahi veya kevni hakikat anlamında 
kullanılmaktadır. Allah’ın her sıfatı, her ismi ve her fi-
ili bir hazret meydana getirdiği gibi belli bir sıfatın, is-
min ve fiilin her bir tecellisine de hazret denilir. Bu 
kavram daha sonraları sufi olmayan din ve devlet 
adamları için de kullanılmaya başlanmıştır. Edebi 
metinlerde ise daha çok Allah, peygamber ve veliler 
hakkında kullanılmıştır.

 (Cevap A)

11. Helal, dinen yapılması veya yenip içilmesi yasaklan-
mayan, serbest bırakılan şey demektir. Allah ve Re-
sulu’nün bir şeyin helal olduğunu belirtmesi veya iş-
lenmesinde günah olmadığını bildirmesi, o fiilin he-
lal olduğunu gösterdiği gibi, o fiil veya şeyin yasak-
landığına dair bir delil bulunmaması da helal olduğu-
nu gösterir. Zira eşyada asıl olan helal oluşudur. Bu-
na göre bir şey, dinin açık bir hükmüne, yasağına ve 
ilkesine aykırı olmadıkça helaldir, meşrudur. Helal 
kavramının, meşru, caiz, mübah tabirleri ile yakın iliş-
kisi vardır.

 (Cevap B)

13. Cem’u’s-Salateyn: “Fıkıh dilinde iki namazı birleş-
tirmek” anlamına gelen bu tabir; öğle ile ikindi na-
mazlarının öğle veya ikindi vaktinde; akşam ile yat-
sı namazlarının akşam veya yatsı vaktinde birlikte 
kılınmasını ifade eder.

 (Cevap C)

14. Sünnetin Kur’an’dan sonra ikinci bir kaynak olması 
noktasında İslam düşünürlerinin hemen hepsi aynı 
ortak paydada birleşmektedirler. “Eğer Allah’ı sevi-
yorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günah-
larınızı bağışlasın.” (Âl-i imrân 3:31) anlamındaki 
ayette Allah’a imanın yolunun peygambere imandan 
geçtiği ifade edilmektedir. 

(Cevap B)

12. Hoşgörü, genelde kusurlara göz yummak ve aldır-
mamak demektir. İslam; prensip olarak affı, sevgiyi, 
hoşgörüyü ve uzlaşmayı tercih etmiştir. Müslümanın 
kendisi, ailesi ve çevresiyle uyumlu olması esastır. 
Yüce Allah, her şeye gücü yettiği halde, insanların 
pek çok kusur ve hatasını bağışlamaktadır. Şu ayet-
ler hoşgörülü olmayı öngörmektedir: “Ey iman eden-
ler! Eşlerinizden ve çocuklarınızda size düşman olan-
lar vardır. Onlardan sakının. Ama hoş görür, kusur-
larını affeder ve bağışlarsanız bilin ki Allah çok ba-
ğışlayıcı, çok merhametlidir.” (Teğabun, 64/14).

 (Cevap D)

15. İslam, cahiliye hukukuna yönelik şu üç temel tutumu 
benimsemiştir:

 • İbka

 • Islah

 • İlga

 Islah: Cahiliye hukukuna ilişkin bazı kuralların ve ku-
rumların düzeltilerek kabul edilmesi biçimidir.

(Cevap B)

16. Ariyet; Geri verilmek üzere geçici olarak alınan bir 
taşınır malın bir süre kullanılıp geri verilmesi koşu-
luyla bir kimseye bırakılmasıdır.

 (Cevap E)
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1. Temel ihtiyaçlar içinde yer alan borçların zekât mü-
kellefliğini etkilemesi için nisabı tamamen kaplama-
sı veya eksiltmesi gerekir. Borçların, sadece önümüz-
deki bir yıllık bölümü nisaptan düşülür. Daha sonra-
ki yıllara ait borçlar, o yılların nisap durumunu etki-
ler. 

(Cevap A)

2. Ramazandan önceki ay olan şaban ayının 29. günü-
nün sona erdiği akşam yeni ayın doğup doğmayaca-
ğı gözle izlenir. Eğer yeni ay görülürse ramazan ayı 
girmiş sayılır ve o gece terâvih namazına, imsâkten 
itibaren de oruca başlanır. Yeni ay görülmezse erte-
si günü şaban ayının otuzu kabul edilir ve sonraki 
gün oruca başlanır. Aynı işlem ramazanın 29. günü-
nün sonunda da yapılır ve bunun sonucuna göre o 
seneki ramazan ayının 29 veya 30 gün olduğuna ka-
rar verilir. Gözlemi herkes yapabilir fakat bunun so-
nucunun karara dönüşmesi Müslüman toplumun en 
üst temsilcisinin (devlet başkanı) onayı ile olur. Bu 
onay için gökyüzünün berrak olduğu zamanlarda hi-
lalin bir iki kişi tarafından görülmesi yeterli sayılmaz, 
çok sayıda kişinin görmesi şartı aranır. Hava bulutlu 
ise ramazanın başlangıcında bir Müslüman’ın sonun-
da ise en az iki Müslüman’ın şahitliği aranır.

(Cevap D)

3. Gün boyu oruç tutan bir Müslüman iftar ederken hem 
Allah’ı memnun eden bir ibadeti başarıyla yerine ge-
tirdiği hem de birtakım yasaklar kalktığı için sevinir. 
Aynı Müslüman o gün oruçlu olmaktan kaynaklanan 
benzer bir sevinci de âhirette Rabbi’ne kavuşunca 
yaşayacaktır. Peygamber Efendimiz, Müslüman’ın 
bu iki sevinç anına dikkat çeker (Buhârî, “Savm”, 9).

(Cevap A)

4. Vakıf kavramı, zekatla ilgili değildir; Bu kavram, da-
ha çok İslam medeniyetinde toplumsal yardımlaşma 
ve dayanışma ile ilgili olarak kullanılan bir kavram-
dır.

(Cevap A)
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7. A. İslam hukukunda şeri olarak belirlenmiş yahut 
yetkililerin takdirine bırakılmış bütün cezaları ve 
ibadet ile muamelatla birlikte füru-u fıkıh’ın temel 
üç bölümünden birini ifade eden bir terimdir.

 B. İslam’ın kesin, sabit olan hükümlerine, şüphe gö-
türmez bir şekilde ve Allah’ın hükmüne ve irade-
sine teslim olmaya denir.

 C. Bir fıkıh terimi olarak “muamelat” insanlar arası 
ilişkileri düzenleyen kuralların tamamını ifade 
eder. Alışveriş, kira, şirketler, hibe, veraset, ke-
falet gibi konular muamelat gibi konulardır.

(Cevap C)

8. Ehliyet, kişinin dinî ve hukukî bakımdan sorumluluk 
taşımaya elverişli olmasıdır.  İslâm hukukunda ehli-
yet “vücûb ehliyeti” ve “edâ ehliyeti” şeklinde iki ana 
safhaya; insan hayatı da cenin, çocukluk, temyiz, 
bulûğ ve rüşd şeklinde devrelere ayrılmıştır.

 • Vücûb ehliyeti, kişinin haklara sahip olabilme ve 
borç altına girebilme ehliyetidir. Aklî ve bedenî 
gelişimi ne durumda olursa olsun yaşayan her 
insanın bu tür ehliyete sahip olduğu kabul edilir. 
Ceninin sağ doğması kaydıyla miras, vasiyet, va-
kıf ve nesep haklarının bulunduğu bu sebeple de 
eksik vücûb ehliyetine sahip olduğu belirtilir.

 • Edâ ehliyeti ise kişinin dinen ve hukuken mute-
ber olacak tarzda davranmaya ve hukukî işlem 
yapmaya elverişli oluşu demektir. Edâ ehliyetinin 
temelini akıl ve temyiz gücü teşkil eder. Akıl ve 
temyiz gücü tam olduğunda tam edâ ehliyetin-
den, eksik olduğunda ise eksik edâ ehliyetinden 
söz edilir.

(Cevap A)

6. Öğle namazının vakti, güneşin gökyüzünde çıktığı 
en yüksek noktadan (istivâ) batıya doğru meyletme-
siyle (zevâl) başlar. Bu vaktin sonu ile ilgili iki görüş 
vardır. Ebû Yûsuf, İmam Muhammed, Şâfiî, Mâlik ve 
Ahmed b. Hanbel’e göre öğle vakti, cisimlerin gölge-
si bir misli uzayıncaya kadar devam eder. Cisimle-
rin, güneş tam tepe noktasında iken yere düşen göl-
gesi (fey-i zevâl) bunun dışındadır. Bununla öğle vak-
ti çıkmış, ikindi vakti girmiş olur. Buna “asr-ı evvel” 
(birinci ikindi) denir. Ebû Hanîfe’ye göre ise öğle vak-
ti, fey-i zevâl dışında, cisimlerin gölgesi iki katına uza-
yıncaya kadar devam eder. Bununla öğle vakti çık-
mış, ikindi vakti girmiş olur. Buna da “asr-ı sânî” (ikin-
ci ikindi) denir.

(Cevap C)

5. Kimyasal yapısını değiştirme (istihâle) yoluyla temiz-
leme: Dinen pis (necis) sayılan bazı maddeler kim-
yasal değişime uğradığında temiz hâle gelebilir. Me-
sela, alkollü bir içki kendiliğinden veya bir başka mad-
de ile tepkimeye girip sirkeye dönüşse temiz hâle ge-
lir. Yine bunun gibi, geyik kanı miske dönüşse veya 
necis olan bir yağdan sabun yapılsa artık bunlar te-
miz kabul edilir.

(Cevap B)
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TEST • 3

9. Zekâta tâbi mallarda aranan “tam mülk” ve “aslî ihti-
yaçlardan fazla olma” şartlarının bir gereği de zekâta 
tâbi olan malın borç karşılığı olmamasıdır. Ancak 
âlimler, özellikle zâhirî mallarda (açık mallarda) bor-
cun zekâtın gerçekleşmesine mani olup olmayacağı 
konusunda farklı fikirler ileri sürmüşlerdir.

 Fakihlerin çoğunluğu “el-emvâlü’l-bâtına” (gizli mal-
lar) adı verilen para ve ticaret mallarının zekâtında 
borcun etkili olacağında ittifak etmişler, “el-emvâlü’z- 
zâhire” (açık mallar) denilen toprak ürünleri, hayvan-
lar ve madenlerde ise borcun, zekâtın vücûbuna ma-
ni olup olmadığında ihtilâfa düşmüşlerdir.

 Hanefilere göre borç üç nevidir:

 1. Şahıslara olan borçlar

 2. Allah hakkı olarak vâcip olup kullar tarafından is-
tenen borçlar. Zekât bu nevidendir.

 3. Kullar tarafından istenmeyen fakat Allah için ye-
rine getirilmesi gereken borçlar. Nezir ve kefaret 
bu çeşit borçlardandır.

 İlk iki grupta toplanan borçlar zekât mallarının nisa-
bını düşürürlerse bu mallarda zekât gerçekleşmez. 
Üçüncü grupta toplanan borçlar, zekâtın gerçekleş-
mesine mani değildir. Ayrıca borç hangi neviden olur-
sa olsun, toprak ürünlerinde zekâtın vücûbuna ma-
ni değildir. İmam Şafii’ye göre borç hiçbir malda 
zekâtın vücûbuna engel olmaz.

 İmam Mâlik’e göre ise sadece parada zekâtın vücû-
buna engeldir, nisabı düşürürse zekât farz olmaz.

(Cevap D)

10. Ebû Hanife’ye göre namaz kılan kişinin, namazın so-
nunda kendi istek ve iradesiyle yaptığı bir fiil ile na-
mazdan çıkması namazın rükünlerindendir. Ebû Yu-
suf ve Muhammed’e göre ise teşehhüt miktarı otur-
makla namaz, rükünleri itibariyle tamamlanmış olur. 
Şâfii ve Mâliki mezheplerine göre namazdan çıkmak 
için birinci selâmın verilmesi; Hanbeli mezhebine gö-
re de iki tarafa selam verilmesi farzdır. Hanefi mez-
hebine göre ise selam farz değil, vaciptir.

(Cevap A)

11. Hanefi mezhebine göre, yolculuklarda dört rekâtlı 
farz namazların kısaltılıp ikişer rekât olarak kılınma-
sı vaciptir; yolcunun namazlarını bilerek iki rekâttan 
fazla kılması mekruhtur. Mâlikilere göre, namazları 
kısaltmak sünnet-i müekkededir. Şâfii ve Hanbelile-
re göre ise yolcu namazları kısaltıp kısaltmamakta 
muhayyerdir; dilerse tam kılar, dilerse kısaltır.

(Cevap D)



FIKIH

54

KO
ZM

İK
 O

D
A

 •
 D

İK
A

B
 Ö

A
B

T 
SO

R
U

 B
A

N
K

A
SI

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

TEST • 3

16. Namazlarda niyet şarttır. Niyet, kalbin bir şeye karar 
vermesi, bir işin ve fiilin ne için yapıldığının şuuruna 
vararak onu bilmesi demektir. Niyetin kalp ile yapıl-
ması esastır. Bununla birlikte kalp ile yapılıp, “Şu vak-
tin farz veya sünnet namazını kılmaya niyet ettim.” 
şeklinde dil ile söylenmesi de iyidir. Dil ile bir şey söy-
lenmese yine de namaz câiz olur. Kişinin kalbinden 
geçirdiği ile dilinden söylediği birbirine uymuyorsa dil 
ile söylenen geçersizdir.

(Cevap B)

14. Adak (nezir) olarak kesilen kurbanın etinden, adak-
ta bulunan kimse ve onun bakmakla yükümlü bulun-
duğu kimseler (babası, annesi, dede ve nineleri, ço-
cukları, torunları, hanımı) yiyemezler. Şayet yiyecek 
olurlarsa yediklerinin bedelini fakirlere tasadduk et-
meleri gerekir. Nafile (tatavvu) olarak kesilen kurba-
nın etinden sahibi de bakmakla yükümlü bulunduğu 
kimseler de yiyebilir.

(Cevap B)

15. Fıkıh literatüründe “havâic-i asliye” diye isimlendiri-
len temel ihtiyaç maddeleri, kişinin elinde bulunma-
dıkça hayatını devam ettirebilmesi imkânsız veya çok 
güç hâle gelen ve zorunlu olarak sahip olunması ge-
reken maddelerdir. Gıda maddeleri, giysiler, mesken, 
araba, iş yeri ve iş-meslek gereçleri, bir yıllık nafaka 
başlıca temel ihtiyaçlardır. Temel ihtiyaçlar, bir sene 
süreyle mal sahibine tanınan istisna durumudur. İş-
te bunlar ve borçlar, nisap hesabı dışında tutulur. Na-
kit para ise zekatın doğrudan konusu olan varlıktır.

(Cevap D)

12. Ramazan orucu, kıblenin Kâbe tarafına çevrilişinden 
bir ay sonra, Peygamberimizin Medine’ye hicretinin 
18. ayının başlarında, şâban ayında farz kılındı. 
Zekât, hicretin ikinci yılında Ramazan orucunun farz 
kılınmasından ve fıtır sadakasının vâcip kılınışından 
sonra farz kılındı.

(Cevap C)

13. Evlenme engeli, İslâm hukukunda devamlılık arz 
eden, yani tarafların birbiriyle evlenmesine ebedî ola-
rak engel olan sebeplerdir. Devamlı evlenme engel-
leri üç grupta toplanır:

 a. Kan Hısımlığı 

 • Usul (üst soy hısımları)

 • Fürû (alt soy hısımları)

 • Ana babanın fürûu

 • Dede ve ninenin sadece çocukları

 Buna göre kişinin kendi annesi, ninesi, kızı, kız to-
runları, kız yeğenleri veya onların kızları, teyze ve 
halasıyla evlenmesi yasaktır.

 b. Sıhrî Hısımlık 

 • Usulün eşleri yani üvey anne ve üvey nine. 

 • Fürûun eşleri, yani gelinler. 

 • Eşin usulü, yani kayınvalide ve eşin her iki taraf-
tan nineleri. 

 • Eşin fürûu, yani üvey kızlar veya bu durumda 
olan kız torunlar. 

(Cevap B)
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1. Hadiste geçen ‘menasik’ terimi hac ibadeti sırasında 
yapılan ibadetlere verilen isimdir. Buna göre haccın 
farzları, vacipleri, sünnetlerini de içine alan ‘mena-
sik’ teriminin içine Kâbe’nin örtüsü girmez.

(Cevap B)

3. Hac ibadeti sırasında farz olan tavaf “ziyaret tavafı”-
dır, buna “ifaza tavafı” da denir. Ziyaret tavafından 
başka, hacla ilgili olan ve olmayan vâcip, sünnet ve 
nafile başka tavaflar da vardır. Ancak hepsinin sıh-
hat şartları, vâcipleri, sünnetleri ve yapılış şekli ay-
nıdır. Hacla ilgili olarak “kudüm tavafı”, “ziyaret tava-
fı” ve “vedâ tavafı” olmak üzere üç tavaf vardır. Um-
rede yapılan tavafa ise umre tavafı denir. Bunlar il-
gili yerlerde açıklanmıştır. 

(Cevap E)

2. Mekke’de, Arafat ile Mina arasında, Müzdelife’nin so-
nunda Kuzah Tepesi’nin civarına verilen isimdir. Bu 
yer hürmetli olması ve burada haccın şiarlarından 
olan gecelemek, vakfe yapmak, namaz kılıp dua et-
mek gibi ibadetler yapıldığından Meş’aru’l-Haram di-
ye isimlendirilmiştir. Kur’ân-ı Kerim’de, “Arafat’tan ay-
rılıp akın ettiğinizde Meş’ar-i Haram’da Allah’ı zikre-
din ve onu size gösterdiği şekilde anın.” buyrulmak-
tadır (Bakara, 2/198). Hz. Muhammed de burada sa-
baha kadar kalarak dua etmişlerdir. Bu ayet ve Hz. 
Muhammed’in uygulamasından hareketle Hanefiler, 
Müzdelife’de vakfe yapılmasının vacip olduğunu söy-
lemişlerdir. Hacılar arife günü güneş battıktan sonra 
Arafat’tan Müzdelife’ye gelirler ve burada akşam ile 
yatsı namazını cem ederek yatsı namazının vaktin-
de kılarlar. Sabaha kadar burada kalıp dua ederler. 
Bayram günü sabah namazını burada kıldıktan son-
ra Mina’ya hareket ederler.

(Cevap D)

4. Kutsal zaman ve mekân inancı hemen bütün dinler-
de mevcuttur ve esasen haccın temelinde, ulûhiye-
tin herhangi bir yerde tecellisine ilişkin inanç yatar. 
İslâm dininde de kutsal mekân ve zaman telakkisi 
hac ibadeti bünyesine yerleştirilmiştir. Hac sözcüğü-
nün “kasıt, yöneliş ve yürüyüş” anlamına gelmesi, bir 
bakıma hac ibadetine saygınlık ve kutsiyet atfedilen 
birtakım özel mekânlar üzerinden Allah’a yürünmesi 
şeklinde sembolik bir mahiyet kazandırır.

(Cevap A)

5. Hanefilere göre arife günü gündüz Arafat’ta bulunan-
ların, mazeretsiz olarak güneş batmadan önce Ara-
fat’tan ayrılmamaları vâciptir. Mazeretsiz olarak ay-
rılan kimse, henüz güneş batmadan bu bölgeye tek-
rar dönerse bir şey gerekmez; aksi hâlde ceza (dem) 
gerekir. Fakat gündüz Arafat’ta bulunmayıp güneş 
battıktan sonra gelenlere bir ceza gerekmez. Şâfii-
lere göre, güneş batmadan ayrılanlara da ceza ge-
rekmez. Mâliki mezhebinde ise gecenin bir cüzünde 
Arafat’ta bulunmak vakfenin sıhhat şartıdır. Güneş 
batmadan Arafat’tan ayrılıp bir daha dönmeyen kişi-
nin haccı bâtıl olur. Gündüzün çok az da olsa bir kıs-
mında Arafat’ta bulunmak Mâlikilere göre vâciptir. 
Süresi içinde kısa da olsa bir müddet Arafat’ta bulu-
namayanlar hacca yetişememiş olurlar. Daha sonra-
ki senelerde yeniden haccetmeleri gerekir.

(Cevap C)

7. Umre yapmak isteyen, hacda olduğu gibi mikat de-
nilen yerde veya daha önce umre niyetiyle ihrama 
girer. İhram yasakları aynen hacdaki ihram yasakla-
rı gibidir. Mekke’ye gelince mümkünse gusül abdes-
ti, değilse normal abdest alıp Kâbe’yi tavaf eder ve 
arkasından Safâ ile Merve arasında sa’y yapar. Sa’y-
den sonra tıraş olarak veya saçlarını kısaltarak ih-
ramdan çıkar.

 Umrenin farzları ihram ve tavaftır. İhram, şart; tavaf, 
rükündür. Sa’y ile sonrasında tıraş olmak veya saç-
ları kısaltmak da vaciptir. Bu farz ve vaciplerin ayrın-
tıları, daha önce hac konusu içinde anlatıldığı gibi-
dir. Yalnız umrede tavafa başlanınca telbiyeye son 
verilir.

(Cevap D)

6. “Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, nes-
limizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize iba-
det usullerimizi göster, tövbemizi kabul et; zira, töv-
beleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak 
sensin.” (Bakara, 2:128)

 “Hac ibadetlerinizi bitirince, babalarınızı andığınız gi-
bi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah’ı anın. 
İnsanlardan öyleleri var ki: Ey Rabbimiz! Bize dün-
yada ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasi-
bi yoktur.” (Bakara, 2:200)

 Bu iki ayette açık bir şekilde belirtildiği gibi, menasik 
hac sırasında yapılan farz, vacip, sünnet ibadetlerin 
hepsine verilen isimdir.

(Cevap B)
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8. İhramlıya mübah olan davranışlar şunlardır:

 • Balık ve su ürünleri avlamak

 • Kümes hayvanları kesmek

 • İğne yaptırmak

 • Şafii, Maliki ve Hanbelilere göre ihramlı olmayan 
kimseleri tıraş etmek

 • Kan aldırmak, diş çektirmek

(Cevap B)
9. İslamiyet’in beş esasından biri olan hac, hicretin IX. 

yılında farz kılınmıştır. Haccın farz olduğu hükmü, 
Kur’ân-ı Kerim ve sünnette bildirilmiş ve bu hüküm 
konusunda Müslümanların görüş birliği (icmâ) ger-
çekleşmiştir. Kur’ân-ı Kerim’de: “Yoluna gücü yeten-
lerin evi (Kâbe) hac ve ziyaret etmeleri, insanlar üze-
rinde Allah’ın bir hakkıdır.” (Âl-i İmrân, 3:97) buyrul-
muştur. Peygamberimiz de haccı Müslümanlığın beş 
esasından birisi olarak saymış, haccın önemini ve 
yararlarını belirtmiş ve bu ritüellerin nasıl yapılaca-
ğını fiilen göstermiştir.

(Cevap E)

10. Hac ibadetiyle yükümlü olmak için genel olarak bütün 
yükümlülükler de öngörülen Müslümanlık, akıl ve bulûğ 
şartı yanında, ayrıca hac yapmaya bedenî ve malî im-
kânların yeterli olması da şarttır. Beden ve malî imkâ-
nın yeterli düzeyde bulunmasına literatürde, yapabil-
me, güç yetirebilme anlamında istitâat denilir. 

 Ayrıca kişinin hac ile yükümlü sayılabilmesi ve hac 
yükümlülüğünün zimmetinde borç olarak sabit ola-
bilmesi için belirtilen dört şarta ilâve olarak bu farî-
zayı yerine getirecek vakte erişmiş olması da gere-
kir. Belirtilen tüm şartları taşıdığı hâlde, bu tarihten 
itibaren haccı ifaya elverişli zaman bulamadan yani 
hac mevsimine erişemeden ölen kişi hac ile yüküm-
lü olmadan ölmüş kabul edilir.

(Cevap D)

12. Arife günü Arafat’ta öğle ve ikindi namazlarının öğle 
vakti içinde birleştirilerek birlikte kılınması sünnettir. 
Buna cem’-i takdîm denir. Ebû Hanîfe’ye göre bu na-
mazların cem’-i takdîm ile kılınabilmesi için; a) Arife 
günü hac için ihramlı olarak Arafat’ta bulunmak, b) 
Mescid-i Nemîre’de cemâat-i kübrâ ile kılmak gere-
kir. Aksi hâlde her namaz kendi vaktinde kılınır. Di-
ğer üç mezhep ile Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e 
göre arife günü hac için ihramlı olanların Arafat’ta öğ-
le ve ikindi namazlarını, ister Nemîre Mescidi’nde is-
ter çadırlarda, ister cemaatle, ister münferit olarak 
cem’-i takdîm ile kılmaları sünnettir.

(Cevap E)

11. Şeytan taşlama, Müzdelife vakfesinden sonra yapı-
lır. Mina, Müzdelife ile Mekke arasında yer alan ve 
kurban kesme yerlerinin bulunduğu bölgedir. Şeytan 
taşlama olarak bilinen işlemin yapıldığı cemreler Mi-
na’nın Mekke tarafında yer alır. Burada küçük cem-
re (birinci cemre), orta cemre ve Akabe cemresi (bü-
yük cemre) adında üç tane cemre (taş atma yeri) bu-
lunur. İlk gün sadece Müzdelife vakfesinden sonra 
Akabe cemresine yedi taş atılır. İkinci ve üçüncü gün 
birinciden başlayarak sıra ile her üç cemreye yedi-
şer taş atılır. 

(Cevap A)

15. Sa’y kendi başına -müstakil- bir nüsük değildir. Mut-
laka bir tavafa bağlı olarak yapılır. Tavaf namazından 
sonra ara vermeden yapılması sünnet ise de tavaf-
tan sonra hemen yapılmayıp bir süre sonra yapılma-
sı da câizdir. Gerek hac, gerek umre için sadece bi-
rer sa’y vardır. Sa’yın nafilesi yoktur. Bu sebeple her 
tavaftan sonra sa’y yapılmaz. Umre sa’yının umre ta-
vafından sonra fakat ihramdan çıkmadan yapılması 
vaciptir. Umre tavafından sonra yapılan sa’y de her-
vele yapılır. “Hervele”, sa’y ederken iki tepe arasın-
daki vadiye gelindiğinde ya da iki yeşil ışık arasında 
burayı süratlice geçmektir. Hanefi mezhebinde her-
vele yapmak sünnettir.

(Cevap A)

13. Mekke, yakın çevresi ile birlikte harem yani kutsal, 
saygın bölge kabul edilmiştir. Harem dâhilinde oturan-
lar hac için bulundukları yerde, umre için ise harem 
sınırlarının dışında ihrama girerler. Umre ihramı için 
yakınlığı ve ulaşım kolaylığı dolayısıyla genellikle 
Ten’îm’i tercih ederler. Türkiye gibi uzak bölgelerden 
gelip umre veya haccını yaptıktan sonra ihramdan çı-
kan ve Harem bölgesinde bulunan Müslümanlar da 
bu bölge halkı ile aynı hükme tâbidir. Harem ile mikât-
lar arasında kalan bölge, Hil bölgesidir. Bu bölgede 
oturanlara Hillî denir. Hillîler hac veya umre yapmak 
istediklerinde harem sınırlarına varmadan ihrama gi-
rerler. Hac ve umre dışında bir maksatla harem dâhi-
line ihramsız olarak girip çıkmaları serbesttir.

(Cevap C)
14. Tedrici: Derece derece, yavaş, aşama aşama olan 

anlamına gelmektedir. Allah’ın ayetlerinin bir anda 
topluca indirmeyip hayata paralel olarak peyderpey 
indirmesi demektir.

(Cevap C)

16. İslam’a göre iyi davranış ilk önce Allah’ın emir ve ya-
saklarına uygun doğru, faydalı ve yanlıştan uzak dav-
ranışlardır. Diğer şıklarda doğru davranış içeren şık-
lardır. Yalnız A şıkkı en genel ifadeler içermektedir.

(Cevap A)
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TEST • 5

2. Yapılış biçimi (edâ) açısından hac, ifrad haccı, temet-
tu haccı ve kırân haccı olmak üzere üç çeşittir.

 • İfrad Haccı: Umresiz yapılan hacdır. Sadece hac 
ibadeti yapıldığı için “umresiz hac” anlamında ol-
mak üzere bu ad verilmiştir. Hac ayları içinde, 
hacdan önce umre yapmayıp sadece hac niye-
tiyle ihrama girerek hac menâsikini eda edenler, 
ifrad haccı yapmış olurlar. İster mikat sınırı dışın-
da ister içinde ikamet etsin, herkes ifrad haccı 
yapabilir.

(Cevap C)

4. Hanefi mezhebinde, hac zamanında Arafat ve Müz-
delife’deki cem’in dışında, iki namazın bir vakitte     
cemedilmesi câiz görülmez. Buna göre Hacc ibade-
ti sırasındaki cem- takdim sünnet, cem-i te’hir vacip-
tir. 

(Cevap C)

3. İhramlı iken kokulu sabun, şampuan, parfüm ve ben-
zeri ürünler kullanılamaz. Bir azanın tamamına sü-
rüldüğü takdirde kurban, daha az yere sürülürse sa-
daka cezası gerekir. Şafii mezhebine göre kına, ko-
ku cinsinden sayılmadığı için ceza gerektirmez. Şa-
fii ve Hanbeli mezheplerine göre kokulu da olsa sa-
bun kullanılması caizdir.  İhramlı iken tedavi amacıy-
la merhem veya kokusuz krem sürmek, güzel koku 
koklamak, koku satılan dükkânlara girip orada bek-
lemek ve başkalarına koku sürmek ceza gerektirmez.

(Cevap B)

1. Falik: Bir şeyi yarmak, sabahı aydınlatmak anlamın-
daki “f-l-k” kökünden türeyen falik; Allah’ın sıfatı ola-
rak, yaratan, tohumları ve çekirdekleri çatlatan, ya-
rıp açan demektir. 

 (Cevap B)

5. Allah rızasını gözeterek ihtiyaç sahiplerine ödünç 
verme anlamına gelen kavram Karz’dır

(Cevap D)

7. Azimet, Allah tarafından vaki olan teklifi hiçbir özür 
ileri sürmeksizin usul ve kaidesine göre tam olarak 
ifa etmeye denir.

 Ruhsat, kulların şer-i özürleri neticesinde tam ve mü-
kemmel eda edemediği teklifleri, Allah’ın müsahama-
sı ile eda etmeye denir.

Ruhsat ikiye ayrılır:
Ruhsatı ıskat; Azime-
tin meşrutiyetini düşü-
nen özür olarak tarif 
edilir.

Örnek; aç kalma teh-
likesi ile domuz eti 
yeme.

Ruhsatı terfih; ruhsatın 
sebebi mevcut olmakla 
beraber azimeti yapmak 
meşrudur. Azimet or-
tadan kalkmaz. Örnek; 
Mesh olan birinin her 
abdestte ayağını yıka-
ması gibi

 Dolayısıyla ruhsatı terfihte azimet ortadan kalkmaz 
ve tercih edilebilir.

(Cevap D)

6. Bayram namazı, biri ramazan bayramında diğeri kur-
ban bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınan iki 
rekâtlık bir namazdır. Bayram namazı Hanefi mez-
hebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan 
kimselere vâciptir. Şâfii ve Mâlikiler’e göre müekked 
sünnet, Hanbeliler’e göre ise farz-ı kifâyedir.

(Cevap B)

8. Namazın sonunda sağ ve sol taraflara selam vermek 
namazın vaciplerindendir. Ancak Hanefilerde bir gö-
rüşe göre, sağ tarafa selam vermek vacip, sol tara-
fa selam vermek ise sünnettir.

(Cevap C)
9. Teklifî hüküm, şâirin yani kanun koyucunun mükel-

leften bir fiili yapmasını veya yapmamasını istemesi 
veya onu yapıp yapmama arasında serbest bırak-
ması demektir. Dinî terminolojide ef’âl-i mükellefîn 
(mükelleflerin fiilleri) adıyla anılır. Genel olarak beş 
temel teklifi hüküm şunlardır: vacip, mendup, mübah, 
mekruh, haram. Hanefi mezhebinin ayrımı daha fark-
lıdır: Farz, vacip, sünnet, müstehap, mendup, mek-
ruh, mübah, haram.

(Cevap C)

10. Sözlükte “yarmak, bir şeyi ikiye ayırmak, fışkırmak, 
açığa çıkmak” anlamlarına gelen fecr, isim olarak gü-
neşin doğmasından önce beliren tan yeri ağarması-
nı ifade eder. Türkçede şafak sökmesi, gün ağarma-
sı denilen bu olay, gece ile gündüzün birbirinden ay-
rıldığı vakittir. Fecr-i kazip ve fecr-i sadık olmak üze-
re iki türü vardır. Fecr-i kazip, yalancı fecr demektir. 
Fecrin doğuşundan önce, ufukta göğe doğru dikine 
yükselen aydınlık için kullanılan bir tabirdir. Fecr-i sa-
dık, hakiki, gerçek fecir demektir. 

 (Cevap A)
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KOZMİK ODA

TEST • 5

11. Şirk koşmanın en büyük günahlardan olduğunu söy-
leyen ayet ve hadisler mevcuttur. “Hiç şüphesiz Al-
lah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz, bunun dı-
şında kalanlar ise dilediğini bağışlar. Kim Allah’a şirk 
koşarsa elbette o uzaklar sapıklıkla sapmıştır”. (Ni-
sa, 4:116)

 Peygamberimizin de Allah’a ortak koşmanın en bü-
yük günah olduğunu beyan eden hadisleri vardır. (Bu-
hari /Müslim)

(Cevap D)

12. A: “Mürai ve mürailik” iki yüzlülük, özü sözü bir ol-
mama anlamında kişinin sahip olmadığı duygu, 
düşünce, erdem ve değer veya özelliklere sahip 
olmadığı halde sanki sahipmiş gibi davranması-
dır.

 B: İyilik ve lütufta bulunan bir işi en güzel yapan, Al-
lah’a ihlasla kulluk yapan anlamındadır.

 C: İlahi emirlere itaatten ayrılıp asi olan mü’min ve-
ya kafir anlamında kullanılır.

 D: Dinin emir ve yasaklarına uyma, haram ve gü-
nahlardan korunma hususunda gösterilen titizlik-
tir.

 E: Muhsin kelimesinin fiili ihsan kelimesidir. Bu iş ve 
davranışlara ihsan bu davranışları yapmalara ise 
Muhsin denir.

(Cevap A)

13. Hanefilerle Şâfiiler kefâret ödeyecek kimsenin terti-
be uymakla yükümlü olduğunu belirtmişlerdir. Yani 
önce köle azadı sonra ara verilmeksizin iki ay oruç 
tutma seçeneği gündeme gelecektir. Sağlık sorunla-
rı veya başka sebeplerle oruç tutulamaması duru-
munda altmış fakirin doyurulması seçeneği söz ko-
nusu olacaktır. Buna karşılık Mâlikiler söz konusu se-
çenekler arasında öncelik sırası bulunmadığını söy-
lemişleridir.

(Cevap B)

14. Farz, mükellefin ifa sorumluluğu açısından farz-ı a’yn 
ve farz-ı kifaye şeklinde ikiye ayrılır. Farz-ı a’yn, beş 
vakit namaz, oruç gibi, her mükellefin yapması gere-
ken farz demektir. Farz-ı kifaye, toplumsal, sosyal bir 
vazife mahiyetinde olup bazı mükelleflerin yapma-
sıyla diğerlerinin yapması gerekmeyen farz demek-
tir. Cenaze ile ilgili vazifeler ve cenaze namazı, bazı 
mesleklerin icrası bunun örneğini teşkil eder. Farz-ı 
kifayenin sevabı yalnız onu işleyene aittir. Toplumda 
farzı kifayeyi ifa edecek ikinci bir kişi bulunmazsa, 
artık bu farz, o kişi için farz-ı a’yna dönüşür. Mesela, 
cenazeyi yıkayabilecek tek kişinin bulunması hâlin-
de, bunun yıkaması farz-ı ayın olur.

 (Cevap E)

15. Kısaca “davranış bilgisi” demek olan ilmihal, yaratı-
cıya, kendine ve içinde yaşadığı toplum ve çevreye 
karşı sorumlulukları olan ve bunu yerine getirme gü-
cüne sahip bulunan insanın, kendisinden beklenen-
leri yerine getirmesinde ona kılavuzluk etmeyi hedef-
leyen derli toplu bilgilerden ibarettir.

(Cevap D)

16. B – Yaşlı, aciz, iyileşme ümidi olmayan Müslüman-
ların her ramazan orucu için 1 fakiri 1 gün doyurma-
sı ibadetine denir.

 C – Vakti içinde eda edilmeyen bir ibadetin daha son-
ra ifa edilmesine denir.

 İlahi takdirin zamanı gelince gerçekleştirilmesine de-
nir.

 Yargılama hukuku yargılama kararı anlamında fıkhi 
bir terim.

 E – Dinin belirli yasaklarının ilahi durumunda yapıl-
ması istenen mali veya bedeni ibadettir.

 Dolayısıyla doğru cevap A’dır.

(Cevap A)
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TEST • 6

1. İslam hukuku yaygın bir bölümleme ile usûl-i fıkıh ve 
fürû-i fıkıh şeklinde iki ana disipline ayrılmaktadır. 
Usûl-i fıkıh, fakîh denilen fıkıh bilginlerinin pratik hu-
kuki meselelere ilişkin hüküm çıkarma yöntemlerini 
belirlemeyi hedefleyen bir ilim dalıdır. Başka bir ta-
nımla müctehidin şer’i ameli hükümleri tafsili delille-
rinden çıkarabilmesine yarayan kurallar bütününe fı-
kıh usulü denir. Fahrettin Attar “Fıkıh Usûlü” isimli 
eserde şu şekilde tarif etmiştir:

 1 – Şer’î hükümlerin, tafsilî delillerden çıkarılmasını 
mümkün kılan kâideleri ve icmâli delilleri öğreten bir 
ilimdir. 

 2 – İstinbât kâideleri ve icmâlî delillerdir.

 Fürû-i fıkıh alanı ise fakihlerin pratik hukuki mesele-
lere ilişkin çıkardıkları hükümleri belirleyip bunları sis-
tematik ve düzenli bir şekilde ortaya koymayı amaç-
layan bir ilim branşıdır. Genel olarak fıkıh ya da İs-
lam hukuku denildiğinde daha çok fıkhın bu fürû ala-
nı kastedilir.

(Cevap A)

3. Fıkıh kelimesi sözlükte “bir şeyi bilmek, iyi ve tam an-
lamak, iç yüzünü ve inceliklerini kavramak” anlamı-
na gelir. Terim olarak fıkıh, hicrî ilk asırlarda zihnî ça-
ba ile elde edilen dinî bilgilerin tamamını ifade etmiş-
ken iman ve itikad konularının ayrı bir ilim dalı ola-
rak teşekkül etmesine paralel olarak ileri dönemler-
de İslâm’ın fert ve toplum hayatının değişik yönleriy-
le ilgili şer‘î-amelî hükümlerini bilmenin ve bu konu-
yu inceleyen ilim dalının özel adı olmuştur. Bu ilim 
dalının kuralarının bir araya getirilmesine fıkıh kai-
deleri denilebilir.

(Cevap D)
4. Küçük ve büyük abdest bozduktan sonra yapılması 

gereken maddî temizlik, gerek bunun akabinde ya-
pılacak hükmî temizliğin ve ibadetlerin sıhhati gerek-
se ferdin sağlığı, beden ve elbise temizliği açısından 
önemlidir. Küçük abdest bozduktan sonra idrar yo-
lunda kalabilecek idrar damla ve sızıntılarının tama-
men kesilmesi için bir süre bekleme, bundan sonra 
vücuttaki idrar sızıntılarını temizleme işlemine fıkıh 
dilinde “istibrâ” denilir. 

(Cevap C)

2. Rükün ve şartlarından biri eksik olan ibadet fâsid ve-
ya bâtıl olacağı gibi, şer‘an geçerli hâlde başlanmış 
bir ibadet, mahiyetleriyle bağdaşmayan bir davranış 
sebebiyle de fâsid ve bâtıl hâle gelebilir.

 Batıl; Doğru ve haklı olmayan geçerliliği bulunma-
yan, gerçeğe uymayan anlamındadır.

(Cevap C)

5. Bakara Suresi’nin 222. ayetinde Allahutaala şöyle 
buyurmaktadır: “Sana kadınların ay hâlini sorarlar. 
De ki: O, bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay hâlinde olan 
kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar on-
lara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah’ın size 
emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi bilin ki Al-
lah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever.”

(Cevap A)

6. Hanefilere göre abdestin farzları şunlardır:

 • Yüzü yıkamak

 • İki kolu (dirseklerle beraber) yıkamak

 • Başı mesh etmek

 • Ayakları yıkamak

 • Ağzı ve burnu yıkamak sadece Hanbeli mezhe-
binin şartlarında vardır. Diğer üç mezhepte böy-
le bir şart yoktur.

(Cevap E)

7. A – Allahın yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olma-
yan bir tarzda istediği fiildir.

 B – Yapılması din tarafından yasaklanan fiildir.

 C – Peygamberimizin ara sıra yapmış olduğu şeyle-
re denir.

 D – Farz ile eş anlamlı, Hanefilere göre delilinin ol-
ması sebebiyle ondan bir derece aşağı olan teklifi 
hükümdür.

 E – Başlanmış ibadeti bozan, iptal eden şeydir.

 Oruçluyken bilerek yemek, içmek, namazdayken bi-
lerek gülmek.

(Cevap E)

8. A. Hac ve umre yapan kimseye normal durumlarda 
helal olan bazı durumların haram kılınmasıdır. 
Hac için giyilen dikişsiz iki parça kıyafet Haccın 
3 farzından biridir.

 C. Hac yaparken Arafat ve Müzdelife’de olmak üze-
re yapılan yalvarış ve tazimdir.

 D. Kabe’nin etrafını bir defa dönmeye denir.

 E. Safa ile Merve tepesi arasında 7 defa gidip gel-
meyi ifade eder.

 Haccın farzı üçtür;

 • İhrama girmek

 • Arafat’ta vakfe yapmak

 • Kabet’yi tavaf etmek

(Cevap B)
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10. Hz. Muhammed’in hadislerinde koyun nisbetleri ve 
bu nisbetlerde ödenecek zekât miktarı aşağıdaki şe-
kilde gösterilmiştir (Buhârî, “Zekât”, 38):

 • 1’den 39’a kadar (zekâttan muaf)

 • 40’tan 120’ye - “1” koyun

 • 121’den 200’e - “ 2 “

 • 200’den 399’a - “ 3 “

 • 400’den 500’e - “ 4 “

(Cevap A)

11. I. Fıtır sadakasının dinen gerekmesinin (vücûb) se-
bebi, ilgili hadislere dayanılarak “sağ olma” (sağ 
olarak Ramazan Bayramı’na kavuşmuş olma) 
şeklinde belirlenmiştir.

 II. Fıtır sadakasının vâcip sayılması için yükümlü-
nün Müslüman olması gerektiği hususunda İs-
lâm bilginleri fikir birliği içindedirler.

 III. Hanefilere göre fıtır sadakası yükümlüsü sayıl-
mak için kişinin varlıklı olması gerekir. Varlıklı ol-
ma ölçüsü, zekâtta olduğu gibi nisab miktarına, 
meselâ -bu iki meblağ kıymetçe eşit olduğunda- 
20 miskal altın veya 200 dirhem gümüş kıymeti-
ne denk mala sahip olmaktır. Yine zekâtta oldu-
ğu gibi temel ihtiyaçlar (havâic-i asliyye) bu mik-
tarın dışındadır. Ancak zekâttan farklı olarak, fı-
tır sadakasının vücûbu için sahip olunan malın 
“artıcı” özellikte olması ve üzerinden bir yıl geç-
miş bulunması gerekmez.

(Cevap B)

13. Fıkıh usulü terimi olarak istishâb, daha önce varlığı 
bilinen bir durumun -aksine delil bulunmadıkça-  var-
lığını koruduğuna hükmetme yöntemidir. İstishâb me-
todunun temelini, İslâm hukukunun en kapsamlı beş 
genel kuralından biri olan “Şek ile yakin zail olmaz.”  
kaidesi oluşturur. Buna göre, kesin olarak varlığı (ya 
da var olmadığı) bilinen bir durumun değiştiğine da-
ir delil bulunmadıkça o duruma göre hükmedilmesi 
asıldır; bir tereddüt sebebiyle o hüküm ortadan kal-
dırılamaz ve o durum için yeni delil istenmez. Bera-
et-i zimmet asıldır, kaidesi de bir istishab kategorisi-
dir.

(Cevap D)

14. Mâni, “varlığı sebebe hüküm bağlanmaması veya 
sebebin gerçekleşmemesi sonucunu doğuran du-
rum” şeklinde tanımlanır. Din ayrılığı ve mirasçısını 
öldürme mirasçı olmaya, hayız ve nifas hâlleri nama-
zın farz olmasına, yakın kan hısımlığı nikâh akdine 
mâni‘ sayılmıştır. Nisab miktarı mala sahip olduğu 
hâlde aynı miktarda borcun bulunmasının zekâtın 
vâcip olmasına mâni teşkil etmesi de bir diğer örnek-
tir.

(Cevap B)

15. A. Dış ticarette bir yerden başka bir yere ulaştırmak 
için gemiye alınan eşyanın bütünü veya bir kıs-
mı taşıyıcı tarafından istenen ücrettir.

 B. Temel ihtiyaçlar dışında belli bir mala sahip ve 
durumu iyi olan Müslümanların ramazan ayında 
fakirlere verdikleri yardımdır. Dini hükmü vacip-
tir.

 D. “Şehadet kelimesini söylemek” anlamına gelir. 
Namazın her oturuşunda tahiyyat duasını oku-
mak ve bu duayı okuyacak kadar oturmaktır.

 E. Fıkhi bir terim olarak yaşlı aciz ve iyileşme ümi-
di az olan birinin farz olan her oruç için bir fakiri 
bir gün boyunca doyurmasıdır.

(Cevap C)12. Orucun geçerli (sahih) olmasının şartları niyet etmek 
ve kadınlar hakkında ay hâlinde ve lohusalık hâlin-
de olmamaktır. Bir kimse oruç niyeti olmadan bütün 
gününü aç, susuz ve cinsel ilişkiden uzak geçirse 
oruç tutmuş sayılmaz. Âdet gören kadınların bu hâl-
de iken oruç tutmaları farz değildir ve bu esnada oru-
cun bütün şartlarına uysalar bile oruç tutmuş sayıl-
mazlar. Doğum yapmış ve lohusalık hâli devam eden 
kadınlar da aynı durumdadır. 

(Cevap A)

16. Mest üzerine meshin süresi, yolcu olmayanlar için 
bir gün bir gece (24 saat), yolcular için üç gün üç ge-
cedir (72 saat). Bu süre, mestin abdestli olarak giyil-
mesinden sonra ilk hadesten yani abdesti bozan ilk 
durumdan başlar. Bu süre dolduktan sonra, ayaklar 
su ile yıkanarak abdest alınıp gerekiyorsa mest tek-
rar giyilmelidir.

(Cevap C)

9. Cem kelimesi, sözlük anlamı itibarıyla “iki veya da-
ha fazla şeyi bir araya getirmek, toplamak” anlamla-
rına gelir. Cem’in fıkıhtaki terim anlamı ise, “birbirini 
takip eden iki namazın (öğle ile ikindinin veya akşam 
ile yatsının), bu ikisinden birinin vaktinde, birlikte ve 
peşi peşine kılınması”dır. Eğer bu birlikte kılma birin-
ci namazın vaktinde ise buna cem’-i takdîm, ikincisi-
nin vaktinde ise cem’-i te’hîr denilir.

(Cevap B)



FIKIH

TEST • 1 61

KO
ZM

İK
 O

D
A

 •
 D

İK
A

B
 Ö

A
B

T 
SO

R
U

 B
A

N
K

A
SI

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

TEST • 7

2. İhrama girmek hac ibadetinin bir farzıdır.

 B) Kabe’nin etrafında yedi defa dönerek yapılan hac-
cın biri farzdır.

 C) Safa ile Merve tepelerini arasında yedi defa gi-
dip gelmeye denir.

 D) Hac sırasında Arafat ve Müzdelife’de belirli bir 
süre bekleme anlamında bir terim.

 E) İhrama girerek ve Kabe’yi tavaf ederek gerçek-
leşen yılın her zamanında yapılabilen, sünnet 
olan bir ibadettir.

(Cevap A)

4. Namazın şartları şunlardır;

 • Hadesten taharet

 • Necasetten taharet

 • Set-ri avret

 • İstikbali kıble

 • Vakit

 • Niyet

 • Namazın rükünleri;

 • İftitah tekbiri

 • Kıyam

 • Kıraat

 • Rüku

 • Secde

 • Kade-i ahire

(Cevap E)

3. Öncülde verilen özellikler İmam Şafi’ye aittir.

 Asıl adı Muhammed bin İdris bin Abbas’tır. Dedesi-
nin dedesi Şâfii, Kureyş kabilesinden ve sahabeden 
olduğu için, Şâfii adı ile meşhur olmuştur.

 Hadisçi ve nakil ehli kabul edilen Şafi’ye göre hadis-
ler Kur’ana yakın bir kaynak kabul edilir.

 İmam Şafii’nin birçok eseri vardır. Bazıları şunlardır:

 1. El-Ümm: Fıkıh yani İslam hukukuna dair olup, 
İmam Şafii’nin içtihad ederek bildirdiği meselele-
ri ihtiva eden bir eserdir. Yedi cilt olarak basılmış-
tır.

 2. Kitab-üs-Sünen vel-Müsned: Hadis ilmine da-
irdir.

 3. Er-Risale fil-Usul: Usul-i fıkha dairdir. Usul-i fık-
hın kitap hâlinde yazıldığı ilk eserdir.

(Cevap A)

5. D ve E şıklarına göre şafak:

 Akşam namazının vakti için belirlenen sürelerle ilgi-
li bir kavramdır.

 A, B, D, E ve imam ibn-i Hanbel’e göre şafak ufukta 
meydana gelen kızıllığı ifade eder.

 İmam-ı Ebu Hanife’ye göre şafak akşamleyin ufuk-
taki kızıllıktan/kızartıdan sonra meydana gelen be-
yazlıktır, aydınlıktır. Şafağın kaybolduğu anda ise yat-
sı namazının vakti girer.

(Cevap C)

1. Güzel görülen, tercih edilen, sevimli olan amel anla-
mına gelen müstehap, Hz. Muhammed’in ara sıra 
yaptıkları, İslam alimlerinin de hoş görüp işlediği amel-
lerdir. Bazı nafile namaz ve oruçlar, sabah namazı-
nın ortalık aydınlanıncaya kadar geciktirilip kılınma-
sı, devamlı abdestli olmak, çocuğa akika kurbanı kes-
mek vb. fiiller müstehap fiillerdir. Müstehabın işlen-
mesinde sevap almakla birlikte terkinde günah ve kı-
nama yoktur. Mendup, müstehap, nafile ve tatavvu 
terimleri bazen aynı anlamda kullanılır.

 (Cevap D)

6. Cuma namazı herkese farz değildir. Cuma namazı-
nın vücup şartları yani bir kimseye - Müslüman, akıl-
lı ve bâliğ olma şartlarına ek olarak- farz olmasının 
şartları şunlardır:

 1. Erkek olmak

 2. Hür olmak. 

 3.  Mukîm olmak. Cuma namazı, cuma namazı kı-
lınan yerde ikamet eden kimselere farzdır. Buna 
göre, dinen yolcu (misafir) sayılan kimseye cu-
ma namazı farz değildir, kılarsa sahih olur ve ar-
tık öğle namazını kılmaz.

 4. Sağlıklı olmak

 5. Mazereti olmamak. Bir mazereti sebebiyle cuma-
ya gidemeyen veya cumaya gittiği takdirde, mal, 
can ve namusunun zayi olacağından endişe eden 
kimselere cuma namazı farz değildir. 

(Cevap B)
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8. Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye veya kısaca Mecelle, 1868-
1878 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlı-
ğındaki bir komisyon tarafından derlenen İslami özel 
hukuk (medeni hukuk) kuralları kodeksidir. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son yarım yüzyılında şer’i mah-
kemelerde hukuki dayanak olarak kullanılmıştır. Bir 
giriş olmak üzere 16 bölümden oluşur ve 1851 mad-
de içerir. Diğer eserler, 20. yüzyılda yazılmıştır.

(Cevap D)

10. Sözlükte “kolaylık, devamlı olan” ruhsat, fıkıh ilmin-
de “meşakkat, zaruret, ihtiyaç gibi ârızî bir sebebe 
bağlı olarak azîmet hükmünü terk etme imkânı ve-
ren ve yalnız söz konusu ârızî durumla sınırlı bulu-
nan hafifletilmiş ve geçici hükmü” ifade eden bir te-
rimdir. Meselâ mükelleflerin oruç tutması bir azîmet 
hükmüdür. Fakat hasta ve yolculara karşılaştıkları 
güçlük sebebiyle oruç tutmama kolaylığı tanınmış ve 
bunlardan tutamadıkları oruçlarını normal hâle dö-
nünce kazâ etmeleri istenmiştir.

(Cevap E)

9. Bedene; Arapçada büyükbaş hayvan anlamında olup 
Mekke’de kurban olarak kesilen deve veya sığıra be-
dene denir. Istılahta ise hac esnasında işlenen cina-
yetlerden bazılarında kefaret olarak kesilen kurban 
anlamına gelir. Hac esnasında işlenen bazı ihram 
yasaklarına kefaret olarak bedene büyükbaş hayvan 
kesilmesi gerekir. Kesilen kurbanın eti fakirlere da-
ğıtılır.

 (Cevap A)

11. Soru öncülündeki bilgiler büyük İslam alimi Ömer Na-
suhi Bilmen’e aittir. Başlıca eserleri olan “Hukuk-i İs-
lâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kâmusu”, “Kur’an-ı 
Kerim’in Meâl-i Âlisi ve Tefsiri” ile “Büyük İslâm İlmi-
hali” yanında, yayımlanmış ve yayımlanmamış daha 
pek çok eseri bulunmaktadır.

(Cevap B)

13. İslam dininde inanılması gereken esasların bütünü 
ve bunları konu edinen ilmin adı “Akaid” dir. İnsanın 
günlük hayatta faydasına ve zararına olan şeyleri bil-
mesi olarak tanımlanır.

(Cevap D)

12. Sözlükte “kul” demek olan “abd” kavramı Kur’an’da; 
“kul” ve “kullar” şeklinde yalın olarak veya “kullarım”, 
“kullarımız” ve “Allah’ın kulları” şeklinde Allah’a iza-
fe ile genel olarak bütün insanları ifade etmek için; 
bazen de “mü’min kullar”, “bilgin kullar”, “Salih kul-
lar” ve “şükreden kullar” şeklinde sıfat ve övgü ifade-
si olarak kullanılmıştır. Çoğulu, “abid” ve “ibad”dır. 
(Bakara, 2:23, 178; İsra, 17:3; Meyrem, 19:63; En-
biya, 21:26; Neml, 27:15, 19; Fatır, 35:28, 31; Sad, 
38,83; Zümer, 39:53; İnsan, 76:6)

 (Cevap B)

15. “Aslen veya geçici” olarak temiz bulunmayan bir şe-
ye necis veya necaset denir.

 B: Bazı ibadet veya fiillerin yapılmasına engel olan 
“hükmi” kirliliğe denir.

 D: Küçük veya büyük abdestin sonunda yapılan te-
mizliğe istinca denir.

(Cevap C)

14. İcmanın kuvvet açısından birinci sırada yer alması, 
kitap ve sünnetin aksine onun nesih ve tahsise, yo-
rum ve ihtimale açık olmamasıyla izah edilir. Usulcü-
lerin, icmaya aykırı ayet veya hadisin mensuh veya 
müevvel sayılması gerektiği yönündeki ifadeleri bu 
anlayışı yansıtır. İcmanın, esas itibarıyla ya bir nas-
sa ya da nastan elde edilen bir anlam üzerine kurul-
duğu göz önüne alınınca icmanın kuvvet açısından 
birinci sıraya yerleştirilmesi, onun Kur’an ve sünne-
tin önüne geçirildiği, onlardan daha önemli kılındığı 
gibi bir yoruma imkân vermeyecektir. İcmanın bu den-
li kuvvetli bir delil olarak kabul edilmesinin gerisinde 
icmaya atfedilen işlev yatmaktadır.

(Cevap D)

16. Bayram namazları, Ramazan ve Kurban Bayramı ol-
mak üzere yılda iki defa kılınan bir namazdır.

 İki rekattır, Vucub şartlarını taşıyan herkese, Hane-
filere göre vacip, Malikilere göre müekket sünnet, 
Hanbelilere göre farz-ı kifayedir, Şafiilere göre ise 
müekket sünnettir.

 Vucub şartları: Erkek olmak, mazeretsiz olmak, hür 
olmak, mukim olmak

(Cevap E)

7. Nezir, Türkçe ifadeyle “adak” anlamına gelir.

 Allah’a tazim için mubah olan bir işin yapılmasının 
kendisine vacip kılınmasıdır.

 Kalben nezir olmaz, dil ile ikrar gerekir.

 Kişinin mubah olan bir durumu istediğinde ve onun 
gerçekleşmesi için “bu işim olursa şu kadar rekat na-
maz kılacağım diyerek sorumluluk almasına denir.

 Hükmü vaciptir.

(Cevap D)
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1. Fıkıh içerisindeki küllî kâideler sayıca çok olmakla 
birlikte bazı yazarlar bu kaidelerin nihayetinde beş 
temel kaideye dayandığını ya da bu beş temel küllî 
kâidenin çok geniş kapsamlı olması sebebiyle özel-
lik arz ettiği kanaatindedirler

 Söz konusu en genel beş küllî kâide şunlardır:

 I. Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir (Me-
celle, md. 2). Bu küllî kâide, şahısların davranış-
larının (söz ve fiillerinin) ve hukuki bir sonuç el-
de etmek üzere dışa vurdukları irade beyanları-
nın hükmünün belirlenmesinde onların niyet ve 
amaçlarının öncelikli olarak dikkate alınacağını 
ifade eder.

 II. Şek ile yakin zail olmaz (Mecelle, md. 4).

 III. Meşakkat teysiri celb eder (Mecelle, md. 17).

 IV. Zarar izâle olunur (Mecelle, md. 20).

 V. Âdet muhakkemdir (Mecelle, md. 36).

(Cevap B)

2. Secde Alak Suresi’nin son ayeti “secde et, rabbine 
yaklaş” emriyle rabbe yaklaşmak için en önemli emir-
lerdendir. Bir hadisi şerifte ise, “Kulun Allah’a en ya-
kın olduğu an, secdede olduğu zamandır.” (Müslim)
denilmiştir.

(Cevap A)

3. Kıyas yoluyla ulaşılan sonuç, rastgele değil, bir ayet 
ve hadisteki hükmün, illet birliğine dayanarak fer’e 
verilmesinden ibaret olduğu için yapılan kıyas işle-
mi, bir hükmün ilkten konulması (ispat) değil, asılda 
potansiyel olarak var olan hükmün açığa çıkarılma-
sı olmaktadır. Usulcülerin, “Kıyas hükmü ispat etmez, 
ızhar eder.” sözünün anlamı budur. Ancak kıyas iş-
lemi bazı açılardan zannilik içerdiği için kıyasla ula-
şılan sonuç bir ayetin hükmü gibi Allah’a nispet edil-
mez, bu kıyası yapan fakihin görüşü olarak anılır.

(Cevap B)

5. İslam hukukunun kaynakları kitâp, sünnet ve içtihat-
tan ibarettir. Bunlardan Kitâp ve sünnet, ‘nass’ yani 
ana metin olarak adlandırılır. İçtihat ise bu ana me-
tinlerin ışığında ‘akıl yürütme’ ve ‘kafa yorma’ faali-
yetidir.

(Cevap A)

4. İmam Şâfii’nin “er-Risâle” adlı eseri fıkıh usulünde ilk 
kaleme alınan usul kitabıdır. Eserin kaleme alınma-
sı konusunda şöyle bir rivayet vardır: Basralı âlimler-
den Osman el Betti’ye, İmam Şafii’nin mürcie olma-
dığını bildirmek için gönderdiği risalelerden meyda-
na gelmiştir. Bir başka rivayette, Abdurrahman b. 
Mehdi’nin kendisine bir mektup yazarak ondan 
Kur’an’ın ahkâm ayetlerini, bu ayetler ile ilgili mak-
bul tarihi rivayetleri, icmanın hüccet oluşunu ele alan, 
Kur’an ve sünnet naslarında nasih ve mensuh olan-
ları açıklığa kavuşturan bir eser telif etme isteğine 
cevap olarak yazılmıştır.

(Cevap C)

6. Ebu Hanife’nin fıkıhta takip ettiği metodu kendisin-
den nakledilen rivayetler ışığında şöyle özetlemek 
mümkündür: Önce kitaba, sonra sünnete müracaat 
ederdi. Bu ikisinde bir delil bulamazsa sahabe gö-
rüşleri içerisinde tercih yapar, onların içtihatlarının dı-
şına çıkmazdı. Konuyla ilgili sahabe görüşü yoksa 
tabiûn müçtehitlerinin içtihatlarını bağlayıcı bir delil 
olarak kabul etmez, kendisi de onlar gibi içtihat eder-
di. Bu verilerden hareketle Ebu Hanife’nin başvurdu-
ğu kaynakların kitap, sünnet en genel anlamıyla sa-
habe kavli ve içtihat olduğunu söyleyebiliriz. İçtihat, 
kıyas ve istihsanı kapsamaktadır.

(Cevap E)
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9. İslam hukukçularının ihtilafının temel sebebini, fark-
lı anlayışlara açık bir alanın bulunması ve hukukçu-
ların bu alanın doldurulmasına yönelik farklı meto-
dolojilere sahip olmaları teşkil etmektedir. Bununla 
birlikte, bu olgunun farklı noktalardaki beliriş tarzla-
rını şöyle sıralamak mümkündür:

 1. Nasların metinlerinin farklı şekilde anlaşılması, 
hükümde görüş ayrılıklarına yol açmıştır.

 2. Sünnetle ilgili malzemenin tespiti de birtakım ih-
tilaflara yol açmıştır.

 3. İslam hukukçularının Medine uygulaması, saha-
be kavli, kıyas, istihsan, maslahat, sedd-i zerâî 
vb. tali delil ve yöntemlerin kaynak değeri konu-
sunda farklı düşünmeleri de içtihat farklılıklarına 
neden oluyordu.

 4. İslam hukukçularının farklı hukuki nosyonlara sa-
hip olmaları, kimi nasların illetleri ve kimi hüküm-
lerin amaçları hakkında farklı sonuçlara varma-
larına sebep oluyor, bu da ister istemez içtihat 
farklılığını gerektiriyordu.

 5. İslam hukukçularının bulundukları sosyal çevre-
lerin farklı olması içtihat farklılıklarını da berabe-
rinde getirmiştir.

 6. İslam hukukçularının ihtilafları bağlamında anıl-
ması yerinde olan diğer bir faktör de siyasi yöne-
lim farklılıklarının fıkhi eğilimler üzerindeki etkisi-
dir.

(Cevap D)

7. Allah Hakkının Ağır Bastığı Fiiller: Bunlar, kendi-
sinde iki hak birleşmekle birlikte Allah hakkının, kul 
hakkına ağır bastığı fiillerdir. Kazif suçuna (iffetli bir 
kadına zinâ iftirasında bulunma) verilen ceza (hadd-i 
kazf) böyledir. Bu cezanın verilmesinde iftiraya uğ-
rayan kişinin özel bir menfaati vardır. Bu da iftiraya 
uğrayan kişiden söz konusu ithamın giderilmesidir. 
Bu yönüyle kul hakkı mevcuttur. Diğer yandan kazif 
suçu namusu lekeleyen, şeref ve itibarı sarsan bir 
suç olduğu için cezalandırılmasında toplumun yara-
rı vardır. Bu yönüyle de Allah hakkıdır ve Hanefilere 
göre kazif cezasındaki Allah hakkı, kul hakkından da-
ha ağır basar. Şafiilere göre ise kazif cezası, kul hak-
kının ağır bastığı bir haktır.

(Cevap C)

8. Adak, dinen mükellef olmadığı halde, kişinin farz ve-
ya vacip türünden bir ibadeti yapacağına dair Allah’a 
söz vermesine denir. Adak, ferdin, arzu ettiğine ka-
vuşmak, korktuğundan sakınmak hususunda Allah’ın 
yardım ve desteğini sağlamak amacıyla, kendiliğin-
den birtakım mükellefiyetler altına girmesi olarak yo-
rumlanabilir. Bu nedenle adak hemen hemen bütün 
dinlerde değişik şekillerde bulunmaktadır. Bir adağın 
dinen geçerli olabilmesi için adakta bulunan şahsın 
akıllı, buluğ çağına erişmiş ve Müslüman olması ge-
rekir. 

 (Cevap A)
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10. İmam Şafi, fıkıhta takip ettiği metodu yazdığı eser-
lerde açıklamıştır. Kendi ifadeleri ışığında Şâfi’nin 
başvurduğu kaynakları tespit etmek mümkündür. Ön-
ce kitap ve sünnete başvururdu. Ahad haber bile ol-
sa kendi deyimiyle “sabit” olan sünnete karşı çıkmaz-
dı. Ahad haberlerin Medinelilerin ameline ya da 
Kur’ân’a ve meşhur sünnete aykırı olmaması gibi 
muhtevaya yönelik şartlar aramaz, isnadın güveni-
lirliğini yeterli görürdü. Buna karşın prensip olarak 
mürsel hadisleri kabul etmezdi. Ancak Said b. el-Mü-
seyyib gibi seçkin ravilerin rivayet ettiği mürsel ha-
disleri birtakım özel şartlarla kabul ederdi. Kitâb ve 
sünnette bulunmayan konularda, sahabenin ittifak 
ettiği görüşlere, daha sonra da sahabenin ihtilaf hâ-
lindeki görüşlerine başvururdu. Son müracaat ettiği 
delil ise kıyastır. Şâfiî, nakli delil bulunmayan alan-
larda re’y yoluyla yapılan içtihatı kıyasla sınırlandır-
mış, bunun dışındaki re’y metotlarını meşru kabul et-
memiştir.

(Cevap A)

12. İcmanın işlevleri özetle şu şekilde sıralanabilir:

 I. Muhafaza: İbadet ve ibadet içerikli konularda Hz. 
Muhammed’den intikal eden ve sahabede so-
mutlaşan mevcut anlayış ve uygulamaları koru-
mak ve sürdürmek.

 II. Bağlayıcılık: Özellikle hukuk alanına ilişkin ol-
mak üzere, yeni karşılan problemlerde ortak ve 
bağlayıcı karar alabilmek.

 III. Kamu otoritesini sınırlamak: Her iki işlevi itiba-
rıyla de icmâın, aynı zamanda mevcut anlayış ve 
uygulamayı, yöneticelerin değiştirme girişimleri-
ne karşı korumak suretiyle bir anlamda onların 
otoritelerini sınırladığı da söylenebilir.

 IV. Bazı usul konularının meşruiyetini sağlamak

(Cevap D)

11. Hutbe, cuma ve bayram namazlarında, genel olarak, 
Allah’a hamd, Resulüne salat ve Müslümanlara na-
sihatten oluşan konuşmayı ifade eder. Hutbe, cuma 
namazının sıhhat şartlarından Bayram namazların-
da ise sünnettir. Hutbe, cuma namazından önce, bay-
ram namazlarında ise, namazdan sonra okunur. 

 (Cevap D)

TEST • 8



FIKIH

66

KO
ZM

İK
 O

D
A

 •
 D

İK
A

B
 Ö

A
B

T 
SO

R
U

 B
A

N
K

A
SI

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

TEST • 8

14. I. Hanefi mezhebine göre oruçlu iken diş fırçala-
mak orucu bozmaz. Yalnız fırçalarken ve ağzı-
mızı yıkarken azami dikkat gerekir.

 II. Güneş battı veya iftar oldu zannederek orucu aç-
mak caiz değildir. Oruç kabul olmaz ve kaza ge-
rekir.

 III. Oruçluyken banyo yapmak, havuz ve denize gir-
mek orucu bozmaz, ihtiyatlı olmak gerekir.

 IV. Ziyafete katılmak orucu bozmaz, ziyafette bir şey  
yiyip içmek orucu bozar.

 V.  Beslenme amacı taşımayan ve yenilip içilmesi 
adetten olmayan (Çiğ, pirinç, hamur, un, ham 
meyve, ceviz, kabuklu fındık) şeylerin yenilmesi 
orucu bozar. Kefaret gerekmez. Kaza gerekir.

  Dolayısıyla cevap I, II ve IV’tür.

(Cevap E)

15. Soru kökünde bahsedilen sınıfa ayette “el fukara vel-
mesakin” şeklinde geçer, Hanefilere göre fakir; ev ve 
ev eşyası gibi asli ihtiyaçlarını karşılayan malı olsa 
da geliri giderini karşılamayan nisap miktarından da-
ha az alanı kapsar. Miskin ise hiçbir geliri olmayan 
kimsedir.

 Hanefilere göre bir defada verilecek zekat miktarı ko-
nusunda “nisap” ölçü alınırken diğer fakihler ise ki-
fayeyi esas almışladır. Yeterli miktarda zekat veril-
melidir görüşünü beyan etmişlerdir.

(Cevap B)

16. İlk dönem bilginlerinden Ebu Hanife’ye göre, marife-
tullah konusunda nazar ve istidlal metodunu kullan-
mak herkese vaciptir. Zira nazar ve istidlal ferdi, Al-
lah’ın birliğini, O’nun sıfatlarını, adalet ve hikmetini 
anlamaya ulaştırır. Ancak bu, her şahsın anlayış se-
viyesine uygun bir şekilde gerekleşir. 

(Cevap D)

13. Hukukullah, Allah hakları demektir. Allah hakkı, ya-
ratan ve rızık veren Allah’a karşı kulların yapmakla 
yükümlü oldukları görev ve sorumluluklarıdır. İman, 
namaz, oruç, hac, zikir ve tevekkül gibi ibadetleri yap-
mak; içki kumar ve nimete nankörlük gibi haramları 
terk etmek Allah haklarına riayet etmektir. Allah hak-
larına riayet eden kimse Allah’ın rızasını, sevgisini, 
cennet ve nimetlerini kazanmış olur. Allah haklarını 
ihlal eden kimse ise onun gazabını ve cezasını hak 
eder. 

 (Cevap E)
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1. Vâcib zannî bir delil ile sabit olan fiilin hükmüdür. Ör-
neğin kurban kesme, vitir ve bayram namazları, na-
mazda Fâtihâ Suresi’nin okunması gibi fiillerin hü-
kümleri vâciptir. Çünkü bu hükümler, zan ifade eden 
(kesinlik taşımayan) haber-i vâhid ile sabit olmuştur. 
Bu sebeple bu konuda hata yapan bir müçtehit gü-
nah işlemiş olarak kabul edilemez.

(Cevap E)

2. Sınırlı (nâkıs) milk: Mülkiyette bulunan yetkilerden 
birini veya birkaçını verdiği için kapsamı mülkiyete 
göre daha dar olan milk türüdür. Sınırlı milk birden 
çok farklı hak türünü içine alır. Kendi içinde şu grup-
lara ayrılır:

 a. Bir eşyanın sadece menfaatlerini içerin milk (mil-
ku’l-menfaa bilâ ayn). 

 b. Sadece ayn üzerinde kurulu olup menfaatleri içer-
meyen milk (milkü’l-ayn bilâ menfaa). 

 c. Bir eşyanın aynısını elinde tutma ve zilyetliğinde 
(yed) bulundurma konusundaki milk (milku’l-habs 
ve’l-yed). Hanefilere göre rehin hakkı bu tür bir 
aynî haktır.

(Cevap C)

3. Tabiûn döneminde de sahabe döneminde olduğu gi-
bi Kitâb, Sünnet ve içtihat hukukun ana kaynakları-
nı teşkil ediyordu. Bunların yanında Tabiûn dönemi 
hukukçuları için, sahabe dönemi hukukçularının içti-
hat ve fetvaları da bir hukuk kaynağı niteliği taşıyor-
du. Tabiûn döneminde yaşayan bir hukukçu, karşı-
laştığı problemle alakalı Kitâb ya da Sünnet’te bir çö-
züm buluyorsa bunu uyguluyordu. Bulamadığı du-
rumda kaynak olarak sahabenin görüşlerine başvu-
ruyordu. Sahabenin konuyla ilgili görüş birliği mev-
cutsa bu uygulanıyordu.

(Cevap A)

4. İçtihat, sınırlı nasların sınırsız hayat olaylarına nasıl 
yeterli olacağı sorusunun cevabı olarak ortaya çık-
mıştır. İçtihat, nasların lafız, mâna ve bilinçli boşluk-
larında var olan şer’î-amelî hükümleri ortaya çıkar-
maya yönelik beşerî çabayı ifade eder ve bu işlevi 
itibarıyla aklı temsil eder. İçtihat her halükarda nas-
lar üzerinden yürütülen bir faaliyet olmakla birlikte 
esas itibariyle insan aklının ve birikiminin devreye 
girdiği beşerî bir faaliyettir. “Şahsî akıl yürütme” an-
lamında re’y içtihadının devreye girmesiyle birlikte 
fıkhın rasyonel prensipleri oluşmaya başlamış, fıkıh-
ta sistemleştirme dönemine geçilmiş ve İslam huku-
nun sistemleştirilmesi ve uygulanması büyük ölçüde 
bu içtihat faaliyetinin sonucunda gerçekleşmiştir.

(Cevap A)
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9. Fıkhın düzenleme alanı, öncelikle, kişilerin kendile-
rine dönük davranışları ve bir ilişki teşkil eden dav-
ranışları biçiminde ikiye ayrılabilir:

 Kişilerin kendilerine dönük davranışları, sırf kendile-
rini ilgilendiren, başka bir kişi ya da varlıklarla ilişki 
niteliği taşımayan davranışlardır. Bu tür davranışları 
düzenleyen fıkıh kuralları, kişilerin başkalarından ta-
lep edebilecekleri hakları değil, kendisine dönük ola-
rak yerine getirmeleri gereken vecibeleri göstermek-
tedir. Dolayısıyla kişilerin kendilerine dönük davra-
nışlarını düzenleyen fıkhî hükümler, konu bakımın-
dan subjektif ahlak kurallarını da içermektedir. 

 Fıkıh kuralları, kişilerin başka kişi ya da varlıklarla 
ilişki kuran davranışlarını da düzenlemektedir. 

(Cevap E)

8. Bir hükmün şer’î olarak nitelenebilmesi için, onun 
nass (Kitâb ve Sünnet) yoluyla bildirilmiş olması şart 
değildir. Usulüne uygun olarak gerçekleştirilmiş bir 
içtihat faaliyeti sonucunda ulaşılan hüküm de, şer’î-
lik niteliğine sahiptir. Şu hâlde şeriat, hem nass yo-
luyla bildirilmiş hem de içtihatî yöntemlerle elde edil-
miş hükümleri birlikte içermektedir. Çünkü şer’îlik, 
ilahî iradenin hüküm biçiminde açığa çıkması demek-
tir. İlahî iradenin açığa çıkması, nassa dayalı hüküm-
ler ya da içtihata dayalı hükümler biçiminde gerçek-
leşebilir.

(Cevap A)

5. Ebu Hanife’ye, namazda Arapça dışında bir dille kı-
raat edilebileceğine, yani bir surenin Arapçası yeri-
ne başka bir dildeki çevirisinin okunabileceğine dair 
bir görüş nisbet edilmiştir. 

(Cevap E)

6. Hanbeliler dışındaki âlimler müctehidsiz bir asrın bu-
lunmasını genelde mümkün görürler. Çoğunluk bu 
konuda, “Allah ilmi çekip almaz fakat âlimleri yavaş 
yavaş çekip alır; âlim kalmayınca insanlar cahil ön-
derler edinip onlara sorarlar, onlar da fetvâ verirler 
ve böylece hem kendileri sapar hem başkalarını sap-
tırırlar.” hadisini, karşı görüş sahipleri de içtihatın sü-
rekliliği fikrine gerekçe olarak, “Ümmetimden bir grup 
daima hak üzere bulunacak.” ve “Allah her yüzyılın 
başında bu ümmete dinlerini tecdid edecek birini gön-
derecektir.” meâlindeki hadisleri kullanmışlardır.

(Cevap E)

7. Hz. Muhammed Dönemi’nde İslam hukukunun temel 
kaynağı vahiydir. Dolayısıyla İslam hukukunun ilk 
kaynağını Kur’ân, fıkıh terminolojisindeki ifadesiyle 
kitap oluşturmaktadır. Bunun yanında Hz. Muham-
med’in Sünnet’i yer almaktadır. Sünnet, Hz. Muham-
med’in ahkâm ayetlerinin anlaşılması ve uygulanma-
sı ile ilgili söz, eylem ve onaylamalarını içerdiği gibi, 
Kur’ân’da temas edilmeyen konuları hükme bağla-
yan tasarruflarını da kapsamaktadır. 

(Cevap C)
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13. Necis: Aslen veya geçici olarak temiz olmayan bir şe-
ye necis veya necaset denir.

 Kan, domuz eti, içkiler (sarhoşluk veren) ve idrar de-
nen necis veya necaset kabul edilir. Namazın 12 far-
zından birisi de necasetten taharettir.

 İnsanın teri ise dinen necis kabul edilmez.

(Cevap D)

12. Klasik İslam hukuku kaynaklarında aile hukuku ile il-
gili hükümler ağırlıklı olarak Nikâh ve Talak başlıkla-
rı altında incelenir. Fıkhın daha sonraki dönemlerde 
yapılan İbâdât, Muâmelât ve Ukûbât şeklindeki üçlü 
taksiminde aile hukuku Muâmelât kısmında yer alır. 
Daha sonra kimi İslam hukukçuları tarafından aile 
hukuku, Muâmelât kısmından çıkarılarak Münâkehât 
ve Mufârekât ismiyle müstakil bir kısım olarak ele 
alınmış, son dönemde ise aile hukuku, Ahvâl-i Şah-
siyye veya Ahkâmü’l-Üsre ismiyle müstakil olarak in-
celenmeye başlanmıştır.

(Cevap B)

11. İslam hukukunun oluşum süreci ile ilgili olarak Hz. 
Muhammed, sahabe, Tabiûn dönemlerinde hazırlık 
safhasının tamanlandığı; müçtehit imamlar dönemin-
de sistemleşmeye başladığı; mezhep merkezli dö-
nemde ise sistemin olgunlaştığı ifade edilebilir. İslam 
hukukunun dönemlendirilmesi ise bu sürecin aşama-
larını göstermektedir. Dönemler belirlenirken kimi ya-
zarlar siyasi iktidarı esas alarak Hz. Muhammed-E-
meviler-Abbasiler şeklinde bir sınıflandırma yapmış-
lardır. Kimileri fıkhı canlı bir organizmaya benzete-
rek doğuş, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık dönemlerin-
den söz etmişlerdir. Üçüncü bir yaklaşım olarak hu-
kukun oluşumunda etki eden kadrodan hareketle Hz. 
Muhammed-sahabe-tabiûn-müçtehit imamlar şeklin-
de bir çizgi takip etmek mümkündür. Bütün sistem-
lere göre başlangıç noktası Hz. Muhammed döne-
midir.

(Cevap B)

10. İslam hukukunu diğer hukuk düzenlerinden ayıran 
bir kısım özellikleri bulunmaktadır.

 1. İlahî iradeye dayalı olması

 2. Yaptırımın ikili karakterde olması

 3. Bilimsel doktrin niteliğinde teşekkül etmesi

 4.  Meseleci (kazuistik) yöntemle oluşturulması

(Cevap C) 

TEST • 9
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TEST • 9

16. Klasik fıkıhta yenilip içilmesi haram olan maddelerle 
tedavi konusunda üç ayrı yaklaşım vardır:

 1. Hanbelîler’e ve onlarla aynı görüşü paylaşan ba-
zı bilginlere göre haram maddelerle tedavi caiz 
değildir. Bu görüş sahipleri hastalık hâlini haram-
ları mubah kılan bir zaruret olarak kabul etmez-
ler, dolayısıyla bunu açlık yüzünden darda kalıp 
murdar hayvan yemek zorunda kalan kişi gibi de-
ğerlendirmezler. 

 2.  Zahirî bilginleri yenilip içilmesi haram maddeler-
le tedaviyi ilke olarak caiz görürler. Önde gelen 
zahirî bilgini İbni Hazm bu konuyu şöyle açıklar: 
Şarap darda kalan ve zaruret hâline düşen için 
mubahtır. Susuzluğu gidermek, tedavi olmak ve-
ya boğulmayı önlemek için şarap içen kimseye 
ceza uygulanmaz

 3. İçinde Hanefî ve Şâfilerin de bulunduğu İslam bil-
ginlerinin çoğunluğu haramla tedaviyi belli şart-
larla caiz görürler. Bu görüş içinde her bir grup 
helal oluş için farklı bazı şartlar ileri sürmektedir. 

 Bununla birlikte bu görüşün temel yaklaşımı şu şe-
kildedir: Haramla tedavinin caiz olması için kesin ola-
rak şifa vereceğinin bilinmesi, hiç değilse iyileşme-
nin kuvvetle muhtemel olması gerekir. 

(Cevap D)

15. I. Alışverişlerde temel prensip bir malın mal ya da 
para karşılığında peşin olarak satılmasıdır. An-
cak, insanların ihtiyaç duydukları malları almak 
için paraları ya da karşılık olarak verebilecek mal-
larının bulunmadığı durumlarda, insanların ihti-
yaçlarının bir an önce karşılanabilmesi için mal 
peşin para veresiye (taksitli alışveriş) ve para pe-
şin mal veresiye (selem alışverişi)şeklinde vade-
li alışverişe müsaade edilmiştir.

 II. Vadeli alışverişlerin dine uygunluğu kitap ve sün-
net delilleriyle sabittir. Hz. Muhammed’in yasak-
ladığı vadeli satış; malların takas edilmesi şek-
lindeki vadeli satıştır ki, günümüz ticareti çoğun-
lukla para ile mal satışı şeklinde cereyan ettiğin-
den, hadislerde yasaklanan vadeli satış şekli, ya-
ni takas işlemi günümüzde yok denecek kadar 
azdır.

(Cevap B)

14. A. Kişinin takatsiz ve güçsüz olması gerekir, düş-
kün yaşlı ve iyileşme ümidi zor olmalıdır. 1 fakiri 
1 gün doyurması gerekir.

 B. Gönüllü olarak veya dini bir vecibeyi yerine ge-
tirmek üzere ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım-
dır.

 C. Oruca hazırlık amacıyla imsak vaktinden önceki 
vakittir.

 D. Çeşitli din ve mezheplerin önem verdiği muhar-
rem ayının onuncu günüdür.

 E. Oruçlunun belli bir zaman içinde kendini bazı şey-
lerden alıkoyması anlamında fıkıh terimidir.

(Cevap A)
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1. Fitre, ramazan ayının sonuna yetişen zekat vermek-
le yükümlü hür olan her Müslüman’ın vermesi gere-
ken bir sadakadır.

 A: Fitre, usul ve füruya verilmez, yani anne, baba, 
dede, neneye ve evlatlara, torunlara verilmez.

 B: Küçük çocukların fitresini velayet sahibi verir.

 C: Eşinin velayeti kocada olduğu için fitreyi koca ve-
rir.

 D: Hanefilere göre, bayramın 1. günü fecrin doğu-
şu ile vacip olur. Diğer mezheplere göre rama-
zan son akşamı güneşin batımı ile vacip olur. Bu 
sürelerde vermeyenlere böyle bir ceza yoktur.

 E: Hanefi mezhebine göre fıtır sadakası, bayram 
günü fecrin doğuşu ile vacip olur.

(Cevap E)

2. Maide Suresi 3. ayet şöyledir: “Leş, kan, domuz eti, 
Allah’tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, (taş, 
ağaç vb. ile) vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarla-
nıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş (hayvanlar ile) cana-
varların yediği hayvanlar -ölmeden yetişip kestikleri-
niz müstesna- dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlan-
mış hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size 
haram kılındı.”Bu ve bunun gibi pek çok ayete göre 
haram kılınan yiyecek ve içecekler şunlardır:

 I. Ölmüş hayvan eti (meyte)

 II. Akıtılmış kan

 III. Domuz eti

 IV. Allah’tan başkası adına kesilen hayvanlar

 V. İçki

(Cevap B)

5. İslam’ın temel ibadetlerinden bir tanesi de şartlarını 
taşıyan her Müslüman’ın ömründe bir kez hacca git-
mesidir. Diğer ibadetlerde olduğu gibi haccın da ken-
dine özgü birtakım kuralları vardır. Haccın geçerlili-
ği, bu kurallara uygun olarak tamamlanmasına bağ-
lıdır. Haccın rükünleri denen bu temel kurallar; Ha-
nefilere göre zilhicce ayının 9. yani arefe günü zevâl 
vaktinden sonra Arafat’ta vakfe yapmak ve bayram 
sabahından itibaren hayatın herhangi bir gününde 
Kâbe’yi tavaf etmekten ibarettir. Bu tavafa ziyaret ta-
vafı denir. Diğer tavaf türleri olan kudüm tavafı ve ve-
da tavafı sünnet veya vacip olarak fıkhî değer taşı-
makta ve haccın geçerliliğinin ön şartlarından kabul 
edilmemektedir.

(Cevap A)

3. Hanefîlere göre yetişkin (bulûğa ermiş) kızlar, malî 
tasarruflarda bulunabildiklerine göre tek başlarına 
evlilik kararı da alabilirler; bunun için velilerinin izin 
ya da onayı gerekmez. Aralarında Mâlikî, Şâfiî ve 
Hanbelî mezheplerinin de bulunduğu çoğunluğa gö-
re ise yetişkin de olsa kızlar ancak velileri aracılığıy-
la evlenebilirler. Bu mezheplere göre veli izni olma-
dan gerçekleşen evlilikler geçersizdir (bâtıl). Hz. Mu-
hammed’in, “Veli ve iki âdil şahit bulunmadan nikâh 
olmaz.”, “Velisinin izni olmadan evlenen kadının bu 
evliliği hükümsüzdür.” şeklindeki açıklamaları, bu şar-
tın hukukî dayanaklarını oluşturmaktadır.

(Cevap D)

4. Edille-i Şer’iyye: Şer’i delilller anlamına gelen edil-
le-i şer’iyye, dini hükümlerin dayandığı kaynaklara 
denir. Fıkıh usulünde delil, şer’i ve ameli bir hükme 
götüren şey diye tarif edilebilir. Bunun için alimler, 
hem dini hükmün çıkarıldığı aslı hem de hükmü el-
de etmek için kullanılan yöntem ve genel prensiple-
ri delil olarak adlandırmışlardır. Bu nedenle, hüküm 
çıkarılmakta asıl olan ayet ve hadisler ile hüküm çı-
karma usulü olan icma, kıyas, sahabenin sözü, istih-
san, istıslah, ıstıshab gibi metotlar şer’i delil olarak 
kabul edilmiştir. Ancak İslam alimleri, bir bakıma bü-
tün şer’i delilleri temsil eden ve hükümlerini kayna-
ğını oluşturan bir konumda gördüklerinden bunlar-
dan dördü üzerinde ittifak etmişlerdir. Bunlar; kitap 
yani Kur’an-ı Kerim, sünnet, icma ve kıyastır. Bu de-
lillere edille-i erbaa de denilmektedir.

(Cevap C)

6. Etin helâl olabilmesi için Müslüman veya ehl-i kitap 
birisi tarafından kesilmesi gerekir. Allah’tan başkası 
adına kesildiği bilinen hayvanların eti haramdır. Hay-
vanı sersemletme ve bayıltma amacıyla elektrik şo-
ku uygulanmasında herhangi bir sakınca bulunma-
maktadır. Mekanik kesimlerde, kesimi başlatmak üze-
re düğmeye basılırken Allah’ın adının anılması, bu 
harekete bağlı olarak kesilen hayvanların tamamı 
için yeterlidir. Sulu yolum, eti pisletmediğinden caiz 
olmakla birlikte, din ve tıp açısından daha uygun al-
ternatifler zorlanmalıdır.

(Cevap E)
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TEST • 10

8. Hanefi mezhebine göre namaz dışında cenaze na-
mazında ve tilavet secdesinde kahkaha ile gülmek 
abdesti bozmaz. Namaz içerisinde ise hem namaz 
hem de abdest bozulur. Şafilere göre ise namaz içe-
risinde de gülmek abdesti bozmaz.

(Cevap C)

7. İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre vadeli satışlar-
daki vade farkı caizdir.

 Bu görüşte olanların delilleri ise şunlardır:

 I. Hadis âlimleri şartlı satışı yasaklayan hadisin sa-
hih olmadığını, senedinde tenkide uğramış ravi-
lerin bulunduğunu tespit etmişlerdir.

 II. Veresiye satıştaki vade farkı faiz değildir. 

 III. Veresiye satıştaki fiyat farkının vadenin karşılığı 
olarak görülmesi de doğru değildir. 

 IV. Meşrû kazanç yalnızca emeğin mahsulü değildir. 

 V. Vadeli satışta mal müşteriye teslim edilmiş olup 
henüz parası alınmamıştır. Tahsil edilmemiş ala-
caklar için her zaman bir riziko söz konusudur. 
Bu riziko, alacağın tahsil edilememesi ve enflas-
yon gibi ihtimalleri ihtiva eder. Bu da veresiye sa-
tışlarda kârın farklı tutulmasına sebep teşkil eder.

(Cevap E)

9. İade: Eksik olarak eda edilen bir ibadetin vakti için-
de yeniden ifa edilmesine denir.

 Eda: Fıkhi bir terim olarak emir ile farz olmuş bir şe-
yin bizzat kendisini müstahak olana teslim etmektir. 
Mesela muayyen vakitte emrolunan namazı kılmak 
edadır.

 Kaza: Fıkhi bir terim olarak, vakti içinde yerine geti-
rilmeyen bir ibadetin daha sonra ifa edilmesine de-
nir.

 İfa: Dini hükümlerin yerine getirilmesine ifa denir.

(Cevap B)

10. İslam dini, meşru eğlencelere izin vermekle beraber, 
bazı eğlence yollarını da kapatmıştır. Bunlardan biri 
de kumardır. Arapçada ‘meysir’ diye adlandırılan ku-
mar “kolaylık” anlamına gelen bir kelimeden türetil-
miştir. Çünkü kumar, kolay yoldan kazanmak ya da 
kaybetmektir. Kumarda emek, hizmet ya da üretim 
yoktur. Bir emek ve iş karşılığı olmaksızın sırf tesa-
düflere bağlı kalarak başkalarının zararı karşılığında 
kolaylıkla mal kazanmaktır kumar.

(Cevap C)

11. Kaynaklar kendi içerisinde asli kaynaklar ve fer’i kay-
naklar olmak üzere iki kısma ayrılır. Kitap, sünnet, ic-
ma ve kıyas asıl kaynakları oluşturmaktadır. Mesa-
lih-i mürsele, istihsan, örf, sedd-i zerai, şer-ü men 
kablena, istishab ve sahabe kavli vb ise fer’i kaynak-
lar olarak adlandırılmaktadır.

(Cevap C)
12. Yemin kefareti, mal ile yapılacağı gibi bedelini ödeme-

mekle de olur. Ayrıca vekil tayin ederek de ödenebilir. 
Yemin kefareti ile 10 fakiri akşam ve sabah olarak gün-
de iki defa doyurmak veya giydirmek cihetine gidilir. 
Eğer buna güç yetmiyorsa 3 gün art arda oruç tutulur. 
Art arda tutma Hanefiler için şartken Şafilerde böyle 
bir şart yoktur. Köle azat etme tabiri her ne kadar geç-
se de günümüzde geçerliliği olmayan bir tabirdir.

(Cevap D)

15. İhram yasakları arasında saç, sakal tıraşı olmak, av 
hayvanı avlamak, tırnak kesmek, vücuda güzel ko-
ku sürmek, eşiyle cinsel ilişkide bulunmak hac ve um-
re için ihrama girmiş kişilere yasaktır.

(Cevap E)

13. Âlimler, resim ve heykel yapımını tek kategoride de-
ğerlendirmemiş, resim ve heykelin yapılış amacı ve 
konusu açılarından ayırıma tabi tutmuşlardır:

 • Cansız doğal nesnelerin; ağaçların, dağların, yıl-
dızların ve diğer tabiat güzelliklerinin resminin 
yapılmasında beis yoktur. 

 • İnsanların ürettikleri ya da inşa ettikleri şeylerin 
resimlerinin yapılmasında sakınca yoktur. 

 • Ebru, tezhip, çinicilik, halı dokumacılığı gibi so-
yut resimler ittifakla mubahtır.

 • Canlı tasvirlerinin çocukların oyuncağı olmasın-
da bir sakınca yoktur.

 • Eğitim öğretim meseleleri, kimlik, pasaport, suç-
luların tespit ve takibi gibi gerekli görülen durum-
larda resim ve fotoğrafta bir sakınca yoktur.

 • Resim, eğer saygı duyulmayan bir şekilde kullanı-
lıyorsa âlimlerin çoğunluğu buna cevaz vermiştir.

 • Âlimlere göre üç boyutlu olan tasvir haramdır. 

 • İbadet etmek veya kutsamak için resim ve hey-
kel yapmak ittifakla haramdır. Bunları üretmek ve 
ticaretini yapmak da böyledir.

(Cevap C)

14. Fıkıh ilmi; Hz. Muhammed, sahabe, Abbasiler, Selçuk-
lular, Moğol istilasından Mecelle’ye ve Mecelle’den gü-
nümüze olmak üzere altı dönemde incelenmektedir.

(Cevap A)
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TEST • 11

3. Kurbanın derisiyle alakalı peygamberimiz, “Kurbanın 
derisini satanın kurbanı yoktur.” buyurur. İmam Yu-
suf, “Kurbanın derisi vakfedilen şeyler gibidir. Asla 
satmak caiz olmaz.” buyurur. İmam-ı Azam ve Mu-
hammed’e göre deri, kurban sahibinin mülkü olup 
bedelini tasadduk etmek şartıyla satmak kerahetle 
caizdir. Dolayısıyla kurbanın derisi İmam-ı Azam’a 
göre bedeli ödendiğinde istenildiğinde tasadduk edi-
lebilir.

(Cevap D)

2. İslam fıkhında nezirler (yeminler, adaklar) belirli ve 
belirsiz, mutlak ve muallak olarak ayrılır;

 • Zaman ve yeri belli olan nezirler belirli yeminler-
dir. Örnek; Nezrim olsun yarın oruç tutacağım.

 • Belirli bir zamanı olmayan yeminlere de belirsiz 
yeminler denir. Örnek; nezrim olsun bir gün oruç 
tutacağım.

 • Belirli ve belirsiz nezirler aynı zamanda mutlak 
(bağlantısız) nezirlerdir.

 • Yapılması herhangi bir şarta bağlı nezirlerde mu-
allak nezirlerdir. Örnek; “Falan kimse gelirse şu 
kadar oruç tutacağım.” aynı zamanda bağlantılı 
nezir de denir.

 D şıkkında şart olan şeyin gerçekleşmesi için kişinin 
sigara içmesi gerekir.

(Cevap D)

4. Zekat, zengin Müslümanların malının bir kısmını fa-
kirlere karşılıksız olarak sırf Allah rızası için verme-
sidir. Hicretin 2. yılında farz kılınmıştır. İslam’ın beş 
şartından biridir. Zekatın sahih olması için öncelikle 
zekat niyeti ile verilmesi gerekir. Verilen malın kıy-
metli ve vasıflı olması gerekir. Eğer zekat verilen ki-
şi borçlu ise borcuna karşılık zekat verilebilir.

(Cevap E)

5.  A. Namaza imamla başladığı hâlde mazeret nede-
niyle ara vermek zorunda kalan ve namazın bir 
kısmını imamla kılamayana denir.

 B. Cemaatle namaz kılınırken imama ilk rükûdan 
önce yetişen ve namazın tamamını cemaatle kı-
lan anlamında kullanılır.  

 C. Hiç namaz borcu olmamak veya en fazla beş va-
kit borcu olmak anlamındadır.

 D. Tek, ayrı kendi başına anlamına gelir.

 E. Cemaatle kılınan namaza uymak üzere niyet eden 
ancak 1. rekâtından sonra devam eden anlamı-
na gelir.

(Cevap B)

6. Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar bir amaç 
uğruna ve bilinçli olarak yeme, içme ve cinsi müna-
sebetlerden uzak durmak demektir.

 Oruç, hicretten bir buçuk sene sonra şaban ayının 
10. günü farz kılınmıştır. Peygamberimiz İslam beş 
şey üzerine kurulmuş diyerek içinde orucu da say-
mıştır. (Buhari, iman 30/40)

 Orucun farz kılındığı ayetler ise şunlardır: Bakara Su-
resi 183,184. ayetler.

 “Ey iman edenler sizden öncekilere olduğu gibi, size 
de oruç tutmak hükümlülüğü getirilmiştir.”

 Dolayısıyla orucun farz kılınması önce ayetle sonra 
peygamberlerin uygulamaları ile olmuştur.

(Cevap E)

1. Saime, yılın yarısından fazlasını meralarda otlamak 
suretiyle barınan hayvanlar için kullanılan bir terim-
dir.

 Saime alan hayvanlardan zekat alınır.
 Saime olmayan hayvanlardan zekat alınmaz.
 Koyun/keçi, sığır, deve Saime hayvanlardandır.
 Merkep/katır Saime değildir. Atın Saime olduğunu 

söyleyenler vardır.
 Evcil olmayan hayvanın bu amaçlarla kullanılması 

mümkün olmadığından cevap E’dir.

(Cevap E)

7. Zekat, zengin sayılan Müslümanların malının bir kıs-
mını fakire vermesi ile gerçekleşir.

 Zekat ayeti olarak bilinen Tevbe Suresi 60. ayette ze-
katın kimlere verileceği belirtilmiştir.

 “Zekatlar, Allahtan bir farz olarak fakirlere, miskinle-
re, zekat işlerinde çalışanlara, kalpleri İslam’a ısın-
dırılacaklara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda olan-
lara ve yolda kalmışlara aittir. Allah bilendir, hâkim-
dir.” (Tevbe, 9:60)

 Dolayısıyla “zekat işlerinde çalışanlara ifadesinden 
dolayı, dağıtım yapan vakıf ve derneklere de zekat 
verilebilir.

(Cevap A)
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10. Hac ihrama girilerek başlar ve farzlarından ikincisi 
olan “Arafat’ta vakfe” menasiki Arefe günü 9 zilhicce 
güneşin doğuşu ile başlar ve güneşin batmasıyla de-
vam edilir. Güneşin batması ile müzdelifeye hareket 
edilir. Sabah namazı kılındıktan sonra bayramın 1. 
günü Mina’ya hareket edilir. Dolayısıyla 1. gün Ara-
fat’ta değil Mina’da bulunulur.

(Cevap A)

11. Sehiv secdesi “yanılma, unutma ve dalgınlık” gibi du-
rumlarda yapılır. Hanefi mezhebine göre sehiv sec-
desi, bir namazın kusurlu kılınması halinde, bu ku-
suru düzeltmek maksadı ile namazın sonunda (son 
oturuşta Tahiyyatı okuduktan sonra) yapılan secde-
dir.

(Cevap D)

13. Bir kimseye Cuma Namazı’nın farz olması, o kimse-
de vakit namazlarının olması için aranan şartlardan 
başka şu şartlarında bulunmasına bağlıdır.

 Erkek olma, mazeretsiz olma, hürriyet, ikamet, has-
talık, körlük ve kötürümlük, uygun olmayan hava şart-
ları, korku

(Cevap A)

9. Ebu Hanîfe’ye göre insanların kendi beyanları, iba-
det şekilleri ve dinî alâmet sayılan kıyafetleri tekfir 
sebebi olabilir. Mümin olduğunu söylese de ilâhî sı-
fatları inkâr eden veya bunları yaratıkların sıfatları-
na benzeten, kadere inanmayan, Kur’an’da açıkça 
belirtilen hükümleri kabul etmeyen, günah işlemeyi 
helâl sayan ve Kur’an’ın bir harfini bile inkâr eden 
kimse tekfir edilir. Kur’an’ı tefsir veya te’vil ederek 
ümmetin çoğunluğuna aykırı da olsa hükümler çıka-
ranlar yahut Hz. Muhammed’e nispet edilen hadis-
lere dayalı bazı itikadî hususları tevatüren gelmedi-
ği için kabul etmeyen kimseler tekfir edilemez.

(Cevap E)

12. İbadet, Allah’a karşı gösterilecek saygı, ta’zim ve hür-
met demektir.

 İbadet: Allah’ın emirlerini yerine getirmek yasakların-
dan uzaklaşmaktır.

 İbadetlerde gönüllülük elbette esastır fakat ahirette-
ki sorumluluğu üzerinden atamaz.

 Bireysel ve toplumsal faydalarının yanında yaratana 
karşı muhabbet ve yaratılana karşı sevgi duymadır.

 Fakat ibadet dünyalık ve anlık edimler için yapılan 
bir gayret değildir.

(Cevap E)

15. Ameli-fıkhi yorumların öncüleri:

 • İmam Şafi – er-Risale

 • Ahmed bin Hanbel – el-Müsned

 • Ebu Hanife – Fıkhu’l-Ekber

 • İmam Malik – Muvatta

(Cevap B)

16. Bir mükellefe zekâtın farz olması için nisap miktarı 
mala sahip olduktan sonra malın üzerinden bir ka-
merî takvim yılının geçmiş olması gerekir. Bu duru-
ma, havelân-ı havl ya da zekât yılı adı verilir. Takvim 
yılına tâbi her zekât konusu mal için nisabın yılın ba-
şında ve sonunda bulunması gerekir. Yıl içindeki ek-
silme ve artışlar, sonucu değiştirmez. Bir kişiye zekât 
farz olduktan sonra ödemenin geciktirilmesiyle veya 
-ne kadar uzarsa uzasın sürenin geçmesiyle zekât 
borcu zaman aşımına uğramaz.

(Cevap E)

14.  A: Hac, hem mal hem de bedenle

 B: Namaz, sadece bedenle

 C: Oruç, sadece bedenle

 D: Kefaret orucu, sadece bedenle

 E: Zikir, tesbihat, sadece bedenle yapılan ibadetler-
dir.

(Cevap A)

8.  Udhiyye, Kurban Bayramı günlerinde sırf Allah’a yak-
laşmak için kurban niyetiyle belirli vasıfları taşıyan 
hayvanlara denir. Diğer bir ifadeyle Kurban Bayra-
mı’nda kesilen hayvanlara” Udhiyye” kurbanı denir.

Vacip olan udhiyye Nafile olan udhiyeler

Kurban bayramların-
da kesilen kurbanlar-
dır. Bayramın 1, 2 ve 
3. günü kesilir.

Kurban bayramı dışında 
kalan zamanlarda her-
hangi bir niyetle kesilen 
kurbanlardır.

 Kurban kesmenin şartları:

 • Ergen olmak

 • Dinen zengin olmak

 • Mukim olmak

 • Akıllı olmak

 • Hür olmaktır.

(Cevap C)
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1. Maddi ve manevi pisliklerden arınmak için kullanılan 
“taharet” kelimesi mutlak anlamda temizlenmek an-
lamına gelmektedir. Taharet kelimesinin hayzdan te-
mizlenme, abdest, teyemmüm ve gusül abdesti al-
ma, kendisi ile maddi ve manevi temizliğin yapıldığı 
suların durumu, namaz kılınan yer veya namazda gi-
yilen elbiselerin temizlik açısından niteliği gibi birçok 
konu ile bağlantısı vardır. Çok kısa söylemek gere-
kirse İslam, üç tür temizliği bir arada ele almaktadır. 
Birinci maddi kirlerden temizlenmektir. Bunun için be-
den, elbise ve çevre temizliği ön plana çıkmaktadır 
ki, bunlar ibadetlerin geçerliliğinin ön şartıdır. İkinci-
si abdest, teyemmüm gibi ibadete başlamadan ön-
ce yapılması geren dini temizliklerdir. Bunlar olma-
dan ibadete başlanılmaz. Üçüncüsü kötü huylardan 
uzaklaşma anlamında kullanılan manevi ve ahlaki 
temizliktir.

(Cevap B)

2. Fasid; kendisi için belirlenmiş olan şartları eksik ola-
rak taşıyan işlemlere denilir. İbadetlerde batıl ve fa-
sid aynı sonuca götürür. Batıl ve fasid ibadetlerin her 
ikisi de geçerli değildir. 

(Cevap A)

3. İbadetlerle ilgili temel ilkelerden bazılarını şöyle sı-
ralamak mümkündür:

 • İbadetler sırf Allah rızası için yapılır

 • İbadetler, ihlasla ve dünyaya ait bir çıkar bekle-
meden yapılmalıdır. 

 • İbadetlerin insanın manevi anlamda olgunluğu-
na ve huzuruna vesile olurlar. 

 • İbadet ederken hiçbir şey aracı kılınamaz. 

 • İbadetler taabbudidir. Allah’ın emrettiği, Hz. Pey-
gamber’in de uyguladığı şekliyle devam ettiriliri. 

 • İbadetlerde dengeyi gözetmek ve aşırılıktan ka-
çınmak esastır. 

 • İbadetlerde devamlılık esastır. 

(Cevap D)

4. Varlığı, sebebe hüküm bağlanmaması veya sebebin 
gerçekleşmemesi sonucunu doğuran duruma mani 
denilmektedir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere mani, 
bazen sebep var olduğu hâlde, sebebe hükmün bağ-
lanmasına, bazen de sebebin gerçekleşmesine en-
gel olmaktadır. Mesela kişinin zekatla mükellef olma-
sını sebebi, nisap miktarı mala sahip olmasıdır. An-
cak kişinin nisap miktarı mala sahip olmakla beraber 
borcunun da olması zekat vermemek için gerekli olan 
sebebin oluşmasına manidir. Dolayısıyla nisap mik-
tarı malı olan, borcu olması durumda zekat vermez.

(Cevap E)

5. Tahrimen mehruh, Şar’inin yapılmamasını kesin ve 
bağlayıcı bir tarzda istediği bir fiildir. Tahrimen mek-
ruh, harama yakın bir hüküm olduğundan bu tür mek-
ruhları işlemek kınamayı ve cezayı gerektirmektedir. 

(Cevap D)

6. Bir şey, bizzat kendisindeki bir zarar ya da kötülük-
ler sebebiyle yasaklanmışsa bu tür yasaklara liayni-
hi haram ismi verilmektedir. Zina, haksız olarak ca-
na kıyma, murdar hayvan eti yeme veya satma, hır-
sızlık gibi hususlar aslı itibariyle zararlıdır ve yasak-
tır. Özü itibariyle yasaklanan bu fiilleri mükellefin yap-
ması helal değildir. Yapanlar kınanır ve cezalandırı-
lır. Lizatihi sebep olmayan bir şeyin hukuki sonuç do-
ğurmayacağı açıktır. Örneğin hırsızlık lizatihi haram-
dır ve hukuki sonuç doğurmaz. Dolayısıyla hırsızlık-
la ele geçirilen mallar, hırsızın mülkiyetine geçmez.

(Cevap C)

7. Mendub, kendi içerisinde üstünlük açısından dere-
celendirilmektedir. En üst derecesi müekked sünnet 
denilen Hz. Muhammed’in peygamberlik sonrası sü-
rekli yaptığı, çok az terk ettiği mendublardır. Bunun 
bir alt derecesi ise gayr-i müekked sünnet denilen, 
Hz. Muhammed tarafından bazen yapılıp bazen terk 
edilen menduplardır. Bunun bir alt derecesini ise fa-
zilet, edeb, zevaid sünnet olarak isimlendirilen men-
dublar oluşturmaktadır. 

(Cevap B)
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8. Vacip, fukahanın çoğunluğu tarafından kesin ve bağ-
layıcı tarzda yapılması istenen şeyler için kullanılan 
bir kavramdır. Hanefilerin farz ve vacip ayrımının te-
melinde, yerine getirme talebinin dayanağını oluştu-
ran nassın sübut ve delaletindeki kat’ilik ve zannilik-
ten kaynaklanmaktadır. Kur’an metnin tamamı ile ha-
dislerden mütevatir olanlar sübut açısından kat’i olan 
naslardır. Bu naslarda yer alan ve mükelleften ifası 
istenen talepler manaya delalet açısından da kat’i 
ise Hanefiler bunları farz hükmü kategorisinde de-
ğerlendirmektedir. 

(Cevap A)

9. Farz-ı kifaye, mükellef olanlardan fert olarak değil, 
mükellef olanların bütün olarak yerine getirmeleri ge-
reken talepler için kullanılmaktadır. Dolayısıyla fert 
olarak bir mükellef bu tür farzları yerine getirmekten 
ötürü sorumlu olmasa da mükellef olanlar bir bütün 
olarak bu talepleri terk ederlerse sorumluluktan kur-
tulamazlar. Burada amaç, talebin yerine getirilmesi-
dir. Yerine getiren kişinin talebi yerine getirmesiyle o 
farz ile hedeflenen yarar yerine getirilmiş olduğun-
dan toplumun diğer fertlerinden sorumluluk düşmüş 
olur. 

(Cevap E)

10. Bera’et-i asliye istishabı; dini açıdan sorumlu olma 
ve şahsi bir hakkın oluşması için bu durumun delil ile 
ispat edilmesi gerekir. Bir kimse birisinden alacaklı 
olduğunu iddia etse ve bunu ispat edemese dava et-
tiği kişinin borçsuz olduğuna hükmedilir. Çünkü borç-
lu olma hâli sonradan gerçekleştiği için bunun ispa-
tı gerekir. 

(Cevap B)

11. İstishab, ıstılahta “değiştiğine dair delil bulunmadık-
ça geçmişte var olan durumun devam etmekte oldu-
ğuna hükmetmek” olarak tanımlanmaktadır. 

(Cevap A)

12. Fıkıh usulü terimi olarak mesalih-i mürsele, “ispat ve-
ya ilgası yani muteber veya geçersiz sayıldığına da-
ir hakkında bir delil bulunmayan ancak o şeklide bir 
hüküm verilmesi insanlara ve topluma bir yarar sağ-
layan durumlar” anlamında kullanılmaktadır. 

(Cevap D)

13. Kıyasta dört ana unsur bulunmaktadır: 

 Asıl: Nasta veya icmada hakkında hüküm bulunan 
mesele

 Fer’i: Nasta veya icmada hakkında hükmü olmayan 
mesele

 İllet: Nasta veya icmada belirtilen hükmün konulma 
gerekçesi

 Aslın hükmü. 

(Cevap C)

14. Bir şeyi yapmaya kesin kararlı olmak, bir konuda gö-
rüş birliğine varmak anlamına gelen icma, fıkıh usu-
lünde “Hz. Muhammed’in vefatından sonra herhan-
gi bir devirde müçtehitlerin şer’i bir meselenin hük-
mü konusunda ittifak etmeleri” anlamında kullanıl-
maktadır. 

(Cevap E)

15. Kur’an bazı konularda ayrıntıya girerken bazı konu-
ları genel olarak ele almıştır. Namaz, zekat ve hac 
gibi konulara icmali olarak değinilmiş, ayrıntısına gi-
rilmemiştir. Ancak miras, aile hukuku ve suç ve bun-
lar için öngörülen cezalarla ilgili hususlarda hüküm-
ler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

(Cevap D)
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3. Duha namazı: Güneşin doğduktan 5° (bir mızrak bo-
yu) yükselmesinden, başka bir deyişle güneşin doğ-
masından takriben 45-50 dakika geçmesinden zeval 
vaktine kadar olan süreye kuşluk (duha) vakti; bu za-
man diliminde kılınan nafile namaza da duha nama-
zı denir. Diğer bir ismi de kuşluk namazıdır. 

(Cevap C)

4. İnsan cildine boya maddesiyle yapılan kalıcı şekille-
re dövme denir. Ana hatlarıyla dövme, deride yan ya-
na küçük delikler açılıp içine boyalı maddeler doldur-
mak suretiyle yapılır. Günümüzde ise özel olarak imal 
edilmiş elektrikli dövme kalemleri kullanılır. Arapça-
da “veşm” kelimesiyle ifade edilen dövme, Hz. Mu-
hammed tarafından yasaklanmış; dövme yapan ve 
yaptırana Allah’ın lanet ettiği bildirilmiştir. 

(Cevap B)

2. Edep, ziyafete davet etmek anlamındaki “edb” veya 
zarif ve edepli olmak anlamındaki “edep” mastarın-
dan isimdir. Sözlükte “davet, incelik ve kibarlık, iyi tu-
tum ve davranış, takdir ve hayranlık” gibi anlamlara 
gelmektedir. 

(Cevap A)

5. Hanefi mezhebine göre abdestin farzları dört tane-
dir. Diğer sünni mezhepler için de bu dört şey farz ol-
mamakla beraber, onlara göre bunların yanına baş-
ka farzlar da vardır. Mesela Şafiiler niyet ve tertibi, 
Malikiler niyeti, Hanbeliler de tertibi ve muvalatı ab-
destin farzlarından saymışlardır. Abdestin ittifak edi-
len farzları şunlardır:

 • Yüzü yıkamak

 • Dirseklerle birlikte kolları yıkamak

 • Başı mesh etmek

 • Topuklarla birlikte ayakları yıkamak

(Cevap E)

6. Deyn: Sözlükte “ödünç almak, ödünç vermek, emir 
ve itaat altına almak, ceza ve mükafatla mukabele-
de bulunmak” manalarına gelen, bir fıkıh terimi ola-
rak, kişinin zimmetinde sabit olan borç anlamında-
dır.

(Cevap B)

7. Farzı kifaye: Müslümanların ferden değil de toplum 
olarak sorumlu oldukları mükellefiyetlerdir. Cenaze 
namazının kılınması kifai ibadetlere verilecek önem-
li bir örnektir.

 A-  Beş vakit namaz, Ayni (farzı ayın)

 B-  Ramazan orucu, Ayni (farzı ayın)

 D-  Tilavet secdesi, Kur’an’da geçen bazı secde 
ayetlerini okuyan ve dinleyen secde yapması Ha-
nefilere göre vacip diğer imamlara göre ise sün-
nettir.

 E-  sehiv secdesi (yanılma secdesi), yanılmak su-
retiyle namazın rükunlarından birisini geciktirme 
veya bir vacibi terk ya da geciktirme hakında na-
mazın sonunda yapılması gereken iki secde de-
mektir.

(Cevap C)

1. İslam hukukunun ilkelerinden biri “helallerde geniş-
lik, haramlarda sınırlılık”tır.

(Cevap B)



FIKIH

78

KO
ZM

İK
 O

D
A

 •
 D

İK
A

B
 Ö

A
B

T 
SO

R
U

 B
A

N
K

A
SI

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

TEST • 13

10. Cüzaf: Bir şeyi tartmadan, saymadan veya ölçme-
den satmak yahut satın almak demektir. Buna mü-
cazefe de denir.

(Cevap C)

8. Oruç müddetinin yarısı, öğleden bir saat önceki vak-
te dahve-i kübra denir. Dahve-i kübraya bazı dini hü-
kümler bağlanmıştır. 

(Cevap B)

9. A. Hac ve umre yapan insanların hac sınırları içeri-
sinde yaptıkları (kestikleri) kurbanlara denir.

 B. Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah’a şü-
kür amacıyla kesilen kurbana denir. Bu kurbana 
akika kurbanı da denir.

 C. Kurban ibadetiyle ilgili bir terimdir. Udhiyye (kur-
ban) kelimesinin çoğuludur.

 D. Diğer bir ifadeyle adak diye de bilinir. Dinen mü-
kellef tutulmadığı hâlde kişinin kendi vaadiyle 
üzerine vacip kıldığı ibadettir.

(Cevap B)

11. Cihadı, üç kısma ayırmak mümkündür:

 a) İslam’ı anlatarak ve bizzat yaşayarak tebliğ et-
mek; düşmanlar tarafından saldırı yapıldığında 
ve savaş açıldığında gerekeni yapmak.

 b) Allah’a itaat konusunda sabırlı ve kararlı olmak, 
nefisle mücadele etmek,

 c) Şeytanın hile ve tuzaklarına karşı koymak.

(Cevap E)

12. Yapılacak belirli bir iş karşılığında ücret veya müka-
fat vadetme ya da ödenecek ücret veya mükafata 
cuale denir. Cuale, tek taraflı irade beyanı ile borç 
doğuran hukuki işlemlerdendir. Hanefilere göre cua-
le, sadece kaçak kölenin sahibine getirilmesine kar-
şılık ödenen ücret olarak kabul edilmiş, bunun dışın-
da cuale kabul edilmemiştir. Maliki, Şafi ve Hanbeli 
mezheplerine göre ise ihtiyaç sebebiyle bunun dışın-
daki alanlarda da cuale kabul edilmiştir. Kaçak bir 
hayvanı yakalayacak kimseye, bir hastayı iyileştire-
cek doktora mükafat vaadi bu konuda örnek olarak 
verilebilir. 

(Cevap C)

13. Ceza: Sözlükte “bir şeyin bedeli, karşılığı; iyi veya 
kötü olan bir fiil veya davranışın tam ve yeterli karşı-
lığını vermek” anlamlarına gelmektedir. Bir fıkıh teri-
mi olarak ise hukuk düzeni tarafından, suçluya dün-
yada uygulanacak maddi ve manevi müeyyideyi ifa-
de etmektedir. Hukuka aykırı davranışlar, toplumun 
emniyetini ve düzenini ihlal eden bir suç olduğunda, 
fertleri hukuka uygun davranmaya zorlayan müeyyi-
de, bu fiile uygun bir ceza olur.

(Cevap E)

15. Kur’an, “Ey iman edenler, yapamayacağınız şeyleri 
neden söyleyip duruyorsunuz? “Yapamayacaklarınız 
dillendirmeniz Allah’ı çok kızdırdı.” ayetinde vurgula-
dığı gibi, kendilerine mümin olarak hitap edilen ke-
simden beklenen doğruluktur. 

(Cevap B)

14. Birşeyi yapmak veya yapmamak üzere Allah’ın ismi-
ni vererek söz vermek anlamında kullanılır.

 Allah için, Allah hakkı için, Allah’a yemin ederim ki 
şeklinde yeminlerdir.

 • İslam’da yeminler 3 şekilde olur:

 • Allah’ın isimleriyle vallahi, billahi, tallahi gibi

 • Küfre sebep olan şeyi şarta bağlamakla

 • Boşanmayı şart etmekle yemin

 Mushaf hakkı için demek ona el sürmek yemin olur.

(Cevap A)
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2. Sürekli evlenme engelleri Kur’an-ı Kerîm’in şu aye-
tinde topluca zikredilmiştir: “Analarınız, kızlarınız, kız 
kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek karde-
şin kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziren süt ana-
larınız, süt kardeşleriniz, karılarınızın anaları, kendi-
leriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup himayeniz-
de bulunan üvey kızlarınızla evlenmeniz size haram 
kılındı.” (en-Nisa, 4:23) Bu ayet-i kerîmede üç grup 
hısımlığın sürekli evlenme engeli doğurduğu belirtil-
mektedir: Kan hısımlığı, süt hısımlığı, sıhri hısımlık. 
Bunun yanında geçici evlenme engelleri vardır: Din 
ayrılığı, üç talak, iddet…

(Cevap D)

3. Ahkâm-ı Hamse; Beş hüküm anlamına gelen “ah-
kâm-ı hamse”; vacip, mendup, mubah, mekruh, ve 
haramdan oluşan teklifi hükümlere denir. 

 (Cevap E)

1. Mutlak yemin: Herhangi bir vakitle kayıtlı olmayan 
yemindir. Söz gelimi “Vallahi borcumu ödeyeceğim, 
bu evi senden başkasına satmayacağım, seninle ev-
leneceğim.” gibi yeminler belli bir vakit tesbiti yapıl-
madığı için mutlak yemin sayılırlar. 

(Cevap C)

5. Akar: Taşınmaz mal (gayrimenkul) şeklinde Türkçe-
de yaygın olarak kullanılan bu kelime sözlükte; her 
malın aslı, temeli vb. manalara gelmektedir. Arazi, 
bağ, bahçe, tarla, bina ev, belli başlı akar türleridir. 
Sanayi ve ticaretin yeterince gelişmediği ekonomi-
lerde birinci derecede gelir aracı olarak gayr-i men-
kul ve akar geliyordu. Teknolojinin, uluslararası tica-
retin ve endüstrinin gelişmesiyle birlikte, akarat de-
nilen taşınmaz mallardan gelir sağlama yolu ikincil 
dereceye düşmüştür. 

 (Cevap C)

4. Akile: Arapçada, bağlayan, engelleyen anlamına ge-
len akile, ıstılahta diyeti ödemeyi üstlenen veya di-
yet ödemekle mükellef tutulan şahıslar veya toplulu-
ğa denir. Akile sisteminin kökleri, İslam öncesi Arap-
lardaki kabile dayanışmasına kadar uzanmakla bir-
likte; İslam’da meşruiyeti Hz. Muhammed’in uygula-
masına dayanmaktadır. Akile sisteminde, hata sonu-
cu bir insanın ölümüne sebep olan kişi bir bakıma 
mazur olması sebebiyle, masum bir insanın kanının 
heder olmaması için ağır diyet yükü, yakınları/sos-
yal grubu arasında taksim edilmiştir. Ayrıca bunun-
la, akrabaları veya içerisinde bulunduğu topluluğun 
kişiyi terbiye ve denetleme konusunda daha titiz dav-
ranmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Bunun yanın-
da, şahsın işlediği hata sebebiyle, sosyal grubu ma-
li yönden sorumluluk altına girmekle, kolektif ve mü-
teselsil sorumluluk duygusu geliştirilerek bir nevi sos-
yal sigorta kurulması hedeflenmiştir. 

 (Cevap D)

7. İslam dininde en önemli haklar, hayat hakkı içinde 
değerlendirilir. Aklı ve nesli korumak, zaruriyattandır. 
Hayat yoksa din de olmaz, ibadet de olmaz.

(Cevap C)

6. Haram: İslam’da Allah’ın (şa’ri) yapılmamasını em-
rettiği mutlak bir şekilde yasakladığı fiillere verilen 
genel isimdir.

 Haram liaynihi; Kendisinden dolayı haram: içki iç-
mek, adam öldürmek gibi.

 Haram ligayrihi; Başkasından dolayı haram: faizli 
satış yapmak yani, asıl unsur haram değildir. Mese-
la ekmek,satış şeklinden dolayı haramdır. 

 A, D haram liaynihi iken

 B, C haran ligayrihidir.

 Fakat E şıkkı zan olduğundan asli unsur olmaz.

(Cevap E)

8. Arefe Günü: Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi zil-
hicce ayının dokuzuncu günüdür. 

 (Cevap C)

9. A. Her iki ibadete (hac ve umre) birlikte niyet edilir. 
Aynı ihramla hem hac hem de umre yapılır. Hac 
ve umre aynı ihramla birleştiğinden birleştirmeli 
hac da denir.

 B. İfrad haccı, umresiz yapılan hacdır. Hacdan ön-
ce umre yapılmaz hac niyetiyle ihrama girilir.

 D. Aynı yılın hac günlerinde hac ve umre için ayrı 
ayrı ihrama girilerek yapılan hacca denir.

 C. Farz veya vacip dışında yapılacak haclar nafile 
olur. Hac ile mükellef olmayan çocukların haccı 
nafiledir.

 E. Bir kişinin elindeki parayla borcunu ödemeyip 
hacca gitmesi, hac sorumluluğunu kaldırır fakat 
mekruh olur.

(Cevap B)
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13. Bid’at: Örneksiz bir şey yapmak, yepyeni bir iş orta-
ya koymak, umumi kanaata aykırı davranışta bulun-
mak ve daha evvel benzeri olmayan bir şeyi icat et-
mek gibi anlamlara gelir. Bid’atların doğuşuna ve yay-
gınlaşmasına sebep olan hususlar şunlardır: 1. Bid’a-
tın, bilinçli olarak üretilmesi, 2. Cehalet, 3. Kültür et-
kileşimi, 4. İslam öncesinden kalan gelenek ve gö-
renekler, 5. Eski dinlerden kalan alışkanlıklar, 6. Çok 
sevap kazanmak veya dini vecibeleri fazlasıyla ifa 
etmek düşüncesi.

 (Cevap C)

14. Borcun unsurları alacaklı (dain), borçlu (medin) ve 
edim (mevzu) olmak üzere üç temel unsur bulunur. 
Bunlar:

 • Borcun tarafları

 • Borcun konusu

 • Borcun sebebi

 (Cevap D)

TEST • 14

10. Kurbanlık olarak kesilecek hayvanların özellikleri şun-
lardır:

 • Koyun 1 yaşını doldurmuş olmalı, cüsseli ise 6. 
ayını tamamlamış olmalı.

 • Manda 2 yaşını bitirmiş olmalı.

 • Keçi 1 yaşını bitirmiş olmalı.

 • Sığır 2 yaşını bitirmiş olmalı

 • Deve 5 yaşını bitirmiş olmalı.

 (Cevap B)

11. Sözlükte, “korunan yer, korunan şey, yasak bölge, 
dokunulmazlığı olan şeyler, çiğnenmeyen kurallar” 
gibi anlamlara gelen harem, dini bir terim olarak Mek-
ke ve Medine şehirleriyle çevrelerindeki belirli bölge-
ler için kullanılmaktadır. 

 (Cevap A)

12. Günümüzde değişik maksatlarla fiyat belirlenmeden 
alışveriş yapıldığı görülmektedir. Bu maksatlardan 
bazıları şöyledir: 

 a. Esnaf ile müşteri arasında var olan samimiyet 
nedeniyle fiyat belirlenmeden satış yapılmakta-
dır.

 b. Normal piyasa şartlarında karşılıklı olarak rıza-
nın oluşabilmesi için vadeli olarak satılan malın 
satış esnasında fiyatının belirlenmesi gerekir.

 Aksi bir yaklaşım, esnaf açısından sattığı malın ye-
rine yenisini koyamama veya satış yapmada istek-
siz davranma (dolayısıyla karaborsacılığa yol açma); 
müşteri açısından da ya çok fahiş fiyatla mal alma-
ya razı/mecbur olma veya ihtiyacı olan şeyleri peşin 
olarak alma gücü bulunmadığından, ihtiyaçlarını va-
deli olarak karşılamaktan da mahrum edilme gibi 
olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Bu durum bir bo-
yutuyla da üretim-tüketim arasındaki sirkülâsyonu 
olumsuz yönde etkileyeceğinden, ekonomi piyasa-
ları için istenilmeyen bir durum olabilecektir.

(Cevap E)

15. Ata: Sözlükte “bağışlama, hibe, atiyye, ihsan verme 
ve verilen şey” anlamına gelen ata, Kur’an’da dört 
ayette geçmiş ve lütuf, ihsan ve bağış anlamlarında 
kullanılmıştır. (Hud, 11/108; İsra, 17/20; Yasin, 36/39 
ve Nebe 78/36). 

 (Cevap D)

16. İslam fıkhına göre akit şu şekillerden biriyle gerçek-
leşir: 

 • Tarafların aynı zaman ve mekânda hazır buluna-
rak icab kabulde bulunmalarıyla ya da birbirlerin-
den farklı mekânlarda bulunmakla beraber, kar-
şı tarafa iradelerini beyan eden bir mektup veya 
elçi göndermeleriyle. Bu durumda mektubun alı-
nıp açıldığı ya da elçinin gelip uzaktaki tarafın 
beyanını açıkladığı anda akit meclisi kurulmuş 
olur. 

(Cevap A)
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1. Ayn: Sözlükte “göz, çeşme, su kaynağı, bir şeyin 
kendisi, zatı ve aslı gibi” anlamlara gelen ayn (çoğu-
lu uyun, a’yün ve a’yan); kelam ilminde, boşlukta ken-
di başına yer tutan mümkin varlık veya cevher; ta-
savvufta bütün varlıkların kendisinden zuhur ettiği Al-
lah’ın zatı, her şeyi Allah’tan ve Allah’a görme hâli, 
eşyanın varlık alemine çıkmadan önce Allah’ın ilmin-
deki suretler; fıkıhta ise mevcut hazır ve belirlenmiş 
mal, deyn zıttı olan şey, malın kendisi, çıplak olarak 
mal demektir.

 (Cevap B)

2. İnsan, ihtiyaçlarını çalışarak ve sebeplere yapışarak 
karşılar. Bununla birlikte dünyevi ve uhrevi bir ihtiya-
cını elde edebilmek için Allah’tan yardım ister, dua 
eder. Hacet namazı da bu tür bir ihtiyacı için kılınan 
namaza denir. 

 Hacet namazı dört veya on iki rekat olarak kılınır. 
Dört rekat olarak kılındığı zaman birinci rekatta Fa-
tiha’dan sonra üç ayet’el-kürsi, diğer üç rekatta ise 
Fatiha’dan sonra birer kere İhlas, Felak ve Nas su-
releri okunur. 

 (Cevap B)

3. Kelime olarak “Allah’a yönelme, günahlardan arın-
ma, hak yolunda feragat gösterme, meşakkatleri ve 
dinin özüyle temasa geçme” manasına gelen hac, 
terim olarak Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve civarında-
ki kutsal olan özel yerleri, belirli vakti içinde usulüne 
uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken di-
ğer menasiki yerine getirmek demektir. İslam’ın beş 
esasından biri olan hac, hicretin 9. yılında farz kılın-
mıştır. 

 (Cevap D)

4. Haber: 1- İbtidaiyye olur. Muhatabın zihni cümlenin 
içerdiği hükümden halidir. Bu haberde te’kit edatı ol-
maz. İhlas Suresi’nin ikinci ayeti gibi: “Allah samet-
tir.” 2- Talebiyye olur. Muhatabın zihni, hüküm konu-
sunda mütereddittir. Haber “inne” “enne” vb. tekit eda-
tı ile kullanılır. İsra Suresi’nin dokuzuncu ayeti gibi: 
“Muhakkak bu Kur’an insanları en doğru yola iletir…”. 
3- İnkâriyye olur. Muhatap hükmü inkâr etmektedir. 
Haber iki te’kit edatı ile ifade edilir. Al-i İmran Suresi 
186. ayeti gibi: “And olsun ki, elbette mallarınız ve 
canlarınız konusunda sınanacaksınız…”.

 İnşa, talebi ve gayri talebi olur. Talebi ise; emir, ne-
hiy, temenni, terecci, nida, dua ve istifham kısımları-
na; gayri talebi ise; teaccüp, medh, zem, kasem ve 
reca kısımlarına ayrılır. Haber cümlesi; emir, nehiy, 
dua ve teaccup ve nefi olabilir.

 (Cevap E)

5. Sözlükte “uzaklaşmak, gözden kaybolmak, gizli kal-
mak” gibi anlamlara gelen “gayb” kökünden türeyen 
gıybet, dini bir kavram olarak, bir kimseden, gıyabın-
da hoşlanmadığı sözlerle bahsetmek demektir. D se-
çeneğindeki ifadeler gıybet kapsamına girer.

 (Cevap D)

6. Sözlükte “bir şeyi unutmak, gizlemek, yanlış yapmak, 
noksanlaştırmak, saklamak, eksik vermek, aldatmak” 
anlamlarına gelen gabn, bir fıkıh terimi olarak iki ta-
raflı akitlerde iki bedel arasında değer yönünden fark-
lılık ve dengesizliği ifade eder. 

 (Cevap B)

7. Sözlükte “bir şeyin üst tarafı, dal, kol, şube” anlamı-
na gelen fer kelimesinin çoğulu olan füru, ıstılahta fı-
kıh ilminin nazari bir kısmı dışında kalan ameli tatbi-
ki bölümünü oluşturan kısmını ve miras hukukunda 
alt soy hısımları ifade eder. 

 (Cevap C)

8. Sözlükte, “bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan 
kurtarmak için ödenen bedel” anlamına gelen fidye, 
bir fıkıh terimi olarak, esaretten kurtulmak için öde-
nen bedeli veya bazı ibadetlerin eda edilmemesi ya 
da edası sırasında birtakım kusurların işlenmesi ha-
linde ödenen dini-mali yükümlülüğü ifade eder.

 (Cevap C)
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9. Sözlükte “bir şeyi bilmek, derinlemesine kavramak, 
tam olarak anlamak” gibi manalara gelen fıkıh, ıstı-
lahta, İslam’ın kişisel ve sosyal hayata dair ameli hü-
kümlerini bilmeyi ve konuyu inceleyen bir ilim dalını 
ifade eder. Fıkıh kelimesi Kur’an-ı Kerim’de, çeşitli 
fiil kalıplarıyla yirmi yerde geçmekte olup, bir şeyi iyi 
ve tam olarak anlamak, bir şeyin hakikatini bilmek ve 
akıl etmek gibi anlamlarda kullanılmıştır. İslam’ın ilk 
devirlerinde fıkıh tabiriyle, bütün dini bilgileri bilme 
kastedilmekteydi. 

 (Cevap E)

10. Fıkıhta devlet geliri anlamında kullanılan fey kavra-
mı, Hz. Muhammed Dönemi’nden itibaren şekillen-
meye başlamakla birlikte, Hz. Ömer Devri’nde daha 
netleşmiş ve kurumlaşmıştır. Genelde İslam hukuk-
çuları, ister menkul isterse gayrimenkul olsun, barış 
yoluyla gayrimüslimlerden temin edilen malların fey 
olduğu konusunda ittifak etmişlerdir.

 (Cevap A)

11. Her şeyden önce bir beraberliğin evlenme olarak de-
ğer kazanabilmesi için karşılıklı hür irade zorunludur 
ve bu irade beyanının açıklığının sağlanması da ge-
rekmektedir.

 Günümüz şartları göz önünde bulundurulduğunda 
açıklığı sağlamak için tarafların evlenme iradelerin-
den, hiç değilse karşılıklı yakın akraba ve dost çev-
relerinin haberdar olması gerekir. Şu hâlde nikâhın 
duyurulması ve böylece açıklığın sağlanması, İs-
lam’ın evliliğe yaklaşımı itibariyle son derece önem-
lidir. 

(Cevap B)

13. Fetva, sözlükte “bir olayın hükmünü açıklayan veya 
hükmünü koyan, güçlükleri çözen kuvvetli cevap” an-
lamına gelen fetva, ıstılahta fıkhi bir meselenin di-
ni-hukuki hükmünü açıklama, fakih bir kimsenin, so-
rulan fıkhi bir meseleye yazılı veya sözlü olarak ver-
diği cevap, ortaya koyduğu hüküm demektir.

 (Cevap D)

15. Sözlükte “takdir ve tayin edilmiş şey, belirlenmiş his-
se, kesin dini emir” manalarına gelen fariza kelime-
sinin çoğulu olan feraiz, İslam hukukunda mirasçıla-
rın terikeden alacakları paylar ile miras hukuku ma-
nasında kullanılan bir terimdir. 

 (Cevap D)

16. Sözlükte “bir şeyi ayırmak, koparmak, kurtarmak, bir 
bağı çözmek” anlamlarına gelen fekk, bir fıkıh terimi 
olarak kölenin azat edilmesini, esirin salıverilmesini, 
rehin, hacir ve haciz gibi hukuki bir bağ ve kaydın 
kaldırılmasını ifade eder.

 (Cevap B)

14. Mal ile ilgili şartlardan olan tam mülkiyet malın sahi-
binin elinde bulunması, malda başkasına ait hak bu-
lunmaması, kendi seçimiyle tasarruf hakkı bulunma-
sını ifade eder.

(Cevap B)

12. Ahmed b. Hanbel’e göre, bir kimsenin fetva verme 
yetkisine sahip olması için şu beş şartı haiz olması 
gerekir: 1. İyi niyet sahibi olması, 2. İlim, hilim, vakar 
ve ciddiyet sahibi olması, 3. Kendisinden ve bilgisin-
den emin olması, 4. Müslümanlar nezdinde itibarlı 
olması, 5. Toplum ve insanları tanıması. 

 (Cevap B)
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2. Facir: Sözlükte “yalancı, fasık, zinakâr ve asi” anla-
mına gelen “facir” kavramı din ıstılahında; inkâr, şirk, 
yalan, zina, hırsızlık gibi, Allah ve Hz. Muhammed’in 
haram kıldığı fiilleri işleyen, kafir, münafık, müşrik ve 
asilere, doğru yoldan sapan ve ahlak dışı davranış-
larda bulunan kimselere denir.

 (Cevap A)

3. Eyyam-ı Ma’dudat: Sayılı günler demektir. Bugün-
lere eyyam-ı teşrik de denir. Zilhiccenin 9-13. günle-
ridir. 9-12. günlerinde farz namazlarından sonra teş-
rik tekbirleri alınır. Eyyam-ı ma’dudat tabiri, Kur’an’da 
üç ayette geçmiştir. Kur’an’da geçen sayılı günler ile 
kamsat, oruç tutulan ramazan ayı günleri, hac me-
nasikinin yapıldığı günlerdir (Bakara, 2:183, 203). 

 (Cevap C)

4. Hz. Muhammed son peygamber, Kur’an son kitap, 
İslam da ilahi mesajın insanlara tebliğ edildiği, son 
ve kâmil dindir. Artık ondan sonra, başka bir peygam-
ber, başka bir kitap ve din gelmeyecektir (Ahzab, 
33:40). Bu nedenle İslam’ın evrensel olması, dünya-
nın diğer bölgelerinde yaşayan insanlara ve kıyame-
te kadar bütün zamanlara uzanması gerekir (Al-i İm-
ran, 3:19, 83, 85; Sebe’, 34:28). Nitekim İslam’ın te-
mel kaynağı Kur’an’ın mesajları, kıyamete kadar bü-
tün zamanları kapsayacak ve bütün insanları ve hat-
ta cinleri de içine alacak özellik taşımaktadır (Rah-
man, 55:31-35). İslam’ın evrensel oluşunun en önem-
li sonuçlarından biri; hükümlerinin, mümkün olduğun-
ca, bütün milletler için eşit olmasıdır. 

 (Cevap E)

5. Evvabin namazı: Evvabin; tövbe eden, sığınan an-
lamına gelen evvab kelimesinin çoğuludur. Evvabin 
namazı tövbe eden ve Allah’a sığınanların namazı 
demektir. 

 (Cevap D)

6. Eşhuru’l-Hurum (el-Eşhuru’l-Hurum): Haram ay-
ları manasına gelen bu terkip, kameri aylardan zi’l-hic-
ce, muharrem ve recep aylarını ifade etmek için kul-
lanılmaktadır. 

 (Cevap B)

1. Kişi, buluğa ermekle akıl ve temyiz gücünün olgun-
laşması ile artık tam eda ehliyetine sahip olur. Kişi 
her türlü dini vecibelerden sorumludur. Her türlü hu-
kuki işlemi kimsenin denetimi olmadan yerine getire-
bilir.

(Cevap C)
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7. Nafile namazların kılınamadığı vakitler;

 • Sabah namazı kılındıktan sonra güneş doğunca-
ya kadar

 • Farz namazı vaktinin daralması durumunda

 • Akşam namazının farzından önce

 • Bayram namazlarından sonra camide

 • Arafat ve Müzdelife Cem’leri arasında

 • Bayram namazlarından önce ne evde ne mes-
citte

(Cevap D)

12. Sözlükte “yasak, memnu” anlamına gelen haram, di-
ni bir terim olarak kesin bir delille, açık bir şekilde ya-
pılmaması istenen fiildir. 

 (Cevap C)

11. Fer’i delillerden istihsan’ı Hanefi ve Malikiler delil ola-
rak kabul etmişlerdir. Şafi mezhebi bu delile karşı çık-
mıştır.

(Cevap C)

10. Alimler, kitap ve sünnette bulamadıkları meselelerin 
hükümlerini içtihad yoluyla bulmaya çalışmış ve böyle-
ce rey ekolü gelişmiştir. Abdullah b. Mesud ekolü ola-
rak da bilinir. Ebu Hanife, Alkame, İbrahim en- Nehai 
bu ekolün temsilcileridir.

(Cevap B)

8. Hakka’l-Yakin: Yaşayarak elde edilen bilgidir. Kalp 
ile sezilip bizzat duyulan ve basiretle müşahade olu-
narak yaşanmak suretiyle hasıl olan bilgi mertebesi-
dir. 

 (Cevap C)

9. Namaz abdesti ve gusül abdesti almak için imkânsız 
bir durumla karşılaşan birisi alternatif olarak imkân-
sızlık ortadan kalkana kadar “teyemmüm” yapar.

(Cevap A)

13. Selim Bey namaz vakitleriyle ilgili yaptığı uygulama 
D seçeneğinde doğru olarak

 I. Taglis

 II. İsfar

 III. İbrad
 şeklinde sıralanmıştır.

(Cevap D)

14. Küsûf namazı, güneş tutulduğu zaman kılınan na-
mazdır. Bu namazın meşruiyeti Hz. Muhammed’in 
sünneti ile sabittir. Güneş tutulduğu zaman peygam-
berimizin küsûf namazı kıldırdığına dair, başta Bu-
harî ve Müslim olmak üzere, sahih hadis kitapların-
da çok sayıda rivayet mevcuttur.

(Cevap C)
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1. Namaz ve ona hazırlık niteliğindeki abdest, gusül ve 
maddi temizlik Mekke Dönemi’nde emredilmiştir. Beş 
vakit namaz, hicretten bir yıl kadar önce Miraç’ta farz 
kılınmış, cuma namazı da hicret öncesinde emredil-
miştir. Hicretten sonraki yıllarda yani Medine döne-
minde de İslam’ın diğer şartları olan oruç, zekât ve 
hac ibadetleri farz kılınmış kamu düzeni, hukukî ve 
ticarî hayat başta olmak üzere dinin diğer alanlarda-
ki ameli hükümleri tamamlanmıştır.

(Cevap D)

3. Kur’an-ı Kerim okumaya eûzü ile başlamak sünnet-
tir.

(Cevap D)

6. Oruç tutmaya engel olan hâller;

 • Ay Hâli (Hayız)

 • Doğum sonrası hâl (Nifas)

 • Doğum yapan kadın (Nüfesa)

 oruçlu ise orucu bozulur ve bu hâl devam ettiği müd-
detçe oruç tutamaz.

(Cevap E)

4. “İnşallah” ilavesiyle yapılan yeminler Hanefîlere gö-
re sorumluluk doğurmaz. Söz gelimi “Yemin ederim 
ki yarın inşallah senin işini yapacağım.” şeklindeki 
bir yemin, gereği yerine getirilmediği takdirde kefâ-
ret sonucu doğurmaz. 

(Cevap E)

5. Kur’an ve sünnette cami; “mescid” kavramı ile ifade 
edilmiştir. Mescid, secde edilen yer demektir. Yeryü-
zünde ilk yapılan mescid, Mekke’deki Mescid-i Ha-
ram’dır.  

 (Cevap D)

2. Namazın vaciplerinden biri olan zamm-ı sure oku-
manın terkinden dolayı sehiv secdesi yapılması ge-
rekir. Namaz kılan kişinin herhangi bir sebepten na-
mazına ara verip tekrar gelip devam etmesine lahik 
denir.

(Cevap A)

7. Saime: yılın yarısından fazlasını meralarda otlamak 
suretiyle barınan hayvanlar için kullanılan bir terim-
dir.

 Havelan-ı Havl: Zekat verilecek bir malın üzerinden 
belli bir kameri yılın geçmesi anlamında kullanılır.

 Nisab-ı Gına: Zekat verme mükellefiyetine dayanan 
zenginlik ölçüsüdür.

 Nisab-ı İstiğna: Şer-i olarak bir Müslüman’ın başka-
sından yardım dilmesi hususunda konulmuş ölçüdür.

(Cevap D)

8. Ağır pislik olarak kabul edilen necis madde eğer ay-
nı zamanda katı ise yaklaşık 3.5 gramı (1 dirhem), 
sıvı ise el ayasını (avuç içi) aşan miktarı namazın 
sıhhatine engel olur. Bu miktar ve bundan az olanla-
rı da gidermek esas olmakla birlikte, imkânsızlık du-
rumunda veya farkında olunmadığı zaman bunlar na-
mazın sıhhatini engellemez.

(Cevap B)

9. Şafii mezhebine göre vitir namazı müekked sünnet-
tir. Hanefi mezhebine göre ise vaciptir.

(Cevap C)

10. Sünnet / Mendup Oruç: Hz. Muhammed’in, oruç tu-
tulmasını tavsiye ettiği veya ramazan dışında genel-
likle oruçlu geçirdiği günlerde oruç tutmak sünnettir. 
Bu günler şöyle sıralanabilir: Muharrem ayında za-
man zaman ve bilhassa dokuzuncu ve onuncu (âşû-
re) günü veya onuncu ve on birinci günü, recep ayı-
nın birinci günü, şaban ayının on beşinci günü, zil-
hicce ayının ilk dokuz ve bilhassa dokuzuncu günü 
(arife), şevval ayında altı gün, kamerî takvime göre 
her ay üç gün ve özellikle de ayın on üç, on dört ve 
on beşinci günleri, hafta içinde pazartesi ve perşem-
be günleri, savm-ı Dâvûd denen ve günaşırı oruçlu 
olmak şeklinde tutulan oruç.

(Cevap B)



FIKIH

TEST • 1 86

KO
ZM

İK
 O

D
A

 •
 D

İK
A

B
 Ö

A
B

T 
SO

R
U

 B
A

N
K

A
SI

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

TEST • 17

11. Sabah namazının vakti, ikinci fecrin meydana gel-
mesinden, yani tan yerinin ağarmasıyla başlar, gü-
neşin doğmasıyla son bulur. İki fecir vardır. “Fecr-i 
kâzib” (aldatan fecir, yalancı tan) adı verilen birinci 
fecir, doğu ufkunda beliren ve ufuktan yukarıya doğ-
ru dikey olarak yarı daire şeklinde yükselen bir be-
yazlık/aydınlıktır. Bu beyazlık/aydınlık kısa bir zaman 
sonra kaybolur ve kendisini normal bir gece karanlı-
ğı izler. Bu karanlıktan sonra “fecr-i sâdık” (gerçek 
fecir, gerçek tan) diye adlandırılan ikinci fecir mey-
dana gelir ki bu, sabaha karşı doğu ufkuna yayılma-
ya başlayan bir beyazlık/aydınlıktan ibarettir. 

(Cevap E)

12. Hanefilere göre farz ve vâcib, yapılmasının Şâri‘ ta-
rafından kesin olarak istenmesi noktasında birleşir. 
İkisini birbirinden ayıran şey ise dayandıkları delille-
rin kat‘î ya da zannî oluşudur. Buna göre farz, sübu-
tu ve delaleti katî delille sabit olur. Kur’an ve müte-
vatir ya da meşhur sünnetin sübutu katîdir. Delalet-
lerinin de kat’i olması hâlinde emredilen şeyin farz 
olduğu anlaşılır.

(Cevap D)

13. İhram sözlükte “haram etmek, kendini mahrum bı-
rakmak” anlamına geldiği gibi, “tâzim edilmesi gere-
ken zamana veya mekâna girmek ve bunlara saygı 
duymak” anlamına da gelir. İhram ilmihâl dilinde hac 
veya umre yapmaya niyet eden kişinin, diğer zaman-
larda mubah olan bazı fiil ve davranışları belirli bir 
süre boyunca yani hac veya umrenin rükünlerini ta-
mamlayıncaya kadar kendi nefsine haram kılması 
anlamındadır. 

 Hanefi ve Malikilere göre mekruh olmakla birlikte he-
nüz hac ayları başlamadan ihrama girmek caizdir.

(Cevap A)

15. Kâbe’nin bölümleri şunlardır:

 • Hacerü’l-Esved

 • Kâbe Kapısı (Bab-ı Kâbe)

 • Altın Oluk veya Mizab

 • Şâdervân

 • Hicr

 • Multezem: Kâbe’nin doğu duvarında Kâbe kapı-
sı ile Hacerü’l-Esved arasındaki duvar kısmı. 

 • Makam-ı İbrahim

 • Şarki köşe

 • Yemânî veya Ruknülyemânî köşe

 • Şâmî köşe

 • Irakî köşe

 • Kâbe Örtüsü veya Kisve

 • Cebrail Makamı

(Cevap A)

14. Adetliyken ihrama giren veya ihrama girdikten son-
ra adet görmeye başlayan kadınlar, tavafın dışında 
haccın bütün menasikini yerine getirebilirler. Ancak 
tavaf edemezler. Bu durumda olan kadınlar ifrad hac-
cına niyet ederler. Daha önce kıran veya temettu hac-
cına niyet edip de, Arafat’a çıkma vaktine kadar um-
relerini tamamlama imkânı bulamamış iseler hacla-
rını ifrad haccı olarak tamamlamaya niyet ederler. Zi-
yaret tavafı dışında diğer görevlerini yerine getirirler 
ve temizlendikten sonra ziyaret tavaflarını yaparlar. 

 (Cevap B)

16. Hacc’ın aslî vacipleri 5’tir. Bunlar:

 1. Sa’y,

 2. Müzdelife’de vakfe,

 3. Şeytan taşlamak (Remy-i Cimar),

 4. Saçın kesilmesi veya kısaltılması (Halk veya tak-
sir),

 5. Veda tavafı

(Cevap C)
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4. Allah’ın varlığının sonsuzluğunu anlatan “beka” teri-
mi, sözlükte “sebat ve devam etmek, kesintiye uğra-
madan geleceğe doğru sürüp gitmek” anlamlarına 
gelir. Zıddı “fena” terimidir. Ehl-i sünnetin geneline 
göre, Allah’ın varlığına herhangi bir yokluğun gele-
meyeceği manasındadır. Onlara göre Allah’ın “ve-
ch”inin baki olduğunu belirten ayette yer alan (er-Rah-
man, 55:27) “vechi”in, “zat” şeklinde yorumlanmasın-
dan dolayı beka sıfatına delil teşkil etmektedir. 

(Cevap C)

1. Dinin kaynağı Tanrı, anlamı ise gerçeğe ulaşmaktır. 
Dinin mahiyetini oluşturan küfür ve inkar ise Tanrı’dan 
uzaklaşmak ve gerçeklerden yüz çevirmektir. Tan-
rı’ya inanma şeklinde ortaya çıkan din, insanın birey-
sel ve toplumsal yaşamında mutluluk ve huzur verir. 
Kendi ruhsal dünyasının olgunlaşması ve mutlulu-
ğunda din önemli bir faktördür. Zira insan iç dünya-
sını kontrolden uzak olduğu gibi, yaşadığı evrenin 
olumsuzluklarına güç yetirmede yetersizdir. Bu doğ-
rultuda ruhsal çöküntünün giderilmesi ve fiziksel ge-
lişmelerin olumluya yönlendirilmesinde evrenin ya-
ratıcısı ve yöneticisi olan Allah inancı, önemli bir fak-
tördür. 

(Cevap A)

2. Kelamcılar sıfatları zati, subuti, haberi ve fiili olmak 
üzere dört kategoride incelemişlerdir. Bu sınıflandır-
mada “var olmak” anlamında olan “Vücud” sıfatını Al-
lah’a daha özel bir statüde nispet ederek diğerlerin-
den ayırmışlardır. Buna göre Allah’ın en temel nite-
liği olan vücud şu özelliklere sahiptir: 

 Varlığına, yokluk sebkat etmemiştir. Yani varlığının 
başlangıcı yoktur. Vacibü’l-vücud olup vacip li-zatihi 
olan Allah’a yokluk asla yol bulamaz. Yani O aşkın 
varlığın sonu yoktur. Buna göre o, ezeli ve ebedidir. 
Vacibü’l-Vücud varlık, mürekkep değildi. Yani katı-
şıksız, arı ve durudur. Diğer varlıkların temel özelliği 
olan atom, cevher ve arazdan oluşmaz, birleşik de-
ğildir. Vücud sıfat İslam düşünürleri arasında Allah’ın 
“sıfat-ı hassa”sı olup olmadığı konusunda fikir birlik-
teliği yapamamışlardır. 

(Cevap E)

3. Allah, sonrada vücut bulan varlıklara hiçbir yön ve 
şeklide benzememektedir. Bunu kelam bilginleri “mu-
halefetün lil-havadis” şeklinde tanımlamışlardır. Ni-
tekim Vacibü’-vücud olan Allah, hiçbir şekilde bir baş-
ka varlığa ihtiyaç duymaz. Allah’ın zat, sıfat ve fiille-
rinde başka mevcuda benzerliği olmadığına göre, 
onların temel niteliklerinden olan ihtiyaç özelliğinden 
de münezzehtir. Böylece o aşkın varlık, kendi yarat-
tığı varlıklara muhalefet eder, yani onlardan bütün 
yönleriyle ayrışır. 

(Cevap D)

5. Güç ve kuvvet anlamlarına gelen kudret kelimesi, Al-
lah için kullanıldığında “Onun her şeye muktedir ol-
ması” anlamını ifade eder. Kudret, irade sıfatıyla doğ-
rudan bağlantılıdır. Zira bir şey irade edildikten son-
ra, kudret tezahür eder. 

(Cevap B)
6. Kelam, diğer sıfatlar arasında farklı bir özelliğe sa-

hiptir. Çünkü hiçbir ilahi sıfatın doğrudan bir tecellisi 
olmadığı halde bu sıfatın ürünü olarak elimizde 
Kur’an-ı Kerim mevcuttur. Bu yüce kitap, Allah’ın ke-
lamlarından birini teşkil ederken aynı zamanda insa-
nın okumasına, ezberlemesine, dinlemesine ve yaz-
masına elverişli olan maddi bir malzeme hâlindedir. 
Bundan dolayı kelam sıfatı, bu yönüyle, İslam tari-
hinde hicri I. yüzyılın sonlarından itibaren “hâ-
lu’l-Kur’an” adlı bir problemin ortaya çıkmasına yol 
açmıştır.

(Cevap A)
7. Ehl-i Sünnet’i temsil eden Eş‘arî ve Mâturîdî kelam 

ekolleri çoğunlukla birbirleriyle örtüşür. Örneğin; ima-
nın tanımı, bilginin kaynağı, büyük günah meselesi, 
imamet gibi konularda fikir birliği içindedir. Cüz’i ira-
de, kesb, kadınların peygamberliği, Allah’ın fiillerinin 
hikmete dayanıp dayanmadığı, ye’s hâlindeki tövbe-
nin kabulü gibi bazı konularda ise ihtilaf etmişlerdir.

(Cevap A)
8. Akaid “akide” kelimesinin çoğuludur. Akid ise sözlük-

te düğüm bağlamak, düğümlemek ve kesinlikle ina-
nılan şey anlamlarına gelir. Buna göre, “İslam akai-
di” İslam dininde kesinlikle inanılan hususlar mana-
sına gelir ki bunlara “iman esasları” da denir. Buna 
göre iman esaslarını ihtiva eden ilme de “akaid ilmi” 
denir. Nitekim Seyyid Şerif Cürcani de “Akaid”i ta-
nımlarken “İslam dinin ameli değil, itikadi hükümleri-
ni ihtiva eden ve bunlardan bahseden bir ilim” olarak 
ifade etmiştir. Hangi devirde ve hangi metodla olur-
sa olsun iman esaslarından bahseden ilim akaid il-
midir. Bu tür kitaplara da akaid kitapları denir. 

(Cevap A)
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16. Allah, nübüvvetle görevlendirdiği peygamberlerin 
doğruluklarını kanıtlamak amacıyla tabiat kanunları-
nı aşan bazı olaylarla onları desteklemiştir. İslam iti-
kadında bu tür harikulâde hâl veya olaylara mucize 
denir. Mucizeler hiçbir zaman insanların güç yetire-
bileceği olaylar değildir. Akaid âlimleri mucizeleri id-
rak edilmeleri açısından genelde üçe ayırırlar: hissi, 
akli ve haberi mucizeler. Mucizeler sadece hissi de-
ğildir.

(Cevap B)

11. İman, kalbin tasdikidir. İman, Allah’ı bilmektir ki, bu 
da, sadece kalp ile olur. İman, sadece dil ile Allah’ı 
kabul ettiğini söylemektir/ikrardır. İman, bilinmesi ge-
reken şeyleri, kalbin tasdik etmesi, dilin de bunu söy-
lemesidir. İman, kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve İslâm’ın 
esası olan davranışları yerine getirmektir. İman, in-
sanın kendi derinliğine dalarak Allah’a doğru yüksel-
me, hayatın bütün zahmet ve çileleri arasında yara-
tıcıya yol bulma sırrını ihsas ettiren bir duygu yuma-
ğıdır. İman, insanı iş ve vazifeye bağlamak suretiyle 
bunlardaki derin hikmetleri ve sebeplerini kavratır. 
İman insana ruhun en yüksek tekâmüle erişme duy-
gusunu kazandırır. 

(Cevap D)

13. Hz. Muhammed’in mucizelerini üç aşamada değer-
lendirebiliriz:

 A – Hz. Muhammed’in doğrudan veya ruhunun ya-
ratıldığı andan bi’set yani peygamberliğin verildi-
ği ana kadar

 B – Bi’setten vefatına kadar

 C – Vefatından kıyamete kadar olan veya olacak 
olan mucizelerdir.

 Bu mucizelerden bazıları da akıl, düşünme ve akli 
melekelerin muhakeme yapılarak faaliyete sokulma-
sıdır. Bu tür mucizelere bilgi mucizeleri denir.

(Cevap A)

12. Yüce Allah, insanlara ideal örnek olarak Allah Resû-
lü’nü göstermiş ve her yönüyle insanlığın ona uyma-
sı gerektiğini ifade etmiştir. (Sizin için Allah Resûlü’n-
de en güzel örneklik vardır, el-Ahzâb 33:21) Örnek-
lik konusu, hiçbir kayıt ve sınırlamaya tabi tutulmak-
sızın hayatın bütün yönlerini içine almaktadır. Bir me-
lek bu açıdan bir insana örnek olamaz. Çünkü 
Kur’an’da sıklıkla belirtildiği gibi melekler, insanlar-
dan farklı bir varlık türüdür.

(Cevap C)

14. Kur’an, şeytanın insanoğlunun apaçık bir düşmanı 
olduğunu ve bu durumun kıyamete kadar devam ede-
ceğini bildirmektedir. Şeytan bu sürede insanı Allah’ın 
yolundan çevirmek için çaba harcayacaktır. Bu amaç-
la o, insanlara fark edemeyecekleri bir yönden yak-
laşmakta, dört bir taraftan kuşatarak ona kötülükleri 
güzel göstermektedir. Ayrıca şeytan boş kuruntular 
ve yalancı vaatlerde insanı kandırarak Allah’ın emir-
lerini çiğnetmeye çalışmakta, onu haram işlere teş-
vik etmekte, vesvese vermek, hile ve tuzaklar kur-
mak suretiyle insanları birbirine düşürmektedir. 

 Kur’an onun vesvese ve tuzaklarından Allah’a sığın-
mayı tavsiye etmektedir.

(Cevap B)

9. Allahutaala’ya başka cisim ve varlıklara benzeten, 
Kur’an-ı Kerim’deki müteşabih ayetleri zahir mana-
sına göre açıklayıp, Allahutaala’nın el ve yüz gibi 
uzuvlarının olduğunu iddia ederek doğru yoldan ay-
rılan fırka, Allahutaala’ya cihet ve mekân izafe eder-
ler. Müstakil ve sistemli bir fırka olmaktan çok, umu-
mi olarak bu itikada sahip olan kişi veya gruplara mü-
şebbihe veya mücessime adı verilir. Allahutaala’yı 
başka varlıklara benzeten teşbih ve tecsim fikrini ilk 
defa ortaya atan Abdullah ibni Sebe ile hicri birinci 
asrın sonunda ve ikinci asrın başlarında yaşayan Hi-
şam bin Salim el-Cevalikive Hişam bin el-Hakem gi-
bi kimselerdir. Bunların iddialarına göre mabudları 
cisimdir, sonu ve sınırı vardır. Uzunluk, genişlik ve 
derinlik sahibidir. Bunlara karşı Allah’ın eli ehli sün-
net alimlerince Allah’ın gücü şeklinde yorumlanmış-
tır.

(Cevap E)

10. İman; lügatte, tasdik etmek, güvenmek, boyun eğ-
mek, anlamlarına gelmektedir. “Sabırlı olmak” anla-
mı yoktur.

(Cevap D)

15. Mutezile ekolünün beş temel ilkesinden biri olan 
“el-Emru bi’l-ma’ruf ve’n-nehyu eni’l-münker” iyiliği 
yaptırmaya ve kötülüğü önlemeye çalışmanın bütün 
Müslümanlara farz olduğu prensiplerdendir.

(Cevap E)
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8. Haberi sıfatlar; Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, in-
mesi ve yakın olması gibi ayet ve hadislerde geçen 
sıfatlardır. Kur’an’da Allah’ın eli, yüzü, gözü, arşı is-
tivası, gelmesi, insanlara yakınlığı ve onlarla bera-
ber olmasından söz edilmektir. 

 “De ki lütuf Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir.”  
(Al-i Amran, 3:73)

 “Allah’ın eli onlarının elinin üstündedir” (Fetih, 48:10),

(Cevap A)

7. A – Peygamber olduğunu söyleyen kimsenin elinde 
doğruluğunu kanıtlamak için Allah tarafından yaratı-
lan fevkalade olaylardır.

 B – Hassasiyet, şahsiyet anlamındadır.

 E – Fıtrat, insanın doğuştan sahip olduğu bütün özel-
liklerini ifade eden bir terimdir.

 Fıtrat, varlıklarının yapısını araştıran geliştiren ve de-
ğiştiren kanunlar bütünüdür. İnsanların, hayvanların, 
bitkilerin ve her şeyin yapısı ve işleyişi fıtrata göre-
dir.

 Din, fıtrattır, “Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah’ın 
dinine çevir.” (Rum, 30:30)

(Cevap E)

TEST • 2

1. Ölümden sonra diriliş inancıyla ilgili, dirilişin cismani 
olup olmaması konusunda düşünce tarihinde pek çok 
tartışma yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim ve sahih hadis-
lere göre diriliş, bedenlerin ruhlarla birleşmesi şek-
linde olacaktır.

(Cevap C)

2. İslam dinînin insanlığa sunduğu ulûhiyyet anlayışın-
da “tevhid” düşüncesi büyük bir önem taşır. İslam’ın 
Allah kavramı etrafında örgülediği sistemin merke-
zinde bu düşünce bulunur. Allah’ın birliğini ifade eden 
tevhid, inancın yapısına rengini veren en temel ilke-
dir. Bu nedenle İslam dinîne “Tevhid Dinî” denildiği 
de bilinmektedir. Bu inancın gereği olarak Allah, hem 
düşünce hem de davranış boyutunda tevhide zarar 
verebilecek her türlü fiilden uzak tutulur. Evrende olup 
biten her şeyi bir olan Allah’a dayandırmak insanı di-
ğer tanrılara bağlılıktan kurtaracağı gibi onun gerçek 
anlamda özgürleşmesini sağlar. Bu gerçek “Yalnız 
sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.” 
cümlesiyle Fatiha Suresi’nde (1/4) belirtilmekte ve 
tüm Müslümanlar tarafından günde yaklaşık kırk de-
fa tekrar edilmektedir.

(Cevap D)

4. Allah’ın sıfatları toplamında 14 tanedir. Bu sıfatlar ki-
mi alimlere göre çok daha fazladır. Ama genel kana-
at 14 tane üzerinde yoğunlaşır.

Zati Sıfatlar Subuti Sıfatlar
Vücud Hayat
Kıdem İlim
Beka Semi
Vahdaniyet Basar
Muhalefetünlil havadis İrade
Kıyam bi nefsihi Kudret

Kelam
Tekvin

 Vahdaniyet, Allah’ın bir olması Allah’ın zatında, sıfat-
larında ve işlerinde ortağı ve benzeri olmamasıdır. 
Zati sıfatlarındandır.

(Cevap D)

5. İslam’ın inanç esasları insanın gayb dünyasına hitap 
ettiği için ilk insan ve ilk peygamberden bu yana var 
olan esaslardır. İnsanın fiziki ihtiyaçları temelde de-
ğişmediği gibi inançla olan ilişkisindeki gereksinimi 
de değişmemektedir. Bu anlam itibariyla inanç esas-
larında zaman içinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu 
husus çeşitli ayetlerde vurgulanmıştır. Bunlardan bi-
ri, “Dinî ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye 
Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, 
Musa’ya ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din 
kıldı.” (eş-Şûrâ, 42:13) âyetidir.

(Cevap C)

6. Alahutaala gayb konusunda, “De ki, göklerde ve yer-
yüzünde gaybı Allah’tan başka kimse bilemez ve ne 
zaman ba’as (diriltecek) edileceklerinin bilinende ola-
mazlar.” (Neml, 27:65)

(Cevap D)

3. Cehm bin Safvan’a göre peygamberlerin ve diğer in-
sanların arasında iman bakımından bir fark yoktur. 
Çünkü marifet/bir şeyi hakkıyla bilmiş olma, kişiden 
kişiye değişen bir şey değildir. İmanın mahiyeti de-
ğişmediğine göre derece itibariyle iman ehli arasın-
da da bir farklılık olmamalıdır.

(Cevap A)
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TEST • 2

10. Tahrif: İslam literatüründe önceki kutsal kitapların met-
ninin veya anlamının bozulması karşılığında kullanı-
lan bir terimdir. Bu kitaplara ya da metinlere muharref 
de denir.

 Tafdil: İnsan, melek, peygamberler, sahabe ve diğer 
insanlar arasında üstünlük açısından tercih yapma-
yı ifade eder.

 Tadil: Ravinin (hadis rivaye eden) güvenilir olduğu-
nun bildirilmesi anlamında bir hadis terimidir.

 Tariz: Ortalıkta söylenen bir sözün başka birine do-
kundurulmasıdır. 

(Cevap E)

11. Kur’an’da mucizeyle ilgili olarak üzerinde durulması 
gereken en önemli nokta, mucizenin tamamen Al-
lah’ın iradesine bağlı olarak cereyan etmesidir (er-
Ra’d 13:38). Mucize göstermek peygamberlerin is-
tediği anda kullanabildikleri bir kabiliyet değildir, on-
lar her konuda olduğu gibi bu hususta da Allah’ın ira-
desine teslim olmak durumundadırlar. Nitekim 
Kur’an’da inkârcıların mucize taleplerinin, bunun ilâhî 
kudret çerçevesinde olduğu zikredilerek geri çevril-
diği görülmektedir (el-En’âm 6:109: el- Ankebût 29:50-
51).

(Cevap A)

12. Genel anlamda gayb, akıl ve duyular yoluyla hakkın-
da bilgi edinilemeyen varlık alanı şeklinde tanımla-
nabilir. Gayb, sadece Allah’ın bilgisi dâhilinde olan 
ve o bildirmediği sürece herkese kapalı bulunan nes-
ne ve olaylar anlamında mutlak gayb ve yaratıkların 
yalnızca bir kısmının vâkıf olabildiği şeyler anlamın-
da da göreceli (izafî) gayb olmak üzere ikiye ayrıl-
makta ve Allah’ın sadece peygamberlere vahiy yo-
luyla açıkladığı kısım mutlak gayb kabul edilmekte-
dir. Mesela meleklerin bilip de insanların bilmediği 
veya insanlardan bazısının bilip bir kısmının bileme-
diği konular izafî gayb türün girmektedir. Buna göre 
ahirete dair bilgimiz gaybi bilgi türündendir.

(Cevap C)

13. İslam’ın inanç esasları insanın gayb dünyasına hitap 
ettiği için ilk insan ve ilk peygamberden bu yana var 
olan esaslardır. İnsanın fiziki ihtiyaçları temelde de-
ğişmediği gibi inançla olan ilişkisindeki gereksinimi 
de değişmemektedir. Bu anlam itibariyle inanç esas-
larında zaman içinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu 
husus çeşitli ayetlerde vurgulanmıştır. Bunlardan bi-
ri, “Dinî ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye 
Hz. Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbra-
him’e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi Allah size 
de din kıldı.” (eş-Şûrâ, 42:13) âyetidir.

(Cevap B)

15. İslam inanç sistemi, birden fazla ilah anlayışına yer 
veren sistemlerle, tamamen inkâr eden sistemler ara-
sında orta bir yol tutarak yaratıcının bir tek olduğu-
nu kabul etmiş ve mutedil bir yol tutmuştur. Şu nok-
ta özellikle vurgulanmalıdır ki, İslam, orta bir yoldur, 
mutedildir ama uzlaşmacı ve eklektik değildir. Diğer 
sistemlerle birlikte olmayı kendi esaslarından taviz 
vererek gerçekleştirmez. Onun bütün din ve inanç 
sahiplerine yakınlığı ve uzaklığı aynıdır.

(Cevap E)

16. Kur’an’da peygamberlerin tevhid konusundaki titiz-
liklerini zaten belirtmeye gerek olmamakla birlikte 
tebliğde korunmuşluklarının belirgin bir şekilde vur-
gulandığı, fiil ve davranışlarında ise hataya düştük-
lerinde o şekilde terk edilmeyip Allah tarafından uya-
rıldıkları ve doğru yola iletildikleri görülmektedir. Pey-
gamberlerin uyarıldığını gösteren âyetlerin çoğu da 
onların bazı içtihadî hatalara düştüklerini ve daha 
sonra Allah tarafından daha iyiye doğru yöneltildik-
lerini ortaya koymaktadır.

(Cevap C)

14. Kur’an’da kendilerine suhuf verilen peygamberler ve 
sayfaları şu şekildedir: Hz. Adem 10, Hz. Şit 50, Hz. 
İdris 30, Hz. İbrahim 10 sayfadır.

(Cevap C)

9. Hak din, Allah’ın peygamberleri vasıtasıyla gönder-
diği dine denir. Bu din, tevhit esasına dayanan İslam 
dinidir. İlk peygamberden itibaren bütün peygamber-
legin tebliğ ettiği hak dinin adı İslam (Al-i İmran, 3:19; 
Bakara, 2:132; Yusuf, 12:40), bu dini kabul edenle-
rin adı da Müslüman’dır (Hac, 22:78). Muamelat ile 
ilgili bazı kurallar peygamberden peygambere değiş-
miş ise de hak dinin temel ilkelerinde bir değişme ol-
mamıştır. 

(Cevap D)
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TEST • 3

2. Allah tarafından peygamberlere gönderilmiş kitaplar 
İslam kaynaklarında şöyle geçmektedir: Tevrat, Ze-
bur, İncil, Kur’an. Vedalar ise Hinduizm’in kutsal ki-
taplarındandır.

(Cevap B)

3. Vahiy, Allah’ın peygamberleri ile doğrudan veya do-
laylı olarak konuşmasıdır.

 Vahyin peygamberlere ulaşma şekli şu durumlarla 
gerçekleşir:

 • Allah’ın peygamberleri ile doğrudan, aracısız ko-
nuşması

 • Vahyin perde arkasından gelmesi “Hz. Musa” ör-
neği

 • Melek vasıtasıyla konuşma

 • Kalbe gelen doğrudan vahiyler

 • Sadık rüyalar

 • Çan sesi/çıngırak sesi

 • Cebrail (as) sahabeden “Dihye”nin suretinde gel-
mesi

 • Cebrail’in asli suretiyle gelmesi, bu şekilde sade-
ce iki defa gelmiştir.

(Cevap A)

1. İnanç Türkçede, “Bir düşünceye gönülden bağlan-
mak, Allah’a veya bir dine inanma, birine duyulan gü-
ven duygusu, bir kimse ya da şeyin doğruluğunu, bü-
yüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benim-
semek” anlamına gelir. Arapça karşılığı iman ve iti-
kattır.

(Cevap C) 6. A – Canlıların bu dünya ile ilişkilerinin kesilmesi ve 
canlılarının kabzedilmesiyle Azrail, Allah ile peygam-
berler arasındaki iletişimi sağlamak için ise Cebrail 
meleği görevlidir.

 B – Kur’anda adları geçen (Bakara, 2:102) ve insan-
lara sihir yapmayı öğreten iki melektir.

 C – İnsanları cehenneme sevk eden ve cehennemi 
idare eden, yöneten meleklere verilen addır. (hem 
zebani hem de malik)

 D – Cennetin muhafızı olan melek olduğu kabul edi-
lir. Malik ise cehennemin idarecisi olan melektir.

 (Cevap E)

5. Tescim kavramı, bir şeyi cisim olarak düşünmeyi ifa-
de eder. Allah’ı sadece zihinde değil gerçek olarak 
da algılanması gerektiğini vurgulamıştır.

(Cevap C)

4. A: Osmanlı bürokrasisinde rapor veya taslak türü 
belgelere verilen addır.

 B: İyilik ve lütufta bulunmak, bir işi en güzel şekilde 
yapmak, Allah’a ihlasla kulluk etmek

 C: Ölümden sonra insanların hesaba çekileceği za-
man ve mekân anlamında bir terimdir.

 E: Allah için yapılması gereken ibadetlerin kullara 
gösteriş olsun diye yapma anlamındadır.

 Soru kökünde “vahiy” kavramının tanımı yapılmıştır.

(Cevap D)

7. Din kelimesi D-Y-N kökünden türeyen bir isimdir.

 • Ceza, hüküm, mükâfaat, adet, durum, itaat, is-
yan, hesap, yol anlamlarına gelir.

 • Ahiret kavramı din kavramı ile kök itibariyle ala-
kasız kavramlardır.

 • Ahiret kelimesinin kelime anlamı son ve sonra 
olandır.

 Terim olarak ahiret ise ölümden sonra insanların tek-
rar dirilmesiyle başlayan ve ebediyen devam eden 
bir hayatın adıdır.

(Cevap B)

8. A. Dinin emir ve yasaklarına uyma, haram ve gü-
nahlardan kaçınma hususunda gösterilen titizlik an-
lamında bir kavramdır.

 E. Beka, Allah’ın zati sıfatlarındandır. Sonsuzluğu 
ifade eder.

 B. İsbat-ı vacib, Allah’ın varlığını delillendirme ko-
nusu, başta kelam ilminin olmak üzere felsefenin ve 
filozofların en önde gelen konularındandır.

 Felsefede El-kindi, Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd gibi 
düşünürler. Allah’ın varlığını delillerle ispat yoluna 
gitmişlerdir. Bu ispatları yaparken öncelikle Kur’an’dan 
kaynak alıp akli delilleme sonrasında başvurmuşlar.

(Cevap B)
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14. A: Peygamber olduğunu ileri süren kimsenin elinde 
doğruluğunu kanıtlamak için Allah tarafından yaratı-
lan harikulade olaylardır.

 B: Zebur, Hz. Davud’a indirilen kitaptır. Kelime ola-
rak “yazılmış” manasına gelen kitaptır. Bunun yanın-
da hikmeti kitap menetmek anlamlarına da gelir.

 E: İncil, Hz. İsa’ya gönderilen, Tevrat’ı tasdikleyen ve 
Kur’an tarafından doğrulanan kitaptır. “Yol gösterici, 
aydınlatıcı” (Maide, 5:46, 48) anlamına gelir. Hz. İsa 
onu, “Tanrı’nın krallığının müjdesini duyurma” (Mat-
ta I, 1, 14) olarak tanımlar.

(Cevap B)

15. A  – Maturidi anlayışı

 B  – Eş’ari anlayışı

 C  – Harici ve mutezile anlayışı

 E  – Keramiyye anlayışı

 İman ve amel konusunda itikadi mezhepler genel an-
lamda şıklarda verildiği gibi düşünürler.

(Cevap C)

TEST • 3

9. Muharref: Tahrif edilmiş, değiştirilmiş, karıştırılmış 
anlamlarında kullanılır.

 Allah tarafından gönderilen ve peygamberlerin teb-
liğ ettiği ancak sonradan insanların değişik sebep-
lerle bozduğu, değiştirdiği ilahi mesajlara muharref 
din ya da dini kaynaklar denir.

 A. İlahi dinlerdir, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’dır.
 B. Beşeri dinlerdir.
 C. Son din İslam’dır.
 D. İptidai dinlerdir.

(Cevap E)

10. Namaz, İslâm’dan önceki ilâhî dinlerde de emredil-
miştir. Kur’ân-ı Kerim’in birçok ayetinde önceki pey-
gamberlerden söz edilirken onlara da namazın em-
redildiği belirtilir ve bazı peygamberlerin namazın 
öneminden bahseden ifadelerine atıfta bulunulur. Hz. 
İbrahim’in bu hususla ilgili olarak Kur’ân’da yer alan 
duası şöyledir: “Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek-
leri namazını kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamı ka-
bul buyur.” (İbrahim, 14:40).

(Cevap C)

11. İslam dininin temel ilkesi özü ve insanların kalplerin-
de ve yaşamlarında oluşturmayı hedeflediği nihai ga-
yesi tevhittir. Dine yeni giren bir kişi ilk önce Kelime-i 
Tevhid ile işe başlar. Kelimeitevhit ise “şüphe yok ki 
Allah’tan başka ilah yoktur. Tapılacak tek bir ilah var-
dır o da Allah’tır” gerçeğinin dil ile ikrar kalp ile tas-
diktir. B, C, D, E ise tevhidi kesini kabul eden bireyin 
inanması gereken önemli inanç esaslarıdır. Tevhid 
inancı olan bir bireyin bunlardan herhangi birisine 
inanmaması yine tevhit ilkesine zarar verir.

(Cevap A)
12. İslâm, Hz. Muhammed tarafından tebliğ edilirken, biz-

zat kendisi tarafından uygulanmış ve bu uygulamaya 
büyük bir insan kitlesi iştirak ederek şahit olmuş; da-
ha sonra bu şehadet benzer bir şekilde nesilden nes-
le, hiçbir kesintiye uğramadan ve yaşanan hayat için-
de ve hayat olarak, nakledilmiştir. Hz. Muhammed’in 
tebliği ve bu tebliğe ittiba, nazari ciheti olmakla birlik-
te ameli yani bilfiil bir süreçtir. Müslüman olmak hem 
Allah’a ve Resûlü’ne inanmak hem de sâlih olmak/ah-
laklı olmak anlamına gelmiş ve bu şekilde de sürdü-
rülmüştür. İslâm, başından itibaren ilim, iman ve salih 
ameldir. İslam akidesine iman, amel ve ahlak birbiri-
nin tamamlayıcısıdır. Kısaca İslâm, doğrudan ahlaki 
olarak nitelenemeyecek akidevi unsurlarında bile, in-
sanın ahlaki ciheti ile doğrudan ilgilidir.

(Cevap D)

13. Dua: Sözlükte “çağırmak, seslenmek, istemek, yar-
dım talep etmek” anlamına gelen dua, din literatü-
ründe, insanın bütün benliğiyle Allah’a yönelerek 
maddi ve manevi isteklerini ona arz etmesi demek-
tir. Duanın ana gayesi insanın Allah’a hâlini arz et-
mesi ve ona niyazda bulunması olduğuna göre dua, 
Allah ile kul arasında bir diyalog anlamı taşır. Bir baş-
ka deyişle dua; sınırlı, sonlu ve aciz olan varlığın sı-
nırsız ve sonsuz kudret sahibi ile kurduğu bir köprü-
dür. 

(Cevap A)

16. Özellikleri verilen mezhep Maturidi mezhebidir. Tem-
silcileri ise;

 • İmam Maturidi

 • Nureddin es-Sabuni

 • Hızır Bey

 Olarak sayılabilir.

(Cevap A)
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TEST • 4

1. Zati sıfatlara “selbi” sıfatlar da denir.

 Yüce Allah’ın varlığı zorunlu ve vacip olan sıfatları 
zati ve subuti olarak ikiye ayrılır.

 Zati: Sadece Allah’ın zatına ait olan, yaratılmışlara 
verilmeyen sıfatlardır:

 Vücud, kıdem, beka, muhalefetün li’l havadis, vah-
daniyet, kıyam bi nefsihi

 Subuti: Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sı-
fatlardır:

 Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin.

(Cevap B)

2. Hz. Adem’den, son peygamber Hz. Muhammed’e ka-
dar gelen tüm peygamberlerde ortak bazı sıfatlar 
mevcuttur:

 • “Sıdk” doğru olmak demektir.

 • “Emanet” güvenilir olmak demektir.

 • “İsmet” günah işlememek, günahtan korunmuş 
olmak demektir.

 • “Fetanet” peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık 
olmalarıdır.

 • “Tebliğ” peygamberlerin Allah’tan aldıkları buy-
rukları ve yasakları ümmetlerine eksiksiz iletme-
leri anlamına gelir. “Zorlayıcı olmak” peygamber-
lerin özellikleri arasında yoktur.

(Cevap D)

3. A: Başkalarının sahip olduğu imkânları kıskanma 
anlamında bir terimdir.

 B: Dinin emir ve yasaklarına aykırı davranma anla-
mında fıkıh ve hadis terimidir.

 C: İrtidat ya da ridde, İslam dinini bırakarak başka 
bir dini kabul etmek veya İslam’ı terk etmek an-
lamına gelir.

 D:  Bir küfür çeşidi olan nifak, dışarıdan mümin gö-
rünmekle beraber kalben İslam’ı, peygamberi ve 
İslam’ın diğer esaslarını benimsememek anlamı-
na gelir.

 E: Dünyevi çıkarlar için dindar gibi görünmek veya 
ibadet etmek anlamına gelir.

(Cevap C)

4. Kader, Allah’ın nesneleri ve olayları özellikle sorum-
luluk doğuran beşeri fiilleri ezelde planlayıp zamanı 
gelince yaratması durumuna denir.

 Sorunun birinci kısmıyla ele aldığımızda insanın ira-
desinin ve özgürlüğünün olmaması, olayların akışın-
da hiçbir rol üstlenememesi sorumluluk noktasında 
hiçbir mükellefiyet getirmez. Oysa ehlisünnet inan-
cında insanın sorumlu bir varlık olduğunu vurgular.

(Cevap C)
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TEST • 4

8. İslam filozofları ve kelamcılar varlığı iki kategoride 
incelemişlerdir. Buna göre, varlığı kendinden diğer 
bir tabirle zorunlu varlık ile varlığı bir başkasına muh-
taç olan ya da mümkün varlık şeklinde bir sınıflan-
dırma yapılmıştır. Bu delil öncelikle Kindi, Farabi ve 
İbn Sina tarafından kullanılmıştır. Alemin mümkün 
varlık statüsünde olduğu bu nedenle de var olmak 
için bir başkasına muhtaç olduğu tezini işleyen im-
kân delili, daha çok felsefi bir karakter taşımaktadır. 
Kelam bilginleri de daha sonraları bu delile sahip çık-
mışlardır. 

(Cevap B)

7. İsrafil, kıyametin kopmasını başlatan, sonra da ölü-
lerin dirilmesini bildiren Sur’u iki defa üflemesi nede-
niyle Sur meleği diye de bilinmektedir. Kur’an-ı Ke-
rim’de İsrafil adı geçmemektedir. Bununla birlikte bir-
çok ayette Sur’a üfleneceği meçhul sigasıyla haber 
verilmektedir. 

(Cevap D)

5. El-Akaidü’l-Adudiyye, Eş’arî kelamcılarından Adu-
düddin el-Îcî’nin akaide dair risalesidir. İtikadî mez-
heplerin tam olarak teşekkül ettiği hicrî V. asırdan iti-
baren ehlisünnet âlimleri, halkı ehlibidatın yanlış 
inançlarından korumak ve sünnî akîdeyi kolayca öğ-
renmelerini sağlamak için, akaid problemlerini sün-
nî çerçevede ele alan küçük akîde risâleleri yazma-
yı bir gelenek hâline getirmişlerdir. Bu risâlelerden 
biri de Îcî’nin el-Akaidü’l-Adudiyye’sidir. 

(Cevap C)

6. I.  İlim, Yüce Allah’ın ezelde ve ebedde olmuş ve 
olacakların tüm bilgisine sahip olmasını ifade 
eder.

 II. İrade, Yüce Allah’ın dilediğinde her şeye güç ye-
tirmesi ve her şeyi kontrol edebilmesidir.

 III. Allah’ın güç sahibi olması, en güçlü olması.

 IV. Her şeyi yaratması, istediği her şeyi yönetebil-
mesidir.

 Dolayısıyla kader ve kaza hikmetinde bu sıfatların 
tamamı önemli güç ve güç yetirebilme mekanizma-
sıdır.

(Cevap E)
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TEST • 4

11. A – Yahudilikte iman esasları vardır. Bunlara İbrani-
cede “Emunot” denir. Yahudiliğin amentüsü 13 Emu-
not’tan oluşur.

 C – Taoizm’de dünyanın kuruluşundan sorumlu ol-
duğunu savlayan monoteist bir inanç silsilesi vardır.

 D – Din veya felsefe olarak tanımlanan Budizm’in he-
defi, hayattaki acı, ıstırap ve tatminsizliğin kaynakla-
rını açıklar ve bunları gidermenin yollarını gösterir. 
Meditasyon, reankarnasyon ve karma hayatı anlam-
landıran önemli işlemleridir.

 E – Hristiyanlarda iman “umut edilenlere güvenmek, 
görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır.” (İb-
raniler 13-1)

(Cevap B)

12. 

Allah’ın Zati Sıfatları Allah’ın Subuti Sıfatları
Vücud Hayat
Kıdem İlim
Beka Semi
Vahdaniyet Basar
Muhalefetünlil havadis İrade
Kıyam bi nefsihi Kudret

Kelam
Tekvin

 Hayat, Allah’ın hayat sahibi olması, diri olması. Ha-
yatı mahlukların hayatına benzemeyen, zatına layık 
ezeli ve edebi olması anlamına gelir.

(Cevap B)

9. İslâm bilginlerinin din tarifleri hak din için düşünül-
müş tariflerdir. Bu tariflerde ortak noktalardan biri, di-
nin ilâhî kaynaklı olduğunun vurgulanmasıdır. Buna 
göre gerçek din, beşer kaynaklı olamaz. Yine bu ta-
riflerde dinin akıl ve irade ile ilişkisi gösterilmiştir; bu 
da dinin bir akıl ve tercih konusu olduğu anlamını ta-
şır. Nihayet dinin insanları özü itibariyle hayır olana 
yönelten bir kanun şeklinde tanımlanması dinin ay-
nı zamanda bir aksiyon alanı olduğunu gösterir. Bu-
na göre din, insanın kâinattaki varlıkları müşahede 
ederek duyular üstü ilâhî gerçekleri kavramasından 
ibaret görülebileceği gibi kişinin kendi çabasıyla ula-
şamayıp sadece vahiy kanalıyla elde edebildiği ger-
çekler bütünü olarak da tarif edilebilir.

(Cevap C)

10. Tekvin, yaratmak, yokluktan varlık sahasına çıkar-
mak anlamında olup hak, tahlik, icad, ihdas ve ihtira 
terimleriyle genel olarak aynı anlama gelmektedir. 
Benzersiz olarak bir şeyi yaratmak diye de tercüme 
edilebilecek olan bu sıfatın uygulama alanı evrendir. 
Buna göre yaratılmış bir mahiyette olan her “şey”, 
tekvin sıfatının sonucudur. 

(Cevap C)
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TEST • 4

15. İman, inanılacak hususlar açısından icmâlî ve tafsîlî 
iman olmak üzere ikiye ayrılır.

 I. İcmâlî İman: İnanılacak şeylere kısaca ve top-
tan inanmak demektir.

 II. Tafsîlî İman: İnanılacak şeylerin her birine, açık 
ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inanmaya tafsîlî 
iman denilir.

(Cevap B)

16. Cevher ve araz kelimeleri kelam ilminde sıklıkla kul-
lanılan kavramlardandır. Kelam düşüncesinde cev-
her, fikrinin kabul edilmesindeki temel kaygı ve amaç 
yoktan yaratma düşüncesine uygun bir âlem tasav-
vuru oluşturmaktır. Bu doğrultuda olmak üzere ke-
lamcılar, cevherlerden ve arazlardan oluşmuş yara-
tılmış kelamî tabirle hâdis/muhdes olan bir âlem dü-
şüncesi ortaya koymuştur.

(Cevap A)

13. İslâm dininin inanç alanını konu edinen kelam ilmi, 
tarihî süreç içerisinde çeşitli safhalar geçirmiş ve fark-
lı isimlerle anılmıştır. Bu isimler şöyledir: Fıkhu’l-Ek-
ber, akâid ilmi, tevhîd ve sıfât ilmi, usûlü’d-dîn, nazar 
ve istidlal ilmi.

(Cevap B)

14. Ölçü, miktar, bir şeyi belirli bir ölçüye göre tanzim et-
mek ve belirlemek anlamlarına gelen kader terimi, 
Allah’ın ezelden ebede kadar olmuş ve olacak her 
şeyi bütün ayrıntılarıyla ve boyutlarıyla, zaman ve 
mekân tayini içerisinde bilmesi ve bilgi doğrultusun-
da gerçekleşmesidir. Buna göre kader öncelikle Al-
lah’ın ilim sıfatına yöneliktir. Bu ilahi bilgi doğrultu-
sunda aşkın varlığın irade etmesi ve kudretiyle var-
lık sahasına getirmesidir. Kader anlayışına göre Al-
lah içindeki bütün ayrıntılarıyla evreni, belli bir ölçü 
ve kurallar içerisinde düzenlemekte ve takdir etmek-
tedir. 

(Cevap C)
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TEST • 5

3. Kelam ilminin konusu İslâm dininin inanç alanıdır. 
Dinî anlamda iman; Kur’an’ın iki kapağı arasında var 
olan muhtevanın tamamına inanmaktır. Dolayısıyla 
bunları, yani iman prensiplerini tek tek saymak müm-
kün değildir. Ancak, bu muhtevayı, öğretimde kolay-
lık sağlamak ve akılda kalmasına imkân vermek için 
Hz. Muhammed’in hadislerinden de istifade edilerek 
kısaca altı iman ilkesi şeklinde ifade edilmiştir.

 Geleneğimizde bu altı esasın bazıları diğerinin için-
de var kabul edilip indirgeme yapılarak daha kısa şe-
kilde üç esas (usûl-i selâse) olarak ifade olunur ki 
bunlar; Allah’a, peygamberlere ve ahirete imandır. 
Kelam ilminde ıstılahlaşmış hâliyle bu üç esas kay-
naklarımızda ilâhiyyât, nübüvvât ve semiyyât şeklin-
de ifade edilir.

(Cevap B)

4. Arapça bir kelime olan “ilim” ve Türkçede bunun ye-
rine kullanılan “bilgi” sözlükte “bilme”, “biliş” ve “tanı-
ma” gibi anlamlara gelmektedir. Bilgi yerine kullanı-
lan diğer kelime olan “marifet” ise Arap dilcilerince 
ilim kelimesi ile eşanlamlı kabul edilmiş ise de çeşit-
li bağımsız ilim dallarının ortaya çıktığı sonraki dö-
nemlerde farklı anlamlar kazanmıştır. İlim, somut ve 
objektif gerçekliğin bilgisi için kullanılırken marifet, 
soyut ve subjektif algıların ürünü olana bilgi anlamın-
da kullanılmıştır. Bu anlamda sufîlerin manevî veya 
dinî tecrübeleri marifet olarak isimlendirilmiştir. Fa-
kat genel olarak marifet ilim anlamında kullanılmak-
tadır.

(Cevap E)

2. İlk Hâricî fırkaların ortak düşünceleri, Osman ve 
Ali’den ve onları siyasi davalarında haklı görenler-
den teberrî edip uzaklaşmalarıdır. Bunu, bütün iba-
det ve iyi davranışların üzerinde bir özellik olarak gö-
rürler ve ancak bunun kabulü durumunda bir Müslü-
man’ın nikâhının geçerli olacağını belirtirler. Ayrıca 
büyük günah işleyenleri yani haksız yere adam öl-
düreni kâfir saymayı ve imam (devlet başkanı) sün-
nete aykırı uygulamalarda bulunduğunda ona karşı 
ayaklanmayı (hurûc/isyan) bir farziyet kabul ederler. 
Kendi kanaatlerine katılmayanları, Müslüman olsa-
lar dahi kafir sayıp mal ve canlarını helal addederler.

(Cevap E)

1. Yeni İlmi Kelam döneminin öncü alimleri, Muhammed 
Abduh, Cemaleddin Afgani, Seyyid Ahmed Han, Fi-
libeli Ahmed Hilmi, Şiblî Nu’manî, Emir Ali, İzmirli İs-
mail Hakkı, Abdüllatif Harputî’dir. Bu alimlerin ortak 
kanaati klasik kelam argümanlarıyla çağın pozitivist, 
materyalist, akımlarına karşı konulamayacağı yönün-
deydi. Çünkü dünyada fikir akımları Rönesans ve 
Reform hareketleri  ile birlikte farklı bir hâle evrilmiş-
ti. Batı’daki bu değişim ve dönüşümler materyalizm, 
pozitivizm biçiminde birer akım ve ideoloji olarak İs-
lam dünyasını da etkisi altına almaya başlamıştı. Tam 
da bu noktada bahsi geçen alimler, İslam inancı için 
bir tehdit olarak gördükleri materyalist ve pozitivist 
akımlara karşı İslam’ı savundular. Kadı Beydavi ise 
bu dönemde değil daha önceki dönem kelam alim-
lerindendir.

(Cevap B)

7. Kelam düşüncesinde cevher fikrinin kabul edilmesin-
deki temel kaygı ve amaç yoktan yaratma düşünce-
sine uygun bir âlem tasavvuru oluşturmaktır. Bu doğ-
rultuda olmak üzere Mutezili kelamcılar, cevherler-
den ve arazlardan oluşmuş yaratılmış kelamî tabirle 
hâdis/muhdes olan bir âlem düşüncesi ortaya koy-
muşlardır.

(Cevap A)

6. Ebû Hanîfe’ye göre imanın aslî unsuru olan kalben 
tasdik artmaz ve eksilmez. Ebû Hanîfe’ye göre gü-
nah işlemek mümini imandan çıkarmaz. Çünkü 
Kur’ân’da, zina eden ve adam öldürenler, kendilerin-
den iman vasfı alınarak zikredilmiş değillerdir. Hz. Ali 
de kendisiyle savaşanları mümin olarak adlandırmış-
tır.

(Cevap A)

8. Meleklerin sayısının bilinmeyeceği kabul edilmiştir. 
Kur’an-ı Kerim’de bazı melekler ön plana çıkarılmış 
ve yapmakta oldukları görevler hakkında bilgi veril-
miştir. Bunlar arasında en bilinenleri Cebrail, Mikail, 
Azrail ve İsrafil’dir. Bunların dışında, Kur’an-ı Ke-
rim’de öne çıkarılan diğer melekler şunlardır: Mukar-
reb, Hamele-i Arş, Kiramen Kâtibin, Münker-Nekir, 
cennet ve cehennem muhafızları ve Babil halkına 
gönderilen Harut ile Marut’tur. 

(Cevap A)

5. A. Comte tarafından kurulan ve görünmeyen her şe-
yi reddeden akımdır.

(Cevap B)
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TEST • 5

9. Seyyid Ahmed Han, Hindistan’da kelam ilminde yeni-
lik ihtiyacını ilk dile getiren kişi olarak bilinir. Seyyid 
Ahmed Han’ın ortaya koyduğu yeni kelama tabiatçı 
kelam denilmiştir. Onun bu görüşlere gitmesinde mo-
dern bilimle temas içerisinde olmasının büyük rolü var-
dır. Öte yandan Seyyid Ahmed Han yeni kelam anla-
yışını ortaya koyarken sadece ehlisünnet kaynakla-
rıyla yetinmemiş Mutezile ve filozofların görüşlerinden 
özellikle o dönemde Hindistan’da çok ilgi gören Yeni 
Mu’tezilecilikten önemli ölçüde yararlanmıştı.

(Cevap C)
10. Muhammed Abduh, Mısır’da kelam ilminin problem-

leriyle uğraşan ve bu ilmin daha verimli hâle gelme-
si için gayret gösterenlerin başında gelmekteydi. Ab-
duh’un ortaya koyduğu kelam, içerik itibariyle gele-
neksel kelamdan farklı olmamıştır. Fakat kendisi ba-
zı konulara daha çok vurgu yapmıştır. Örneğin o, ge-
leneksel kelam eserlerinde ihtilaf konusu olan konu-
lara değinmeyi, aslı ilgilendirmeyen meselelerle ilgi-
lenmeyi pek hoş karşılamamış, toplumun ihtiyaç duy-
duğu konulara öncelik verilmesini istemiştir.

(Cevap A)

11. Ebû Hanîfe’nin itikadî görüşlerinden özellikle, Ebû 
Yusuf, Ebû Mutî el- Belhî ve Ebû Mukâtil es-Semer-
kandî gibi talebeleri tarafından yazılıp nakledilen El-Â-
lim ve’l-müteallim, El-Fıkhu’l-ekber, El-Fıkhu’l-ebsat, 
Er-Risâle, el-Vasıyye adlı beş akaid risalesi aracılı-
ğıyla haberdar oluyoruz. Fakat bunların içerisinde en 
önemlisi kelam ilminin de adı olan Fıkhu’l-Ekber’dir.

(Cevap C)

14. Gayesine göre kelam ilmi şöyle tarif edilebilir: Aklî ve 
naklî delillere dayanarak İslâm inançları ile ilgili orta-
ya çıkabilecek şüpheleri ortadan kaldırmaya ve anı-
lan inanç ilkelerini açıklamaya ve ispat etmeye çalı-
şan bir ilimdir.

(Cevap C)

13. Eş’arîlerin Gazâlî ile başlayan dönemine Mütaahhirîn 
dönem denilmektedir. Bu dönemin en belirgin özel-
liği Gazali tarafından ele alınan Aristo mantığının bir 
mihenk taşı kabul edilerek kelam ilmine sokulmuş ol-
masıdır.

(Cevap E)

12. Cehm b. Safvân es-Semerkandî et-Tirmizî ilk kelam-
cılardandır. Cehmiyye fırkasının kurucusudur. 
Cehm’in, sıfatların inkârı, Kur’ân’ın yaratılmışlığı ve 
insan iradesini kabul etmeme (cebr) gibi düşüncele-
ri en belirgin özelliklerini oluşturur. Onun adıyla anı-
lan Cehmiyye mezhebi, insan iradesini inkârı ve tam 
bir cebr anlayışı cihetinden Cebriye ile sıfatların inkâ-
rı yönünden Mutezile ile örtüşür.

 Mutezile’ye etki ettiği konular sırayla şunlardır:

 1. Allah hiçbir sıfatla nitelendirilemez.

 2. Kur’an mahluktur. Kelam sonradan yaratılmıştır 
ve cisim olan bir şey Allah’a nispet edilemez.

 3. Cehm’e göre iman, Allah’ı bilmek, küfür ise bil-
memektir.

 Cehm b. Safvan’ın kader konusundaki görüşleri ise 
Mutezile mezhebinde hiçbir etki yapmamıştır.

(Cevap B)

15. İslam düşüncesinde gaye ve nizam delili olarak bili-
nen teleolojik delil, temelde evrende bir düzenin ol-
duğu ve bu düzendeki her varlığın belirli bir gayeye 
yönelik olarak yaratıldığı öncülünden hareket eder. 
Neticede, bu düzenin kendiliğinden meydana gele-
meyeceği dolayısıyla da bir yapıcısının olması ge-
rektiği sonucuna ulaşır. Kur’ân-ı Kerîm’de Allah’ın 
varlığı ve kudretine vurgu yapılırken sıkça kullanılan 
bu delil, geniş kesimlere hitap eden sade ve anlaşı-
lır bir yöntemi olduğu için Gazâlî, İbn Rüşd, İbn Tey-
miyye ve İbnü’l-Kayyim el-Cevziyye’nin de içinde bu-
lunduğu birçok âlim tarafından tercih edilmiştir. İbn 
Rüşd bu delili hikmet ve inayet delili olarak tanımlan-
mıştır. Yakın dönemde hızlanan tabiat araştırmaları 
nedeniyle evrende mevcut bu hassas düzen bütün 
açıklığıyla keşfedilmiş, dolayısıyla Allah’a giden yol-
da gaye ve nizam delili giderek ön plana çıkmıştır.

(Cevap D)

16. Tarih içinde süzülüp gelen inanç esaslarıyla ilgili te-
mel özellikler kelam ilminde birkaç noktada özetlen-
miştir. Bu özellikler kesinlik, değişmezlik, açıklık ve 
bölünmezlik olarak sıralanmaktadır.

 I. İnanç esaslarında zorlama yoktur.

 II. İnanç esasları kesin bilgi verir ve yakîn ifade eder.

 III. İnanç esasları açık ve sadedir.

 IV. İtikat esasları bir bütündür, bölünme ve parçalan-
ma (tecezzî) kabul etmez. Biri olmazsa diğerleri 
de mevcut olmaz.

 V. İslam inanç esasları zamana, zemine, mekâna, 
fert ve toplumlara göre değişmez daima sabit ka-
lır, ezelî ve ebedî hakikatler olarak inanılırlar.

 VI. İslam inanç esasları insan fıtratına en uygun ya-
pıya sahiptir.

(Cevap A)
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1. İnanç esaslarını kabul eden insanları dinî davranış 
bakımından dört gruba ayırmak mümkündür. Bunlar: 
Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlar, Allah’ı gö-
rüyor gibi içtenlikle hareket edenler, günah işleyen-
ler ve riyakâr davrananlardır:

(Cevap A)

3. • Bütün insanlık tarihinde dinîn yeri olmuştur. Ta-
rihte hiçbir dine inanmayan topluluklar bulunma-
maktadır. 

 • İnsanı hem içten hem de dıştan kuşatan ve onun 
düşünce ve davranışlarını temellendiren din, yü-
ce bir varlığa bağlılık ilkesine dayanmaktadır. 

 • Dolayısıyla insanlarda din duygusu fıtrîdir, yani 
içten gelen bir durumdur.

 • İnsanın yüce bir güce bağlanması onun gücünü 
artırdığı gibi olaylar karşısında kendisinin yeter-
li olabileceği kanısını da güçlendirir. 

 • Din fertleri mukaddes duygu, ortak vicdan ve şu-
ur etrafında birleştirir. Toplumların yücelmesinde 
en önemli etkendir. Onların yükselmesine vesile 
olan en önemli kurumdur. İnsanlar din sayesin-
de medeniyetler kurar. İnsanlık tarihinin gelişi-
minde dinîn manevi ve zihni kurucu etkisi inkâr 
edilemez.

(Cevap A)

2. Hudüs delili, evrenin yaratılmış olduğu ve her yara-
tılmışın da bir yaratıcıya muhtaç olduğundan hare-
ketle Allah’ın varlığını ispata çalışır. İlk defa Mutezi-
le kelamcıları tarafından kullanılmıştır. Fakat bu de-
lile İbn Rüşd ve İbn Sina gibi İslam filozofları eleşti-
renler yöneltmiştir.

(Cevap B)

5. Allahutaala’yı tanımamıza yarayan mâna ve kavram-
lara isim ya da sıfat denir. Kur’an’da Allah’ın sıfatla-
rından değil, isimlerinden bahsedilmektedir. Kur’an-
da en güzel isimlerin onun olduğu bildirilmekte ve bu 
isimlerle ona dua etmemiz istenmektedir. Ayette ge-
çen “esmâü’l-hüsnâ” yani “en güzel isimler” tabiri za-
manla Allah’ın isimlerini niteleyen bir kavram hâline 
gelmiştir. Âlimler âyetlerde ve hadislerde Allah’a nis-
pet edilen yüzlerce isim tespit etmişlerdir. Bununla 
birlikte çoğunluğun görüşü, onun isimlerinin sonsuz 
olduğu yönündedir.

(Cevap E)

7. İslam dinî, Allah’ın varlığı ve birliğine iman ilkesi et-
rafında şekillenmektedir. Dolayısıyla diğer inanç esas-
ları tamamen Allah inancına bağlıdır.

(Cevap A)

8. Kaderin olmadığı, ezelde kulların fillerinin belirlen-
mediği fikrini toplumda yüksek sesle ilk ortaya atan 
Ma’bed el-Cühenî’dir. Onun kaderi yok saymasının 
temelinde Emevilerin keyfî yönetim şekli ve haksız 
uygulamalar vardır. Çünkü onlar bu haksız uygula-
malarının sorumluluğunu kadere yükleyerek sorum-
luluktan sıyrılmak istiyorlardı. Buna karşılık Ma’bed, 
hangi konumda olursa olsun insanların kendi ya-
pıp-ettiklerinden sorumlu olduğunu söylüyordu. Onun 
kader yorumu ve inandığı düşünceleri açıkça söyle-
me tavrı, Mu‘tezile üzerinde ciddi tesirleri olmuştur. 

(Cevap D)

4. Ayette Allah’ın “kıdem” sıfatıyla ilgili bir bilgi yoktur. 
Kıdem: Allah’ın varlığının ezeli oluşunu anlatır.

(Cevap C)

6. Hz. İsa’nın doğar doğmaz konuşması mucize değil, 
“irhas” kavramıyla ifade edilir. İrhas: peygamberle-
rin, peygamber olmadan önce gösterdikleri olağa-
nüstü durumlardır.

(Cevap A)
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9. Hz. Osman’ın şehadeti, Cemel ve Sıffîn olayları so-
nucunda ortaya çıkan kelamî problemleri başlıklar 
hâlinde şöyle sıralayabiliriz:

 1. Büyük günah işleyen kişinin (mürtekib-i kebîre) 
dindeki durumu

 2. İmanın tanımı, mahiyeti, iman-amel ilişkisi me-
selesi

 3. Kader ve İrâde Hürriyeti Sorunu

 Kırtas hadisesi ise Hz. Muhammed’in vefatı sırasın-
da gerçekleşen bir olaydır.

(Cevap E)

10. Kaderin olmadığı, ezelde kulların fillerinin belirlen-
mediği fikrini toplumda yüksek sesle ilk ortaya atan, 
Ma’bed el-Cühenî’dir (80/699). Gaylân ed Dımaşkî 
(ö. 120/738 civarı) de bu konuda benzer fikirleri sa-
vunmuştur.

(Cevap C)

11. Mu’tezile’ye göre İslamî çağrının yayılması ve dala-
lette olanların hidayete ermesi için her Müslüman’ın 
iyiliği emretmesi kötülükten sakındırması mecburi bir 
görevdir. Mu‘tezilîler, ilk zamanlarda iyiliği emir, kö-
tülükten nehiy ilkesiyle daha çok Yahudilik, Hristiyan-
lık, Mecusilik, Berahime gibi dinlere ve Mücessime 
Müşebbihe, Râfizîlik ve zındıklık gibi mezhep ve inanç 
akımlarına karşı İslam’ı savunmuşlardır. Ayrıca top-
lum içindeki ahlakî bozuklukları önlemek ve adaleti 
yaygınlaştırmak amacıyla bu ilkeyi uygulama saha-
sına koymuşlardır. Her Müslüman’ın kolaylıkla kabul 
edeceği bu prensibi, temel ilkelerinden saymakla 
Mu‘tezile, toplum içerisinde sıkı bir denetim meka-
nizması kurmak istemiştir. Ne var ki onlar, iyiliği em-
rediyorum diye kendi prensiplerine karşı gelenlere 
şiddetli hücumlarda bulunmuş, kendi görüş ve tevil-
lerini başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmışlar-
dır.

(Cevap E)

12. Bu hususta genellikle kabul edilen görüş, Mu‘tezi-
le’nin ilk defa, Basra’da Vâsıl b. Ata’nın Hasan-ı Bas-
rî’nin ders halkasından ayrılmasıyla oluşmaya baş-
ladığıdır. Vâsıl’ın ayrılışına sebep olan olay, Hasan-ı 
Basri’ye büyük günah işleyenin durumunun sorgula-
ması ile başlamıştır.

(Cevap B) 

13. Selef çizgisinde olanlar, hiçbir zaman kelam ilminin 
inanç esaslarının müdafaasında yetersiz olduğunu 
iddia etmemişlerdir. Onlar da kelamcıların bu alan-
daki çabalarını takdir etmişlerdir. Diğer yandan eleş-
tirilerin ana çerçevesini, kelamcıların nakle yeterin-
ce önem vermemesi oluşturmaktadır.

(Cevap B)

14. Mu’tezile geleneği içerisinde ilk fikir önderi ve yaban-
cı din ve kültürlerle ilişki içerisinde olan, onlarla mü-
cadelelerde ilk öne çıkan kişi Vâsıl b. Ata’dır. Vâsıl’ın 
Haricîler, Şia, materyalistler, tabiatçılar (natüralistler) 
ve Mürcie kelamını en iyi bilen; İslam’a açıkça zıt gö-
rüşleri ve dualistleri (senevîye) en iyi susturan kişi ol-
duğu ifade edilmektedir.

(Cevap C)

15. Sömürgeciliğin keşif kolu olan oryantalistler, sömür-
gecilik hedeflerini gerçekleştirmek için Doğu’nun kül-
tür, dil, din ve tarihini irdeleyerek o toplumları çöze-
cek, birlik ve beraberliklerini bozacak unsurlar tespit 
etmeye çalışmışlardır. Bu bağlamda hak ve hürriyet-
leri gündeme getirerek İslam hukukuna tenkitler yö-
neltmişlerdi. Bu tenkitler Batılılaşmış aydınlar tara-
fından da dile getiriliyordu. Ayrıca bunlar esasen İs-
lam dininden kaynaklanmayan İslam toplumlarının 
zaaflarını dillerine dolayarak İslam’ı kötülemek isti-
yorlardı. Bu dönemin kelamcıları bir yandan İslam’ın 
insan haklarına verdiği önemi ortaya koymak için 
Kur’ân’da yer alan haklar manzumesini ortaya koy-
maya, öte yandan önlerine konulan İslam toplumla-
rının imajının İslam’dan kaynaklanmadığı izah etme-
ye çalıştılar.

(Cevap D)
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1. Dabbetü’l-arz: Sözlükte “canlı, hafif yürüyen, debe-
lenen, binek hayvanı, nüfuz ve sirayet eden” anlam-
larına gelen “dabbe” kelimesi ile yeryüzü anlamına 
gelen “arz” kelimesinin birleşmesinden oluşan bir ter-
kiptir. Bu terkip Kur’an-ı Kerim’de bir ayette geçmiş 
ve “ağaç kurdu” anlamında kullanılmıştır. Ayrıca “Dab-
betünmine’l-arz” şeklinde, kıyamet alameti olarak bir 
ayette geçmiştir: “O söz başlarına geldiği (kıyamet 
yaklaştığı) zaman, onlara yerden bir dabbe, (yaratık) 
çıkarırız da bu onlara insanların ayetlerimize kesin 
bir iman getirmemiş olduklarını söyler.” Bunların dı-
şında dabbe kelimesi, Kur’an’da 12 ayette her türlü 
canlı anlamında kullanılmıştır. Kıyametin alameti ola-
rak yerden çıkacağı bildirilen dabbetü’l-arzın nasıl bir 
yaratık olduğu ve ne zaman çıkacağı bildirilmemiş-
tir.

(Cevap E)

4. Kader inancı, bireyi evren hakkındaki başıbozukluk 
anlayışından kurtarır. Evrenin yüce bir plan ve prog-
ram dâhilinde hareket ettiği inancı, insanı ümitsizlik 
ve güvensizlikten kurtarır. O nedenle kader inancı, 
mümine yaşama gücü ve direnci verir. Her şeyin te-
sadüfi bir gelişme içerisinde olduğu düşüncesi, in-
sanlara yeis ve karamsarlık verir. Öte yandan mü’min-
ler geçmişte olan ve musibetler kader, gelecekle il-
gili işlerde ve olumsuz eylemlerinde ise teklif nokta-
sında bakmaları gerekmektedir. Bu anlayış mü’min-
lere yaşama karşı güç verir ve iradesini kuvvetlendi-
rir. Bu nedenle bazı bilginler, insan Mu’tezil gibi dü-
şünmeli ama vakıa karışsında kaderci bir yaklaşım 
sergilemelidir demişlerdir. 

(Cevap A)

2. Eş’ariler insandaki iradeye “külli irade” demişlerdir. 
Bu ise Allah tarafından kula verilmiş olan, yapıp ya-
mamaya yönelik bir seçme yeteneğidir. Cüzî irade 
ise külli iradenin, iki taraftan birine aktif biçimde yö-
nelmesinden ibarettir. Buna göre önce külli irade ha-
rekete geçer, ardından cüz-i irade devreye girer ve 
irdade-i ilahiyeye tevfik ederse onu yaratır, yani fiil 
gerçekleşir. Maturidiler bu cüz-i irdaye “azm-i mu-
sammem” yani kesinleşmiş karar, ihtiyar ve kasıt, yö-
nelme adını vermektedirler. 

(Cevap E) 

3. Burhan-u tevarud delili, temanu deliliyle karıştırılma-
malıdır. Temanu delili Allah’tan başka ilahlar olsaydı 
evrendeki düzen bozulurdu mantığına dayanır an-
cak burhan-tevarud delili başka ilahlar olsaydı evren/
alem var olamazdı mantığına dayanır.

(Cevap C)
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TEST • 7

8. Cennet, Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette “cennet”, 
“cennetan” ve “cennat” şekillerinde kullanılmıştır. Cen-
net, çeşitli hadislerde de hem bahçe hem ahiret cen-
neti anlamında yer almıştır. Kur’an-ı Kerim’de Allah’a 
itaat eden kimselerin, karşılık olmaktan öte, ilahi bir 
ikram suretiyle müminlere sunulacak ve ağırlanacak 
mesken olarak tasvir edilmektedir. Tüm güzellik ve 
iyiliklerin içerisinde bulunduğu, pozitif mahiyette mut-
luluk ve huzurun mekân edindiği bir alan olan cen-
net, ilahi ikramın sonsuz sunulduğu, bütün duygula-
rın tatmin edildiği, tüm bedensel hazların yaşatıldı-
ğı, Allah’ın cemali isimlerinin tüm boyutlarıyla yansı-
dığı bir mekân olarak bilinmektedir.

(Cevap D)

7. Kelam ilmi, her türlü olguya itikadi açıdan yaklaşım 
ve her olayın inanç boyutuyla ilgilenir. Bu doğrultu-
da evrenin ouşumu ve ihtivasıyla İslam kanunları ya-
ni İslam inanç esasları bağlamında değerlendirir. Ya-
ni Kur’an-ı Kerim ve sünnet ışığında demektir.

 Doğru cevabı Ümit adlı öğrenci vermiştir. Yani Kur’an-ı 
Kerim ve sünnet bağlamı demek Nassların ışığında 
edinilmiştir.

(Cevap C)

5. Kader, Allah’ın eylemleri ile insanın fiillerinin sınırını 
tespit etmeye yönelik bir inanç konusudur. İnsan fiil-
leri, bizzat kendi iradesiyle gerçekleştirdikleri ile is-
tem dışı oluşturdukları olmak üzere ikiye ayrılmakta-
dır. Bunların ilkine “ihtiyari fiiller”, ikincisine ise “ızdı-
rari fiiller” denmektedir. Izdırari fiiller, nefes alma, kalp 
atışı, kan dolaşımı, doğum yeri ve cinsiyet gibi fizik-
sel eylemlerden oluşmaktadır. Beynimizin yönlendir-
mesi ve irademizin etkisiyle oluşan eylemler ise ihti-
yari filer kategorisine girmektedir. Bireyin sorumlu tu-
tulduğu alan, bilinciyle oluşturduğu bu ihtiyari eylem-
leridir. Ehlisünnete göre insanı ve onun fiillerini ya-
ratan Allah’tır. Ancak eylemlerin oluşumunda ana fak-
tör olan irade, insanın eylem tercihindeki sorumlulu-
ğunu temsil etmektedir. 

(Cevap A)

6. Kaza, emir, hüküm ve yerine getirme anlamında olup 
Allah’ın ezeli ilmiyle takdir ettiği olay ve nesneleri, o 
bilgi doğrultusunda gerçekliğe dönüştürmesi ve tak-
dir etmesi, ayartmasıdır. Buna göre kader, plan ve 
program olup kaza da, bu plan ve programın gerçek-
leştirilmesi ve uygulanmasıdır. Bu tanım Maturidi-
ler’in görüşleri doğrultusundadır. Eş’ariler’e göre ka-
za, Allah’ın varlıkları ezelde bilmesi ve takdir etme-
sidir. Buna göre kaza, Maturidiler’in kader tanımıyla 
uyuşmaktadır. Kader ise ilahi ilimde takdir etmesidir. 
İlahi ilimde takdir edilen her şeyin vakti gelince, kut-
sal irade doğrultusunda kudret sahasına çıkarılma-
sı, yani yaratılmasıdır. Eş’ariler’in bu yaklaşımı, Ma-
turidiler’in kaza anlayışıyla bağdaşmaktadır. 

(Cevap B)
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KOZMİK ODA

9. Mizan, mahşerde toplanıldıktan ve amellerin kayıtlı 
olduğu ortamların açılması sonucunda uygulanacak 
eylemdir. Hesap ve mizan bütün insanlar bu aşama-
da hazır bulunacak ve amel defterlerindeki hesap ve 
mizandan geçirilecektir. Hadislerde Allahutaala’nın 
tüm insanları hesaba çekeceği, (Buhari, Rikak, 49; 
Tevhid, 36; Müslim, Zekat, 20) müminlerin hesabının 
kolay, kafirlerin ise çok zor olacağı (Buhari, Mezalim, 
2; Tefsir, 11/54; Müslim, Cennet, 18) belirtilmiştir. He-
saba çekilmeyecek kimseler arasında çocuklar ve 
deliler yer almaktadır. “Ölçüm aleti, terazi” anlamın-
da olan mizan, ahirette hesapla birlikte insanların 
amellerini ölçecek olan ilahi adalet ölçüsü demektir. 

(Cevap E)

10. Kabir hayatı, ahiret hayatının ilk aşamasını oluştu-
rur. Bir insan, nasıl ölürse ölsün, cesedi kabre konul-
sun veya konulmasın, öldüğü andan itibaren Mün-
ker-Nekir denilen görevli melekler tarafından sorgu-
lanacaktır. Bu sorgunun nasıl olacağı, bu iki meleğin 
ne gibi sorular soracakları algılarımızın ötesinde ol-
sa da bu iki meleğin, iman ve İslam’a dair sorular so-
racakları hadislerde bildirilmiştir. 

(Cevap A)

11. Hadis kitaplarının birçoğunda genellikle “Eşra-
tü’s-Sa’ah” ve “el-Fiten” bölümleri kıyamet kopma-
dan önce ortaya çıkacak olan kıyamet alametleriyle 
ilgili oldukça geniş bilgi vardır. Bu veriler doğrultu-
sunda İslam alimleri kıyamet alametlerini, “küçük” ve 
“büyük” olmak üzere iki kategoride ele almışlardır. 
Bir kısmının sağlamlık bakımından tenkide tabi tutu-
labileceği bu tür rivayetlerin muhtesvasını iki grupta 
mütalaa etmek mümkündür. Bunlardan birincisi dini 
emirlerin ihmal edilmesi ve ahlakın bozulması tarzın-
daki manevi faktörlerdir. İkincisi ise Deccal’in ortaya 
çıkışı. Hz. İsa’nın dünyaya dönüşü, kozmik düzenin 
bozularak güneşin batıdan doğup doğudan batması 
gibi olağanüstü olaylardır. Bu tür olaylar hakkında 
önceden zaman belirleyici tahminlerde bulunmak 
mümkün değildir. 

(Cevap D)

12. Okumak, toplamak, bir araya getirmek anlamına ge-
len Kur’an, Allah tarafından Hz. Muhammed’e Arap-
ça olarak vahyedilen, günümüze kadar orijinal hâliy-
le mushaflarda yazılı olarak gelmiş olan ilahi kitap-
tır. Kur’an’ın Allah kelamı olduğu ayet ve hadisler, ic-
ma ile sabit ve akli, tarihi bir realitedir. Bu yüzden 
onun Allah’ın gönderdiği son ilahi kelam olduğuna 
iman farz; inkarı küfürdür. 

(Cevap E)

TEST • 7
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TEST • 7

15. Peygamberlerin sıfatları şunlardır:

 • Sıdk: doğruluk demektir.

 • Fetanet: Peygamberler sağduyulu, çok akıllı ve 
zekidir.

 • Tebliğ: Peygamberler, Allah tarafından gönderi-
len buyrukları oluğu gibi ümmetlerine eksiksiz 
ulaştırırlar. 

 • Emanet: Peygamberler “emanet” sahibi, güve-
nilir kimselerdir. Emanetin zıddı olan “hıyanet” 
onlar için imkânsızdır. 

 • İsmet: Peygamberler, Allah tarafından günah iş-
lemekten korunmuşlardır. Onlar, özellikle pey-
gamberlikle görevlendirildikleri andan itibaren ila-
hi koruma altına alınmışlardır. 

(Cevap D)

16. Nübüvvetin imkânı, Allahutaala’nın insanlara pey-
gamber göndermesinin mümkün veya vacip olma-
sıyla ilgilidir. Nübüvvetin gerekliliği meselesi, fert ve 
toplum bazında insanoğlunun peygamberlere ihtiyaç 
hissedip etmediğini, ihtiyaç duyuyorsa bunun hangi 
alanlarda olduğuyla ilgilidir. Sonuncusu ise vahiy ve 
peygamberliğin mahiyetini ne olduğunu ifade etmek-
tedir. Allah Teala, resullere çok seçkin ve özel bir ilim 
ve hidayet vermiş ve onları kendi katından ayet ve 
mucizelerle desteklemiştir. 

(Cevap C)

14. Hz. Muhammed’in peygamber oluşunun ispatı ile il-
gili deliller genel olarak aşağıdaki kategorilere değer-
lendirilmiştir: 

 • Onun peygamberliğini en büyük kanıtı ve yaşa-
yan akli mucizesi Kur’an-ı Kerim 

 • İnsani değerleri tam anlamıyla şahsında yansıt-
ması/üstün ahlaka sahip olması, 

 • Tebliğ ettiği dinin bireysel ve sosyal hayattaki yan-
sımaları, 

 • Önceki kutsal metinlerde müjdelenmesi, 

 • Ümmiliğinin peygamberliğine delil olması, 

 • İkram mucizesi olarak da adlandırılan ve daha 
çok müminlere yönelik olan hissi-maddi mucize-
lerinin peygamberliğine delaleti

(Cevap E)

13. Bazı hadislerde peygamberlerin sayısının 124 bin, 
bunların içinden 315 tanesinin de resul olduğu belir-
tilmiştir. Bu nedenle peygamberler hakkında kesin 
bir sayı belirtmek isabetli görünmemektedir. Kur’an’da 
adı geçen peygamberler 25 tane olup bunlar; Hz. 
Âdem, Nuh, Elyesa, Eyyub, Hud, İbrahim, İsmail, Lut, 
İdris, İlyas, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, 
İshak, Salih, Yakub, Yahya, Yunus, Yusuf, Zekeriy-
ya, Zülkifl, İsa ve Muhammed’dir. 

(Cevap C)
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TEST • 8

1. Beka, Yüce Allah’ın zati sıfatlarından biri olup varlı-
ğının sonu olmamak veya ebedi olmak demektir. Zi-
ra beka vasfı, kıdem sıfatının bir gereğidir. Çünkü kı-
demi sabit olan bir varlığın bekası da zorunlu olur. 
Öyle ise Yüce Allah, kadim olduğu için bakidir, ebe-
didir. 

 (Cevap C)

2. Varlığın zıddı, yokluk, hiçlik ve varlığın yaratılmasın-
dan önceki hâl anlamında kullanılmaktadır. Adem: 
Varlık kavramının karşıtıdır.

 (Cevap E)

3. Ashab-ı A’raf: A’raf ehli demektir. A’raf Suresi’nin 44-
50. ayetlerinde ahirette üç sınıf insanın varlığından 
söz edilmiştir. Bunlar; ashabü’l-cennet (cennet hal-
kı, cennetlikler), ashabü’n-nar (cehennem halkı, ce-
hennemlikler) ve ashabü’l-a’raf. 

 (Cevap A)

4. Kur’an’da bu konuyu ele alan çok sayıda ayet var-
dır. Kelamcılar Allah’ın birliğini sadece nakli deliller-
le ispat etmeyip aynı zamanda birtakım akli delillere 
de başvurmuşlardır. Kelam ilminde Allah’ın birliğini 
ispat için kullanılan akli delillerden öne çıkanı; iki ilah 
farz edildiğinde bunların birbirleri hilafına iş yapama-
malarını açıklayan “burhân-ı temânu”dur.

Cevap C

5. Ba’is: Göndermek, uykudan uyandırmak, teşvik et-
mek, diriltmek, uyanık olmak, uykusuz olmak, anlam-
larındaki “b-a-s” kökünden türeyen bais, Allah’ın sı-
fatı olarak; kıyamet kopunca ölüleri dirilten, kabirle-
rinden kaldırıp mahşer yerine sevk eden, uyarıcı ve 
müjdeci olarak insanlara peygamberler gönderen, kı-
yamette şahitler getiren demektir. 

 (Cevap A)

6. Cehmiyye’ye göre; Allah’tan başka her şey sonradan 
yaratılmıştır (hadistir). Allah, ezelde âlim ve kadir sı-
fatlarına sahip değildir. Çünkü ezelde ilahî ilim ve 
kudrete konu teşkil edecek bir nesne bulunmamak-
tadır. Dolayısıyla Allah’ın ilmi hâdistir; bu sebeple bir 
varlığı yaratmadan önce onun hakkında bilgi sahibi 
değildir. Çünkü var olmamış bir şeyi bilmek imkân-
sızdır. 

Cevap C

7. Kalmak, devam etmek, sabit olmak, bakmak, gözet-
lemek anlamlarındaki “b-k-y” kökünden türeyen ba-
ki, ebedi olan, devam eden demektir. Allah’ın sıfatı 
olarak baki sonlu ve ölümlü olmayan, sonsuz yaşa-
yan, varlığı sürekli olan demektir. Allah’ın zati sıfat-
larındandır. 

 (Cevap E)

8. Salah / Aslah kavramı iyi ve faydalı olmadır. En iyi, 
en faydalı anlamına gelir. Mutezile ve ehlisünnet ara-
sında tartışma konusu olmuştur.

(Cevap E)

9. Sözlükte “arşın taşıyıcıları” anlamına gelen “hame-
le-i arş”, Allah’ın arşını taşıyan meleklerin adıdır. 

 (Cevap B)

10. Sözlükte “bir şeyi mekân ve meskenden çıkarmak, 
toplamak, bir araya getirip sevk etmek” anlamlarına 
gelen haşr, terim olarak, Cenab-ı Hakk’ın ölülere ruh-
ları iade edip onları hesaba çekmek üzere toplama-
sı ve toplanma yerine sevk etmesi demektir. Topla-
nacak olan yere de “Mahşer” denir. 

 (Cevap E)

11. Berzah: sözlükte “iki şey arasındaki engel, perde ve 
ayırıcı sınır” manasındadır. Dini ıstılahtaki karşılığı 
ise ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe 
kadar devam edecek olan kabir hayatıdır. Buna gö-
re ölen herkes berzah alemine girecektir. Berzah ha-
yatı, daha çok “kabir hayatı” şeklinde de anılır.  

 (Cevap D)

12. Beda: Zahir olmak, açık olmak, belirmek, görüşü de-
ğişmek, çöle çıkmak ve çölde yaşamak anlamların-
daki “b-d-v” kökünden türeyen ve sözlükteki gizli bir 
şeyin sonradan ortaya çıkması, kişinin değiştirmesi 
ve zahir açık anlamına gelen beda, Allah’ın ilim, ira-
de ve tekvin sıfatlarında değişme olabileceğini ileri 
süren Şia fırkasına ait bir görüşün adıdır.

 (Cevap B)
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TEST • 8

14. Büyük günah işleyen kimsenin durumu hakkında İs-
lam kelam ekolleri farklı görüşler serdetmişlerdir:

 1. İnkâra varmayan günah işleyen mü’min, iman-
dan çıkmaz, kafir ve münafık olmaz ancak fasık 
ve asi olur. Tevbe etmeden ölürse ya Allah ba-
ğışlar ya da günahı nispetinde cehennemde ce-
zalandırır, sonra cennetine koyar. (Ehl-i Sünnet)

 2. Büyük günah işleyen imandan çıkar, kafir olur 
(Hariciler)

 3. İmandan çıkar fakat kafir olmaz. Bu kimse ne 
mü’mindir ne de kafir. Tevbe etmeden ölürse ebe-
di cehennemde kalır. (Mutezililer)

 4. Kafire itaat fayda vermediği gibi mü’mine de bü-
yük günah zarar vermez. (Mürcie)

 (Cevap E)

15. Büyük günah; Allah’ın yapılmasını yasak ettiği her fi-
il, haram olduğuna dair Kur’an’da ayet bulunan ya-
sak fiil, işleyene had/ceza gereken suç, hakkında kı-
yamet gününde cehennem olduğu bildiren, Allah’ın 
gazap ve lanetini gerektiren, hakkında şiddetli va’id 
bulunan, Allah’ın failini fasık ve asi vasfı ile niteledi-
ği günah şeklinde farklı şekillerde tanımlanmıştır. 

 (Cevap D)

13. İslam kelam bilginleri ilahî birliği, Allah’ın zatında, sı-
fatlarında ve fiillerinde olmak üzere üç başlık altında 
incelemişlerdir. 

 Allah’ın zatından amaç, bizzat kendisi olmasıdır. Al-
lah’ın zatında birliği, onun dengi olarak görülen baş-
ka ilahların olmaması, mülkünde ortağının bulunma-
ması ve diğer yaratılmış varlıklar gibi parçalardan bir-
leşmiş bir varlık olmamasıdır. A, B, C ve D’de verilen 
ayetlerde Allah’ın zatında tevhide vurgu vardır.

 Yüce Allah, zatında bir olduğu gibi sıfatlarında da bir-
dir. O, zatına uygun bir şekilde en kâmil sıfatlara sa-
hiptir. İşte bu bağlamda, İslam inanç sisteminde çok 
önemli bir konu da Allah’ın zatı hakkında vacip olan 
yetkin sıfatlarını bilip öylece inanmak ve onun yüce 
zatını noksan sıfatlardan soyutlamaktır.

 Allahutaala birtakım sıfatlara sahip olduğu gibi aynı 
zamanda fiilleri olan bir varlıktır. Fiil bir iş, bir oluş ve 
bir hareketi bildirir. “O (Allah) her an yaratma hâlin-
dedir” (Rahman 55/29). ayeti bu sürekli yaratma et-
kinliğini dile getirir.

(Cevap E)

16. Sözlükte “derin kuyu” anlamına gelen cehennem, di-
ni literatürde dünya hayatında iman etmeyenlerin sü-
rekli olarak, iman ettiği hâlde salih amel işlemeyen 
kimselerin de günahları ölçüsünde, cezalandırılmak 
üzere kalacakları ceza ve azap yeridir. Kur’an-ı Ke-
rim’de cehennem için yedi isim kullanılmıştır: Cehen-
nem (derin kuyu), nar (ateş), cahim (alevleri kat kat 
yükselen ateş), haviye (düşenlerin çoğunun bir da-
ha geri dönemediği uçurum, yer), sair (çılgın ateş), 
leza (dumansız ve katıksız alev), sakar (ateş), huta-
me (obur ve kızgın ateş). Bunlardan Kur’an’da en 
çok geçeni cehennem kavramıdır.

 (Cevap D)
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TEST • 9

1. Allah, yüce yaratıcının özel ismidir. Bu isim, onun ke-
mal, cemal ve celal sıfatlarının ifade ettiği anlamla-
rın tamamını kapsar, Allah’ın diğer isimleri ise Allah’ı 
tasvir eder. Allah özel isminin hiçbir dilde tam karşı-
lığı yoktur. Arapça ilah, Türkçe tanrı, Farsça hüda, 
İngilizce god, Almanca gott kelimeleri “Allah kelime-
si gibi özel isim değildir. Bunlar, ilah, ma’bud, rab gi-
bi cins isimlerdir. Allah kelimesi tekil ve çoğul yapıl-
maz. Bu isim sadece hak ma’budu, varlığı zorunlu 
olan yaratıcıyı ifade eder. Başka bir varlığa Allah is-
mi verilemez. 

(Cevap C)

2. İmanın tezahürü, Ehl-i Sünnet bilginlerinin geneline 
göre, kalp ile tasdiktir. Bunun yanında imanın gös-
tergesi; kalp ile tasdik, dil ile ikrar, aza ve organlarla 
amel etmek şeklinde formülleştirilmiştir. Amelin bir 
iman göstergesi olduğu hususu, itikadi İslam mez-
hepleri arasında daha çok Haricilik ve Mu’tezile ta-
rafından dillendirilmiştir. İmanın kalp ile tasdik oldu-
ğu,  İmam Matüridi, Eş’ari, Bakıllani, Cüveyni, Gaz-
zali, Ebü’l-Muin Nesefi, Şehristani, Fahreddin Razi 
ve Amidi gibi bilginler tarafından onaylanmıştır. 

(Cevap D)

3. Kelam ilmi birçok farklı isimle anılmıştır. A, B, C ve E 
seçeneklerinde verilen isimler kelam ilmine verilen 
isimlerdendir. D seçeneğindeki Mesail ise kelam il-
minin ana konularını oluşturur. Ana konuları; ilahiyat, 
nübüvvet, semiyattır.

(Cevap D)

4. Kelam ilminin ortaya çıkmasında belli başlı birçok 
olay etkili olmuştur. Bunlar:

 • Hilafet meselesi ve siyaset

 • Müslümanlar arasındaki iç savaş

 • İnsanın düşünen varlık olması

 • Yabancı din, kültür ve medeniyetlerin İslam dün-
yasına etkisi

 • Dini metinlerin lafızlarından kaynaklanan sebep-
ler

 C seçeneğinde verilen: Aklı ön plana çıkaran bir ilim 
olması bu sebeplerden değlidir. Kelam ilmi hem ak-
lı hem de nakli ele alır.

(Cevap C)

5. Sorudaki öncüllere baktığımızda:

 I. Mutezile

 II. Cebriyye

 III. Kaderiyye

 IV. Eş’ariyye

 vb. ekollerin özellikleri ifade edilmiştir. D seçeneğin-
deki Maturidiyye ekolünün özelliği bulunmamaktadır.

(Cevap D)

6. Temel konuları makasıd, unsurları ise vesail olarak 
adlandıran, bazı felsefi akımları eleştiren ve müspet 
ilimlerden istifade eden kelam dönemi Yeni İlm-i Ke-
lam olarak ifade edilir.

(Cevap C)
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8. Yeni ilmi kelama dair çalışmaları ile Hint alt kıtasın-
da Seyyid Ahmed Han, Şibli Numani, Emir Ali, Mu-
hammed İkbal, Mısırda Muhammed Abduh, Reşid 
Rıza dikkat çekmektedir. Ancak Reşid Rıza Mısır ule-
masındandır.

(Cevap B)

9. İslam düşüncesinde oluşan birçok mezhebin kendi 
görüşleri etrafında farklı düşünceleri olmuştur. Ama 
hepsinin ortak bir çok noktası da bulunmaktadır. 

 Bunlar;

 • Allah’ın tekliği

 • Ahiretin varlığı

 • Peygamberliğin hak olduğu

 • Kur’an’ın Allah kelamı olduğu

(Cevap D)

11. Yeni İlm-i Kelam Dönemi alimleri fıkıhı, tefsir ve ke-
lamda yenilik arayışlarına girmişlerdir. Buna bağlı 
olarak fıkıhta ictihat kapısının açılması, tefsirde ça-
ğın gereklerine uygun olarak Kur’an’ın tefsir edilme-
si bir ihtiyaç olarak görülmüş ve bu alanlarda yoğun 
eleştirel bakmaları ve mezhep taassubundan uzak 
durmuşlardır.

(Cevap A)

13. Akaid konusunda Eş’ari mezhebinin kurucusu olan 
Ebu’l Hasan el Eş’ari’dir. Gençlik yıllarında Mutezile 
mezhebine bağlıyken “üç kardeş meselesi” diye bi-
linen meselenin tartışmasında hocası Ali el-Cübbai’ye 
üstün gelmiş Mutezile’den ayrılmıştır.

(Cevap D)

10. Mutezile mezhebine göre büyük günah işleyen kim-
se iman ile küfür arası bir yerde kalır. Beş esasından 
biri sayılan bu kavram el-Menzile beyne’l Menzile-
teyn olarak adlandırılır.

(Cevap B)

7. Öncüllerden verilenlerin tamamı kelam ilminin fayda 
ve gayeleri arasında sayılabilir. Çünkü kelam ilmi ön-
celikle İslam dininin inanç esaslarını akli ve nakli de-
lillerle ispat etmeye çalışır sonra ise bu esaslar hak-
kında ortaya çıkabilecek şüpheleri gidermak için tez 
ve önerilerde bulunur. 

(Cevap E)

12. Maturidiliğin gelişmesinde birçok katkısı bulunan alim-
ler olmuştur ama İmam Maturidi’den sonra 2. kuru-
cu sıfatını kazanan alim Ebu Muin en-Nesefi’dir. Ese-
ri ise Tebsıratu’l-Edille’dir.

(Cevap C)
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3. Kur’ân’da olduğu gibi hadislerde de İslam kelimesi 
geçmekte ve “Allah’ın insanlığa gönderdiği son din” 
anlamı ön plana çıkarılmaktadır. Hadislerde, İslam’ın 
bir din olarak insan fıtratına en uygun ve insanlığın 
devam eden doğruyu algılama sağduyusuna en el-
verişli din olduğuna dikkat çekilmektedir. Burada fıt-
rat kelimesiyle Allah’ın insanı yarattığında iç dünya-
sına yerleştirdiği yaratıcısını tanıma kabiliyeti kaste-
dilmektedir.

(Cevap E)

4. Dünyadayken de Allah insanların fiilleriyle ilgilenir, 
bu sebeple de onların eylemlerine ilişkin irade ve 
güçlerini iman ve itaat veya inkâr ve isyan doğrultu-
sunda kullanmalarına bağlı olarak müminlerle kâfir-
ler hakkında farklı fiiller gerçekleştirir. Nitekim Allah 
iman edip buyruklarına uyanları hidayete sevk eder, 
onların iman ve hidayetlerini artırır, kalplerine imanı 
yazıp onlara takvasını verir, onlara imanı sevdirip 
inkâr ve günahı çirkin gösterir, karanlıktan çıkarıp ay-
dınlığa ulaştırır ve artık onları kimse saptıramaz. Bu-
na karşılık inkâr edip buyruklarına isyan edenlerin 
kalplerini katılaştırıp daraltır, gerçeği anlamalarını en-
geller, kalplerini mühürleyip kapatır, gerçeği görmek-
ten mahrum kalmaları için gözlerine perde çeker, 
doğru olanı duymalarına mani olmak için kulakları-
na ağırlık verir.

(Cevap B)

1. A – “Semada bulunan meleklerden durmaksızın Al-
lah’ı zikreden, onu tesbih eden, ona rukü ve secde 
edenler vardır.” (Araf, 7:206)

 B, D, E şıkları melekler için mümkünken C şıkkı me-
lekler için mümkün değildir. Zira peygamberler dahi 
insanları dinlerine girme konusunda baskı ve zulme 
tabii tutma şansları olmayan bir görev anlayışı ile ça-
lışırlar.

(Cevap C)

2. Kur’an-ı Kerim’de meleklerin özellikleri ve görevleri 
hakkında çeşitli bilgiler verilmektedir. Buna göre, Al-
lah tarafından kendilerine verilen görevleri eksiksiz 
olarak yerine getirmekle yükümlü olan melekler, gü-
nah işlemekten uzak varlıklardır. Onlar sadece Al-
lah’ın emriyle hareket ederler ve asla ona itaatsizlik 
etmezler. Melekler bu özellikleriyle günah işleme ye-
teneğine sahip olan insanlardan ve cinlerden ayrıl-
mışlardır.

(Cevap C)

5. İslam dininin inanç esaslarında zorlama yoktur. “Din-
de zorlama yoktur.” Ayetiyle inanıp inanmama konu-
sunda insanlar serbest bırakılmışlardır. İslam’ın inanç 
esasları kesindir. Muğlâk bir durum kâmil ve tam bir 
iman için yeterli değildir. Açık ve sadedir. Allah’a, pey-
gamberine ve iman esaslarına inanmak gerekir. İs-
lam’a göre inanılması gereken her bir rük’ün için ina-
nılması gerekli bir farziyyet vardır. İçinden bir tane-
sine inanmamak tam bir iman için önemli bir engel-
dir.

 D – İnanılacak şeyler müphem, muğlâk ve loş değil-
dir. Açık, net, kesin ve bellidir.

(Cevap D)

6. Vahiy, genel anlamda Allah’ın kendi iradesini, seç-
miş olduğu peygamberlere çeşitli yollarla bildirmesi-
dir. Metafizik âlemden fizik dünyaya bilgi akışını sağ-
layan bu manevi iletişimin mahiyeti, zamanı ve şek-
li tamamen Allah’ın iradesiyle belirlenmiştir.

 • Vahiy, mananın ilham veya rüya yoluyla kalbe ak-
tarılması

 • Cebrail isimli meleğin getirmesi

 • Allah’ın görünmeden konuşması gibi birçok çe-
şidi bulunmaktadır.

(Cevap B)

7. Din: İnsanın düşünce ve inanca dayalı değerlendir-
melerini içeren zihinsel fonksiyonlar, her türlü tavır 
ve davranışlar, insanın diğer insanlar ve varlıklarla 
olan ilişkilerini düzenlerken dikkat etmesi gereken il-
keler, sosyal davranışlarını belirleyen prensiplerdir. 
Bu tarif genel bir din tarifini içermekte ve kelime kö-
künün çağrıştırdığı anlamları içine almaktadır.

(Cevap E)

8. İslam’ın diğer dinlerden farkları:

 • En son gönderilen dindir.

 • Evrensel ilkeleri vardır ve bozulmamış, tahrif olun-
mamıştır.

 Günümüze kadar ulaşmış veya ulaşmamış tüm din-
leri neshetmiş ve kapsamıştır.

 İslam’dan sonra yeni bir din gelmeyecektir.

(Cevap B)
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10. Tevfik, Allah’ın hayırlı işlerde kişiyi başarılı kılması 
anlamında bir kelam terimidir.

 Deyn, Kişinin zimmetinde sabit olan borç anlamında 
fıkıh terimidir.

 Nihal, Batıl dinler anlamındadır.

 Milel, vahye dayanan dinlerdir.

(Cevap E)

11. Fiili sıfatlar, Allah’ın kainatla münasebetini, evreni ya-
ratıp ve idare edişini ayrıntılı bir biçimde anlatan kav-
ramlardır. Genelde Ehl-i Sünnet bilginlerince yapılan 
bu sınıflandırma, ana plan itibarıyla Selef, Mu’tezile 
ve Şia kelamcıları tarafından kabul görmüştür. İslam 
filozoflarına gelince Allah’ın birliğine ve tenzihi sıfat-
lara büyük önem veren filozoflar, subuti sıfatları da 
bir anlamda tenzihi grubuna dahil etmişlerdir. Fiili sı-
fatlar Selefiyye ve Maturidiyye dışındaki bilginlere 
göre itibari sıfatlardır. 

(Cevap B)

12. Tabiatta fevkalade hassas ve ince bir nizamın hakim 
olduğu, bunun kendiliğinden veya şuursuz madde-
nin vasıflarına sahip tabiatüstü bir varlığın yaratma-
sı ve devam ettirmesiyle mümkün olabileceği esası-
na dayanan bu delil, ilk çağdan itibaren günümüze 
kadar bütün düşünürlerin dikkatini çekmiştir. Kur’an’ın 
da özüne uygun olan gaye ve nizam delili, erken dö-
nemlerden başlamak üzere İslam mütefekkirlerinin 
pek çoğu tarafından işlenmiştir. İnayet, hikmet ve it-
kan olarak da adlandırılan, İslam filozofları ile kelam-
cıların müştereken kullandıkları bu delil, “alemin bir-
birine uygun bir sebep ve gayeler sistemi arz etme-
si” ve “bu sebep ve gayeler manzumesinin, alim ve 
akıl bir yaratıcı tarafından yaratılması” şeklinde iki 
önermeden oluşmaktadır.

(Cevap C)

9. Tafsili iman; icmali iman konularının üstüne bina edil-
miş inanç nesneleri olup ayrıntılı ve kapsamlı bir ima-
nın ifadesidir. Buna göre bir mü’minin imanın altı şar-
tı olarak hususlara inanması ve bunların detaylarını 
öğrenmesi gerekmektedir. Buna göre inanç nesne-
lerinde bir artma olmuş ve inanç konularında bir bi-
linçlenme gerçekleşmiştir. Kur’an’da hedeflenen 
mü’min profilinde bu tür iman bulunmaktadır. 

(Cevap C)

13. Mu’tezile’nin çoğunluğuna göre kul için Allah’ı bilmek 
akli ve nazari olarak vaciptir. Kadi Abdülcebbar, Al-
lah’ın varlığının ispatı ve tanınması konusuna büyük 
önem vermiştir. Ebu Ali el-Cübbai ile Kadi Abdülceb-
bar’a göre, marifetullaha müşahede, taklid ve nakil 
metodu ile ulaşılmaz. Allah ve sıfatları ancak hüccet 
ve onun filleri üzerinde düşünmek suretiyle anlaşıla-
bilir. Bu durumda bazı Ehl-i Sünnet bilginlerinin ma-
rifetullah görünüşünün bir yönüyle Mu’tezile bilginle-
riyle paralellik arz ettiği söylenebilir. 

(Cevap D)

14.  A. Tanah, Tevrat ve Zebur’u kapsayan Museviliğin 
kutsal kitabıdır. Hristiyanlarda Tanahı “Eski Ahit” 
olarak anar.

  Tanah üç bölümden oluşur; Tora, Neviim, Ketu-
vim

 B. Vişnu, Hinduizm’in üçlü tanrısından birisi de viş-
nudur. 

  Brahma-Yaratıcı Tanrı

  Vişnu-Koruyucu Tanrı

  Şiva-Yok Edici Tanrı

 D. Miladi III ve IV. yüzyıllarda şekillenen ve Hristi-
yan akidesinin temelini oluşturan üçlü ilahlık an-
layışıdır.

 C. Allah’ın zatında, sıfatlarında, mabud oluşunda bir 
ve tek olduğunu zihin ve kalp yoluyla kabul etme 
anlamına gelir.

(Cevap C)

16. İslam dinine giren veya girmek arzusunda olan her-
kes önce şehadet kelimesi getirerek “imani” kabulle-
ri tasdik eder. Allah’ın var ve bir olduğunu peygam-
berimiz Hz. Muhammed’in onun kulu ve elçisi oldu-
ğunu kabul eder. Bundan sonraki süreçte ibadet, 
amel, ahlaki ve diğer kurallar gelir. İmanı tasdik ol-
madan diğerlerinin hiçbir anlamı yoktur.

(Cevap A)

15. Kelam İlmi; akli ve nakli delillere dayanarak İslam 
inançları ile ilgili ortaya çıkabilecek şüpheleri ortadan 
kaldırmaya ve anılan inanç ilkelerini açıklama ve is-
pat etmeye çalışan bir ilimdir.

(Cevap E)
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1. Din, Allah tarafından konulur. Ondan başkasının din 
oluşturma hakkı yoktur. Bu sebeple dinî hükümlerin 
kaynağı da Allah’tır. Onun dışında hiç kimsenin dinî 
hükümleri değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetki-
si yoktur. Bu genel kuralın içine peygamberler de dâ-
hildir. Onlar da dinde bir ekleme ve eksiltme yapa-
maz. İlahî vahiy doğrultusunda Allah’tan aldığı emir 
ve yasakları insanlara aktarır ve onların anlayabile-
ceği şekilde bu emir ve yasakları onlara açıklar. Bu 
yüzden peygamberlerin dindeki konumu Allah’a bağ-
lı dolaylı bir anlam taşır.

(Cevap B)

3. İlâhî din geleneğinde insan, yaratıcısını bilip tanımak 
ve ona kulluk etmek için yaratılmıştır; buna “fıtratul-
lah” denilmektedir. Vahiy geleneğine göre İslam hem 
ilk hem de son dindir. Özünü Allah’ın emir ve irade-
sine teslimiyetin oluşturduğu ve adını da bu özelli-
ğinden alan İslam, son peygamberin tebliğ ettiği dinîn 
özel ismi olmakla birlikte (el-Mâide 5/3), tebliğlerinin 
esasını Allah’ın varlık ve birliğini tanıyıp onun irade-
sine teslim olma ilkesinin oluşturduğu daha önceki 
peygamberlerin tebliğ ettikleri dinîn de adıdır.

(Cevap E)

2. Kıyamet alâmetleri, insan iradesine bağlı olması ve-
ya olmaması, kıyametin kopuşuna çok yakın bulu-
nup bulunmaması durumu göz önünde tutularak iki 
başlık altında incelenir:

 I. Küçük Alâmetler: Peygamberimizin gönderilme-
si ve onunla peygamberliğin sona ermesi, ilmin 
ortadan kalkıp bilgisizliğin artması, şarap içme 
ve zinanın açıkça yapılır olması, ehliyetsiz insan-
ların söz sahibi olması, adam öldürme olayları-
nın artması, dünya malının bollaşması, zekât ve-
recek fakirin bulunmaması gibi olaylar kıyametin 
küçük alâmetlerinin bazılarıdır.

 II. Büyük Alâmetler: Tabiat kanunlarını aşan ve in-
san iradesinin dışında gerçekleşen olaylardır. Hz. 
Muhammed bir hadislerinde, “Kıyametten önce 
on alâmet görmediğiniz sürece dünyanın sonu 
gelmez.” buyurmuş ve bu alâmetleri şu şekilde 
sıralamıştır:

 • Duman

 • Deccâl

 • Dâbbetü’l-arz

 • Güneşin batıdan doğması

 • Ye’cûc ve Me’cûc’ün çıkması

 • Hz. Îsâ’nın gökten inmesi

 • Yer çöküntüsü

 • Ateş çıkması

(Cevap B)

4. Kur’an’da Allah’ın insanları güçleri ölçüsünde sorum-
lu ve yükümlü kıldığı açıkça belirtilmiş ve üstesinden 
gelemeyecekleri yükümlülükleri onlara yüklemediği 
özellikle vurgulanmıştır.

 Dînî ve dünyevî yükümlülüklerine dair fiiller de her 
zaman insana nispet edilmiş ve bu fiillerin sonuçla-
rına katlanması gerektiği bildirilerek karşılığında hem 
dünyada hem de ahirette mükâfat veya ceza göre-
cekleri bildirilmiştir. İnsanlar fiillerinin failidir ve bun-
dan dolayı da sorumludur. Sorumluluktan kaçmak 
için yapıp ettiklerini kaderin kendilerini zorlamasına 
bağlayamazlar ve sorumluluktan kurtulamazlar. Çün-
kü insanlar kendi istekleri ve kendileri açısından ter-
cihlerini kendileri belirlerler. Bu durum Allah’ın ilim, 
irade ve yaratma sıfatlarının yetkinliğini hiçbir şekil-
de ortadan kaldıramaz.

(Cevap A)

5. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, 
Hz. İsa ve Hz. Muhammed üzerinde özellikle çok du-
rulmuş, bunlara verilen talimatın önemli, ümmetleri-
nin ise fazla olduğuna dikkat çekilmiştir. Bunlara azim 
ve sebat gösterdikleri için “Ulu’l-azm” peygamberler 
denilmiştir.

(Cevap B)
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6. Şii kaynaklarından geçen Gadir-i Hum hadisi diye bi-
linen hadis Hz. Muhammed’den sonra Hz. Ali’nin ha-
life olacağı ön görülmektedir. Şii kaynaklarında Hum 
bölgesinde geçen olayın adı Gadir-i Hum Olayı’dır.

(Cevap D)

7. Sözlükte “yol gösteren, kılavuz, alamet, rehber, işa-
ret, iz” gibi anlamlara gelen delil, kelamda herhangi 
bir konuda gerçeğe veya kanıtlanması istenen husu-
sa ulaştıran şey; fıkıh usulünde üzerinde düşünüldü-
ğünde şer’i ve ameli bir hükme götüren şey; muame-
lat ve özellikle muhakeme hukukunda, sözlük anla-
mıyla bağıntılı olarak bir şeyi bilmeye yarayan ala-
met ve karine manasına gelir. 

(Cevap D)

8. “Din” kavramı; “d-y-n” kökünden türeyen bir isimdir. 
Sözlükte “ceza/mükafat, adet/durum, itaat/isyan, he-
sap, zül, inkıyad, hüküm/kaza, galebe, kahr, isti’la, 
mülk, ferman, tevhit, ibadet, millet, şeriat, vera’, tak-
va, hizmet, ihsan, ikrah” gibi anlamlara gelir. Terim 
olarak “din”; akıl sahiplerini kendi arzuları ile bizzat 
hayırlara sevk eden ilahi bir nizam, Allah tarafından 
konulmuş ve insanları ona ulaştıran bir yoldur. 

(Cevap A)

9. Tevrat, İbranice bir kelime olup sözlükte “kanun, şe-
riat ve öğreti” anlamlarına gelir. Hz. Musa’ya indiril-
miştir. Aynı zamanda Tevrat’a, Ahd-i Atik veya Ahd-i 
Kadim-Eski Ahid de denmektedir. 

(Cevap B)

11. “Müjde, iyi haber” anlamına gelen İncil, Allah tarafın-
dan İsrail oğullarına tebliğ edilmek üzere Hz. İsa’ya 
verilmiş olan Allah kelamının adıdır. İncil’e Ahd-i Ce-
did-Yeni Ahid de denir. 

(Cevap A)

12. Ehl-i Sünnet alimlerinden Hasan Basri’nin dersini terk 
eden Vasıl b. Ata ile ona uyanların oluşturduğu mez-
hep Mutezile ismiyle anılmıştır. Mutezile akla ifrat de-
recesinde önem vermektedir. Aklıyla insan, Allah’ın 
varlığını bulmalıdır, derler.

(Cevap C)

13. Allah’ın zati ve subuti sıfatları bulunmaktadır.

 I. Basar: Allah her şeyi görendir.

 II. İrade: Allah her şeyi dileyen, yapan, yaratandır.

 III. Tekvin: Yaratmak, yok olanı yokluktan varlığa çı-
karmak. O ezeli ilmiyle bilip dilediği her şeyi son-
suz güç ve kudretiyle yaratmıştır.

 IV. Kudret: Allah sonsuz güç ve kudret sahibidir.

 V. Muhalefet’ün lil-Havadis: Sonradan olan şey-
lere benzememek demektir.

(Cevap D)

10. Maturidi alimlere göre “yed” kelimesine sözlük anla-
mı verildiğinde, insan zihninde Allah’ın mahiyetiyle 
çelişen bir el tasavvuru oluşur. Dilin mecaz özelliği 
dikkate alındığında ise söz konusu kelime “kudret” 
anlamı kazanır ve çelişkiden uzak olur. “Allah’ın yü-
zü”, “Allah’ın görmesi” gibi ifadelerin durumu da hep 
böyledir. İşte yapılan bu işe “tevil etmek” denir.

(Cevap A)
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KOZMİK ODA

TEST • 12

1. Tarihsel süreçte Ehl-i Sünnet akaidini öncülde belir-
tilen bu ilkeler çerçevesinde ele alan erken dönem 
eserler arasında Ebû Hanîfe’nin El-Fıkhü’l-Ekber ad-
lı eseri örnek verilebilir. İlerleyen dönemde Ebû 
Mansûr el-Mâtürîdî’nin Kitâbü’t-Tevhîd’i ile Ebü’l-Ha-
san el-Eş’arî’nin El-İbâne an Usûli’d-Diyâne ve el-Lü-
ma’ isimli eserleri itikada dair önemli çalışmalardır.

(Cevap D)

2. Türkiye Cumhuriyeti’nin beşinci Diyanet İşleri Baş-
kanı olan Ömer Nasuhi Bilmen tarafından Türkçe ola-
rak kaleme alınan “İslam Akaidi” adlı eser, İslam aka-
idinin temel ilkelerinin açıklandığı, İslam inanç esas-
larına dair doyurucu ve güvenilir bilgilerin verildiği 
önemli bir çalışmadır. Salih Sabri Yavuz tarafından 
sadeleştirilerek güncellenene eser; tevhit ilmi, delil, 
şer’i hükümler ve kaynakları, din ve akıl, Allah’ın sı-
fatları gibi konuları ele almaktadır.

(Cevap A)

3. Hâricîlerin görüşlerini şu şekilde sıralamak mümkün-
dür:

 • İslam’ın en ideal uygulaması Hz. Ebu Bekir ve 
Hz. Ömer döneminde olmuştur.

 • Halife olmak için Kureyşli olmak şart değildir.

 • Zalim yöneticilere isyan etmek zorunludur.

 • Amel ile iman bir bütündür. Büyük günah işleyen 
kişi dinden çıkarak kâfir olur.

 • Hz. Osman ilk altı yıldan sonra, Hz. Ali de Hakem 
Olayı’nı kabul ettiği için küfre düşmüştür.

(Cevap E)

4. Cebriye, Cehm b. Safvan’ın kurduğu mezheptir. Ka-
deri inkâr edip Allah tarafından önceden tayin edil-
miş bir kaderin bulunmadığını, insanın fiil ve tavırla-
rında tamamen serbest olduğunu savunan Kaderiye 
inancına bir tepki olarak doğduğu kabul edilir. Cehm 
b. Safvan, Kaderiyye’nin anlayışına karşı cebr aki-
desini, yani insanın yaptığı işlerde tercih imkânının 
olmadığı; davranışlarını zorunlu olarak yaptığı görü-
şünü ileri sürmüştür. Mutezile mezhebinin de tam zıd-
dı olan Cebriye’ye göre insan rüzgâra kapılmış yap-
rak gibidir. Rüzgâr yaprağı nereye savurursa yaprak 
o yöne gider. Onun için insanın yaptığı işleri Allah 
takdir etmiştir. Allah geleceği bildiğinden, meydana 
gelecek olayları da tamamen ve önceden kendi ira-
desine göre tespit etmiştir. Allah, cansız bitkinin ha-
reketlerini yarattığı gibi, insanın fiillerini de yaratır.

(Cevap E)

5. Ehl-i Sünnet kelam ekolünün sistematik olarak kurul-
masına öncülük eden İmam Mâtürîdî’nin Kitâbü’t-Tev-
hîd adlı eseri, naklin yanında akla da önem veren ke-
lam, telif türünün ilk eseridir. Kitâbü’t-Tevhîd bir mu-
kaddimeden sonra beş bölümden oluşur. Eserin birin-
ci bölümü ilâhiyyât konularını içermekte olup burada 
âlemin yaratılmışlığı, Allah’ın varlığı, birliği, sıfatları, fi-
illeri bunlarla birlikte özel olarak da kelam sıfatı ve ru-
yetullah konuları işlenmiştir. Nübüvvet konularına ay-
rılan ikinci bölümde nübüvvetin akaid içindeki yeri, in-
sanlığın nübüvvete olan ihtiyacı, Hz. Muhammed’in 
nübüvvetinin ispatı, Hristiyanların Hz. İsa’nın ulûhiy-
yeti hakkındaki görüşlerinin tenkidine yer verilmiştir. 
Kitabın üçüncü bölümü kaza ve kadere ayrılmıştır. 
Dördüncü ve beşinci bölümlerde de ahiret konuların-
dan bahsedilir.

(Cevap A)
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TEST • 12

7. Eş’ârî kelam ekolünün öncüsü Ebu’l-Hasan el-
Eş‘ârî‘ye ait olan El-İbâne an Usûli’d Diyâne, ilk dö-
nemlerde yazılan ve Ehl-i Sünnet kelam anlayışının 
sistematik hâle gelmesine zemin hazırlayan eserle-
rin başında gelir. Bir mukaddime ve on dört bölüm-
den oluşan eserin mukaddimesinin ilk bölümünde 
sünnete bağlılığın önemi vurgulandıktan sonra Mu‘te-
zile ile Kaderiyye’nin çeşitli gruplarına ait görüşleri 
ele alınarak eleştirilir, ikinci bölümünde ise selef âlim-
lerinin aynı konulardaki kanaatleri dile getirilir. On 
dört bölümden oluşan eserin birinci bölümü ruyetul-
laha tahsis edilmiş olup burada Allah’ın cennette gö-
rüleceğini kabul etmeyen Mutezile eleştirilmektedir. 
İki, üç ve dördüncü bölümleri Halku’l- Kur’ân konu-
suna, beşinci ve altıncı bölümleri de “istivâ, nüzûl, 
ayn, yed” gibi haberî sıfatlara ayrılmıştır. Yedinci bö-
lümünde Allah’ın ilim sıfatına; sekiz, dokuz ve onun-
cu bölümleri de kader konularına; on bir, on iki ve on 
üçüncü bölümlerinde şefaat ve kabir azabı konuları-
na temas edilen eserin son bölümünde ise Ehl-i Sün-
net ile Şiî grupları arasında tartışma konusu olan ima-
met meselesi ele alınmaktadır. Birçok dile tercüme 
edilen eser, Türkçeye de tercüme edilmiştir.

(Cevap C)

6. Mürcie’nin bazı görüşlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Büyük günah sebebiyle insan imandan çıkmaz, 
küfre de düşmez. Fâsık olur. Durumu Allah’a kal-
mıştır.

 • İman; Allah’ı ve Resulü’nü bilmek ve tanımaktır. 
Küfür, Allah’ı bilmemektir.

 • Amel, imanın parçası olmadığından amele bağ-
lı olarak iman artmaz veya eksilmez.

 Görüldüğü üzere Mürcie’nin görüşleri iman konusun-
da yoğunlaşmaktadır. Sonuç olarak Mürcie, iman ko-
nusundaki görüşleri ve yaklaşımları sebebiyle Hari-
cîliğin aşırı fikirlerinin dengelenmesinde, Müslüman-
ların birbirlerini tekfir etmelerinin önlenmesinde kat-
kıları olan bir anlayıştır. Ancak Mürcie, ameli imanın 
parçası saymaması dolayısıyla günahın insanın ima-
nına zarar vermeyeceğini söylemesi, bütün mümin-
leri iman bakımından eşit görmesi gibi görüşleriyle 
tenkit edilmiş ve bu yönüyle ehlisünnet mezheplerin-
den ayrı değerlendirilmiştir.

(Cevap E)

8. Maturîdîlik, ayet ve hadisle birlikte aklı da dinin an-
laşılması için gerekli bir temel kabul etmiştir. Maturî-
diye bazı konularda daha akılcı davrandığından Eş’a-
riye ile Mutezile arasında yer almış irade, kader, hü-
sün-kubuh, hikmet vb. konularda aklı önceleyen bir 
tutum sergilemiştir. İmam Maturîdî, İmam Ebu Hani-
fe’nin akaid konusunda koyduğu prensipleri açıkla-
yıp geliştirdiği için Ebu Hanife’nin İmam Maturîdî üze-
rinde ciddi bir etkisi vardır. İmam Maturîdî’den sonra 
bu mezhebin gelişmesine Hakîm Es-Semerkandî, 
Ebü’l-Yüsr El-Pezdevî, Ebü’l-Muîn En-Nesefî, Nec-
meddin Ömer En-Nesefî, Nureddin es-Sabuni, Ke-
maleddin ibni Hümam gibi âlimler ciddi katkılarda bu-
lunmuştur. Maturîdîlik daha çok Türkiye, Balkanlar, 
Kafkasya, Orta Asya, Çin, Hindistan ve Pakistan’da 
yayılmıştır.

(Cevap B)



KELAM

115

KO
ZM

İK
 O

D
A

 •
 D

İK
A

B
 Ö

A
B

T 
SO

R
U

 B
A

N
K

A
SI

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

TEST • 13

1. Yeni ilm-i kelam döneminin Türkiye’deki en önemli 
temsilcisi sayılan İzmirli İsmail Hakkı, Osmanlıların 
son döneminde yetişen önemli fikir ve ilim adamla-
rındandır. Yeni İlm-i Kelam adlı eseri zamanın ihti-
yaçlarına göre yeni bir metotla kelam konularını ka-
leme aldığı en önemli eserlerden biridir. Bu eserinin 
en belirgin özelliği benzerleri arasında modern bilim 
ve felsefenin görüşlerine en fazla yer verilen bir ki-
tap olmasıdır. Bilgi bahsi ve tabiat konuları hakkın-
da İslam düşünürlerinin yanı sıra, bazen filozofların 
isimleri de verilerek modern düşünceye, o günkü fi-
zik ve kimyaya atıflarda bulunulmuştur.

(Cevap A)

2. Bekir Topaloğlu tarafından kaleme alınan Kelam İl-
mine Giriş, son dönemlerde yazılan kelam ilmine da-
ir önemli kitaplarımızdandır. İki bölümden oluşan ki-
tapta önce kelam ilminin tarihçesi verilmiş, çeşitli ta-
rifleri yapılmış ve başlangıçtan günümüze kadar ka-
leme alınan kaynaklara değinilmiştir. Sonra da dinî 
ve akli hükümler, deliller ve metotlar üzerinde durul-
muştur. İkinci bölümde ise önemli itikadi mezhepler, 
bidatlar ve batıl mezheplerle alakalı konular altı bö-
lüm hâlinde anlatılmıştır.

(Cevap E)

3. Şia, birbirinden farklı düşünen birçok kola ayrılmış-
tır. Bununla beraber genel olarak Şia’nın bazı görüş-
leri şöyle sıralanabilir:

 • Hz. Muhammed’den sonra Müslümanların en üs-
tünü Hz. Ali’dir, halifelik ve imamet, çözümü in-
sanlara bırakılabilecek işlerden değildir. Şia’ya 
göre imamet meselesi dinin asıllarındandır ve bir 
kimsenin mümin olabilmesi için imameti kabul et-
mesi gerekir. İmamet nas ve tayin iledir.

 • İmamlar, peygamberler gibi büyük ve küçük gü-
nahlardan korunmuşlardır. (Masum imam anla-
yışı)

 • İlk üç halife, hilafeti Hz. Ali’nin elinden almışlar-
dır. Bu sebeple zalimdirler. Onlara uyanlardan 
uzaklaşmak (teberri) gereklidir.

 • Büyük günah işleyenler tövbe etmeden ölürlerse 
ebedî olarak cehennemde kalırlar.

(Cevap E)

4. Deizm, tanrının varlığını ve âlemin ilk sebebi oldu-
ğunu kabul etmekle birlikte akla dayalı bir tabiî din 
anlayışı çerçevesinde nübüvveti şüphe ile karşılayan 
veya inkâr eden felsefi ekoldür. Kavram her ne ka-
dar Latince tanrı anlamına gelen deus kavramından 
türetilmişse de zamanla dini, kiliseyi, nübüvveti ve 
vahyi kabul etmeyenlere isim olarak kullanılmıştır. İlk 
planda kiliseye ve papazlara karşı ve özellikle Hris-
tiyanlığın modern bilimle çeliştiği iddia edilen dogma-
larına karşı ortaya çıkan bu görüş, zamanla ya doğ-
rudan ateist olan ya da ateizme götüren fikirleri sa-
vunan filozofların ekolü hâline gelmiştir. Yaklaşımla-
rına bakıldığında deizm, herhangi bir vahyedilmiş di-
ne bağlı olmaksızın tanrının varlığını kabul etmek, 
bununla birlikte onun ilim ve irade gibi sıfatlarını red-
detmek, böyle bir varlığın âlemde tesirleri gözlenen 
veya tezahür eden hikmet ve inayetinin bulunmadı-
ğına inanmak, ahireti inkâr etmek, hususi bir dine ait 
-tanrının varlığı dışındaki- bütün itikat esaslarını red-
detmek şeklinde de tanımlanabilir.

 Deistler, Tanrının varlığını ve âlemi yaratan olduğu-
nu kabul ediyorlar ama onun âleme ve insana mü-
dahil oluşunu kabul etmiyor, vahyi ve nübüvveti red-
dediyorlar. Bu yönüyle özellikle tanrının olmazsa ol-
maz sıfatlarını iptal ederek adeta onu yaratılış son-
rasında çekip giden ve evrenle ilgilenmeyen âtıl bir 
Tanrı konumuna itiyorlar. Deistlere göre kâinat, tan-
rı tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan fakat dı-
şarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına uygun 
şekilde işleyen bir bütünlük olarak kabul edilmekte-
dir.

(Cevap B)
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6. Pozitivizmin kurucusu Auguste Comte tarafından or-
taya atılan bir iddiaya göre insanlık tarihini, teolojik 
evre, metafizik evre ve pozitif evre olmak üzere üç 
evrede (Üç Evre Yasası) değerlendirmek mümkün-
dür. Modern döneme kadar insanlık dinle ve metafi-
zik bilgilerle uğraşmış ama bilimin gelişmesiyle baş-
layan ve artık dine de metafiziğe de ihtiyaç bırakma-
yan yeni bir evreyle yüz yüze gelmiştir. Ona göre po-
zitif evre, insanlığın geldiği son aşamadır ve bu aşa-
mada insanlığa hâkim olup yön verecek ana unsur 
bilim ve bilimsel bilgi olacaktır.

(Cevap A)

8. Pozitivizmin temel yaklaşımları şunlardır:

 • Bilimsel bilgi tek geçerli bilgidir.

 • Bilginin mümkün olan yegâne nesnesi olgulardır; 
metafizik ve teolojik düşünceler olgusal karşılığı 
olmayan spekülasyonlardan ibaret olup anlam-
sızdır.

 • Felsefe, bilim dışı bir yönteme sahip olamaz; onun 
görevi bütün bilimler için ortak olan genel ilkele-
ri bulmaktır.

 • Evrensel ve önsel nitelikli tek bir yöntem söz ko-
nusudur ve bu yöntem hem doğa hem de beşerî 
bilimler için aynıdır; bütün bilimler fiziğe indirge-
nebilir.

(Cevap E)

7. İlâhî gerçekliğin özü itibarıyla, bir değil de çok oldu-
ğunu, birden çok tanrının var olduğunu savunan an-
layışa; tabiat güçlerinin, ölülerin, birtakım hayvanla-
rın ilâhlaştırılmasının sonucu olarak ortaya çıkan ve 
birden çok tanrının varlığını kabul eden inanca poli-
teizm denir.

 Politeizme göre birden çok tanrı vardır ve tanrıların 
sayısı belirsizdir. Ayrıca çok tanrıcılık inancında tan-
rıların farklı görevleri bulunur ve her tanrının belirli 
bir görevi vardır. Bu inancı benimseyenler çoğunluk-
la Allah’ın yaratıcı ve güçlü olduğunu kabul etmekte-
dirler. Ancak bunun yanında Allah’tan başkalarına 
olağanüstü güçler atfederek onlardan yardım bekler-
ler. Tarih boyunca melek, şeytan, cin ve ataların ruh-
ları gibi görülemeyen tabiatüstü varlıklara ilâhlık ya-
kıştırılarak şirke düşülmüştür. İnsanların ölüleri, bir-
takım hayvanları, ay, güneş, yıldız gibi gök cisimle-
rini tanrılaştırarak putperestliğe ve politeizme gide-
bildiği de görülmüştür.

(Cevap B)

5. Sözlükte bilinmezcilik ya da bilinemezcilik anlamına 
gelen agnostisizm, insanların mutlak bilgiye ve haki-
kate ulaşamayacağını, özellikle de tanrı hakkında 
kesin bilgi elde etmenin mümkün olmadığını savu-
nan felsefi yaklaşımı ifade eder. Özellikle pozitivist 
ve materyalist akımların dayanak noktalarından biri-
si olarak kullanılabilen bir akımdır.

 “Agnostisizm, aslında özü itibariyle tanrının varlığını 
kesin olarak kabul eden teizm kadar yokluğunu sa-
vunan ateizme de karşıdır. Agnostiklere göre tanrı-
nın varlığı kesin olarak bilinemeyeceği gibi yokluğu-
nu iddia etmek de doğru değildir. Çünkü o da kesin 
olarak bilinemez.” Antik Yunan’da sofistler ve Prota-
goras’ta görülebilen bu yaklaşımı modern Batı dü-
şüncesinde ortaya koyan kişi Thomas Huxley’dir.

 Agnostikler din meselesinde olduğu gibi bilgi konu-
sunda da genelde kuşkucu yaklaşımı esas alırlar. 
Agnostik bakış açısında, tanrının varlığı yanında ahi-
retle ilgili meselelerin de doğrulanması mümkün gö-
rülmez ve herhangi bir dini benimsemek anlamsız-
dır.

(Cevap C)
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1. Cebriyye’nin görüşleri şöyle özetlenebilir:

 • İnsan herhangi bir şey yapmaya kadir değildir; 
Allah tarafından yazılmış ve yaratılmış fiilleri yap-
maya mecburdur. İnsanın iradesi de hürriyeti de 
yoktur.

 • Allah, yaratıkların vasıflandığı sıfatlarla vasıflan-
maz. Allah’ın sıfatları yoktur.

 • Allah’ın ilmi ve kelamı hâdistir, sonradan yaratıl-
mıştır.

 • Yapılan iyilik ve kötülüklere sevap ve cezanın ve-
rilmesi zorunludur. Allah’ın af ve mağfireti, pey-
gamberin şefaati kabul edilemez.

 • Cennet ve cehennemin sonu vardır.

 • İman, Allah’ı bilmektir.

 • Allah ne dünyada ne ahirette görülebilir.

(Cevap B)

2. Maturîdîliğin bazı görüşleri şöyledir:

 • İman; dil ile ikrar, kalp ile tasdikten ibarettir.

 • Amel imandan bir cüz değildir. Allah Kur’an’da 
bu ikisini ayrı kullanmıştır.

 • İnsanın akıl yoluyla Allah’ın varlığına ulaşması 
mümkündür.

 • Kur’an Allah’ın kelamıdır; kelam Allah’ın zatı ile 
beraber olan ezelî bir sıfattır. Ancak Kur’an harf-
leri ve sesleri sonradan yaratılmıştır.

 • İnsanın fiillerini Allah yaratır, insan kesb eder. İn-
san bütün fiillerinden sorumludur.

 • Mürtekib-i kebire (büyük günah işleyen kimse) 
günahı helal saymadıkça dinden çıkmaz.

 • Allah, ahirette görülecektir. Fakat biz bunun key-
fiyetini bilemeyiz.

 İmam Maturîdî’nin eserleri yanında Ebü’l-Muîn en-Ne-
sefî’nin Tebsiratü’l-Edille ve et-Temhîd li-Kavaidi’t-Tev-
hid; Nureddin es-Sabuni’nin el-Bidâye fî Usûli’d-Dîn 
ve Ömer en-Nesefî’nin Akaidü’n-Nesefî adlı eserleri 
Maturîdiyye mezhebinin temel eserleri olarak sayıla-
bilir.

(Cevap D)

3. Yeni kelam hareketinin Hindistan kıtasındaki asıl te-
orisyeni olarak bilinir. Şiblî Nu’manî kelam tarihi ala-
nında yazdığı İlmu’l-Kelam adlı kitabının ön sözün-
de eski kelamın faydasız ve yetersiz olduğunu ifade 
etmiş ve yeni bir kelama duyulan ihtiyacı dile getir-
miştir. İlm-i Kelam-ı Cedid adlı eseriyle de ihtiyaç du-
yulan kelamı yazmıştır. Nedvetü’l- Ulemâ adıyla kur-
duğu teşkilatın temel hedefini de önceki kelamcıla-
rın Yunan felsefesine karşı yaptıkları gibi, ateizmin 
meydan okumalarına karşı metot bakımından yeni 
bir kelam ilmi kurmak olarak belirlemiştir.

(Cevap A)

4. Pozitivizm, Fransızcada “gerçek, olgu, kesin, kanıt-
lanmış, olumlu” gibi anlamlara gelen pozitif kelime-
sinden türetilmiştir. Terim olarak modern bilimi teme-
le alan; bâtıl inançları, metafizik ve dinî, insanlığın 
ilerlemesini engelleyen bilim öncesi düşünce tarzla-
rı olarak gören dünya görüşünün adıdır.

 Metafizik ile bilim arasına kesin sınırlar koyan, dog-
mayı ve sezgisel olanı bilimsel etkinlik alanından 
uzaklaştıran ve üzerinde odaklanılması gereken tek 
bilgi türü olarak bilimsel bilgiyi öne çıkaran pozitivizm, 
dinî ve metafizik söylemlerin yerini akla, gözleme ve 
deneye dayalı pozitif bilginin almasını öngörür. Po-
zitivizm, modern Batı düşüncesinde sadece bilim ala-
nıyla sınırlı kalmamış, adeta bir sosyal teoriye ve bir 
dünya görüşüne dönüştürülmüştür. Fransız Filozof 
Auguste Comte ile ortaya çıkan bu akıma göre olgu-
lar ve deneyler dışındaki bilgiler teolojik ve metafizik 
bilgi olarak görülür ve reddedilir. Bilimsel bilgi, insa-
nın her türlü ihtiyacını karşılayacak, zamanla bilim, 
her bakımdan insana tatmin edici bir çevre yaratma 
imkânı sağlayacaktır.

(Cevap E)
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5. Yeni dönem kelam düşüncesinin Mısır’daki temsilci-
si Muhammed Abduh, Selefî düşünceye daha yakın 
durmasıyla çağdaşlarından ayrılır. O, en önemli ese-
ri olan Risâletü’t-Tevhîd’in giriş kısmında, o dönem-
de alışılageldiği üzere, geçmiş kelam kitaplarının ya-
pı ve muhteva itibariyle kendi çağına ve muhatapla-
rına uygun olmadığını ifade eder. Özellikle müteah-
hirîn kelamcılarının gereğinden fazla felsefî bahisle-
re dalmış olmalarını eleştirir, mezhepler arasındaki 
kelamî ihtilaflar ve teorik tartışmalarla ilgilenmenin 
gereksizliğine vurgu yapar. Bu bağlamda, eserini Se-
lef itikadı üzere ve ihtilafları göz ardı edecek tarzda 
telif ettiğini dile getirir.

(Cevap D)

6. Öncüldeki tezleri savunanlar Nihilistlerdir. Nihilizm; 
hayatı ve evreni kötümser ve karamsar bir bakış açı-
sıyla değerlendiren, hayatın anlamını boşluk, hiçlik, 
anlamsızlık gibi kavramlara indirgeyen ve bu olum-
suz bakış açısının etkisiyle varlık, bilgi ve değer baş-
lıklarında olumsuz yaklaşımları öne çıkaran bir anla-
yıştır. Nihilizm; anlam, değerler, inançlar, ahlak, si-
yaset, düzen vb. kavramları yerinden eden ve tüm 
bunları geçersiz kılmaya çalışan felsefi, sosyal, siya-
si, ahlaki tutumları ifade eden yönelişe denir.

 Nihilist kavramı sadece bir tutumu ifade etmez. Fel-
sefi yönden hiçbir gerçek kabul etmeyen, sosyal yön-
den var olan toplum düzenini benimsemeyen, siya-
si yönden her türlü otoriteyi reddeden, ahlaki yönden 
hiçbir ahlaki değer tanımayan kişiler için kullanılır.

 Nihilizm, tanrının varlığını, ruhun ölümsüzlüğünü, ira-
denin özerkliğini, aklın otoritesini, değerlerin nesnel-
liğini, bilginin imkânını, tarihin mutlu sonunu yadsı-
ma türünden bir reddedişe ek olarak umutsuzluk ve 
düş kırıklığı duygusunu da ihtiva eder.

(Cevap A)

7. Küfür çeşitleri şunlardır:

 • Küfr-i inkârî: Allah’ı, peygamberleri ve onların 
Allah’tan alıp getirdikleri esasları kişinin kalbiyle 
tasdik, diliyle ikrar etmemesidir.

 • Küfr-i cühûd: Kişinin bildiği halde iman etme-
mesi, inkârı tercih etmesidir.

 • Küfr-i inâdî: Kişinin kalben Allah’ı bilip bazen di-
liyle de ikrar ettiği halde haset, şöhret ve makam 
düşkünlüğü, kavmiyetçilik gibi sebeplerle İslam’ı 
bir din olarak kabullenmemesidir.

 • Küfr-i nifâk: Kişinin inanılması gereken husus-
ları diliyle ikrar ettiği halde kalben tasdik etme-
mesidir.

(Cevap A)

9. 19. asrın sonlarında Amerika ve çeşitli Avrupa ülke-
lerinde ortaya çıkan ve günümüze kadar düzensiz 
olarak da olsa devam ettirilmiş olan satanizm; “şey-
tana tanrı diye tapınmak” şeklinde de tanımlanabilir. 
Bu hareket, bütün dinlere ve dinlerin ortaya koymuş 
olduğu kutsal değerlere karşı bir başkaldırıyı temsil 
etmektedir. Dolayısıyla satanizm, şeytanın en önem-
li özelliği olan isyan, başkaldırı ve kötülüğü esas ala-
rak dinin ve dinî olan her şeyin karşısında yani Al-
lah’ın karşısında; şeytanın ve onun temsil ettiği şe-
yin yanında yer alma hareketidir.

(Cevap A)

8. Kelamcıların geneli tarafından kabul edilen üç bilgi 
kaynağı vardır: Sağlam duyular (havass-ı selime), 
doğru haber (haber-i sadık) ve akıl (akl-ı selim).

(Cevap C)
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2. Sözlükte “bölüm, insan grubu, ayırma, topluluk, par-
ti ve tümen” gibi anlamlara gelen fırka, terim olarak 
İslam fikir tarihinde siyasi düşünce veya itikadi telak-
kilere sahip bulunan mezhep anlamındaki düşünce 
akımı ve grupları demektir. Kur’an-ı Kerim’de tefrik 
ve teferruk olarak geçen bu kavram, dinde ve sosyal 
hayatta bölünmeyi, parçalanmayı dağılıp çözülmeyi 
ifade etmektedir. 

(Cevap D)

3. Mutezile mezhebinin iman anlayışı onların kader an-
layışıyla alakalıdır. Allah, kullarına bir şeyi yapıp yap-
mama gücü vermiştir. Bununla beraber insan hürdür, 
kendi fiilini kendisi yapar. Eğer insan herhangi bir şe-
yi yapıp yapmama hürriyetine sahip olmasaydı o tak-
dirde insanın işlediği iyi ve kötü amellerden sevap 
veya ceza görmesi manasız olurdu. Eğer insanın fi-
illeri ezelî yazı/kaderde belirlenmiş olsa ve Allah in-
sanları bu fiilleri yapmaya zorlamış farz edilseydi Al-
lah’ın o fiillerden dolayı bir insanı cezalandırması zu-
lüm olurdu. Hâlbuki Allah adildir; kullarına hiçbir şe-
kilde haksızlık etmez. Kısaca Mu’tezile’ye göre kul, 
fiilinin halıkıdır (yaratıcısıdır). İman eden kişi, bu ima-
nını bütün davranışlarında gösterir.

(Cevap D)

4. Hanbelî mezhebi, büyük Hadisçi ve Fakih Ahmed b. 
Hanbel’in görüşleri etrafında oluşmuştur. Mezhep ima-
mının yaşadığı dönem ve mezhepleşme süreci bakı-
mından Hanefi, Maliki ve Şafii mezhebinden sonra or-
taya çıkmış dördüncü büyük ehlisünnet mezhebidir. 
Bu mezhebe mensup olan fakihlere ve bu mezhebin 
görüşüyle amel eden kişilere Hanbelî denir. 

 Hanbelî mezhebi hâlen, başta Hicaz bölgesi olmak 
üzere Irak, Suriye, Filistin ve Mısır’da yaygındır. Han-
belî mezhebinin hüküm çıkarmada kullandığı kaynak 
ve deliler konusunda diğer fıkıh mezhepleri ile ara-
larında önemli bir ayrılık bulunmamaktadır. Şer’i hü-
kümlerin kendisinden çıkarıldığı kaynaklar içinde ilk 
sırayı ayet ve hadisler almaktadır. Bundan sonra hü-
küm çıkarmada, sahabe fetvaları, zayıf hadisler, mas-
lahat ve kıyas kullanılmaktadır.

(Cevap E)

1. Hz. Muhammed vefat ettikten sonra öne çıkan konu-
lardan biri de kimin halife olacağıydı. Şiirlerin kabul 
ettiği görüşe göre Hz. Muhammed Ğadîr-i Hum de-
nilen yerde Hz. Ali’yi halife tayin etmiştir. Şiiler Hz. 
Ebubekir ve Hz. Ömer’in bu hakkı gasp ettiklerini ifa-
de  ederler.

(Cevap B)

8. Mu’tezile’nin Basra ekolü, kelâmî meseleleri daha çok 
teorik biçimde ele almış, bundan dolayı fikrî mücade-
le taraftarı olmuş, usûl ve furûda hem akla hem de 
vahye birlikte değer vermişlerdir. Bunların amacı da-
ha çok Hz. Muhammed’den intikal eden İslam inancı-
nın devamlılığını sağlamak, İslam inançlarına yönel-
tilen eleştirileri en iyi biçimde savunmak olmuştur. On-
lar bu düşünceden hareketle felsefeyi dine hizmet 
eden bir araç olarak görmüşlerdir. Buna dayanarak da 
karşılaştıkları farklı din, kültür ve felsefî düşüncelerin 
mahiyetine vakıf olmaya çalışmışlardır. Basra ekolü 
daha çok Allah’ın sıfatları konusunu ele almıştır.

(Cevap D)

7. Ebû Amr Abdurrahmân b. Amr b. Yuhmid el-Evzâî 
Evzâiyye mezhebinin kurucusu, fıkıh ve hadis âlimi-
dir. Mezhebi günümüzde yaşamamaktadır.

(Cevap A)

6. Bahailik 1800’lerde İran’da Mehdi inancının uzantı-
sı olarak doğan ve Mirza Ali Muhammed tarafından 
kurulan Babiliğin bağımsız dine dönüşmüş biçimidir. 
Tüm dünyada inananları olan evrensel bir dindir. Ba-
hai Tarihi, 1844’te Bab’ın (Seyyid Ali Muhammed) ye-
ni bir çağın gelmekte olduğunu ve yeni bir peygam-
ber’in geleceğini ilan etmesiyle başlar. Bahailiğin ku-
rucusu ve peygamberi, lakabı Bahaullah olan Mirza 
Hüseyin Ali’dir. 21 Nisan 1863’te yeni prensipleri Bağ-
dat’ta sürgünde iken ilan etmiştir.

(Cevap D)

5. Kaderiye mezhebi denilince ilk akla gelen insana öz-
gür irade vermeleridir. Bu mezhebe göre Allah’ın ke-
lamı hadistir. Allah’ın ezeli bir sıfatı yoktur. Allah’ın 
gözle görülmesi imkânsızdır. İnsan kendi fiillerinin 
yapıcısıdır. İnsanın özgür iradesi olmadığını savu-
nan mezhep ise Cebriye’dir.

(Cevap B)

9. Haşviyye, genellikle birtakım manasız dini telakkile-
re sahip bilgisiz kimseler için kullanılır. Bu kavramın 
ilk kez Hicri II. yüzyılın başlarında ortaya çıktığı tah-
min edilmektedir. Haşviyye ekolüne mensup olanlar 
Allah’a sıfat nispet etmek hususnda, ona cisim diye-
cek kadar ifrata düşmüşlerdir. Ancak bunu yaparken 
özellikle uluhiyyet meselesinde naslar arasında bağ-
lantı kuramayarak teşbih ve tecsime kadar varan an-
layışları benimsemiştir. İtikadi, ameli ve ahlaki konu-
larda Hz. Muhammed’e atfedilen rivayetleri kabul et-
tiklerini iddia etmişlerdir. Ancak Allah’a nispet edilen 
yüz, göz, el, ayak gibi uzuvları aynen kabul etmiş ve 
onu cismani bir varlık olarak düşünmekte bir sakın-
ca görmemişlerdir.

(Cevap C)
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16. Bektaşilik, adını Türk düşünürü Hacı Bektaşi Veli’den 
alan Anadolu’da XII. Yüzyılda kurulan bir Türk tari-
katının adıdır. Hacı Bektaşi Veli, 646/1248 tarihinde 
Horasan’ın kültür merkezi olan Nişabur şehrinde doğ-
muştur. Hacı Bektaşi Veli’nin; “Makalat”, “Şerh-ı Bes-
mele”, “Şerh-i Fatihai”, “Makalatı Gaybiyye” ve “Ke-
limat-ı Ayniyye”, “Kitabü’l-Fevaid”, “Üssü’l-Hakika” ve 
“Şathiyye” adlı eserleri vardır. 

(Cevap D)

12. Mezhepler dinin anlaşılma biçimleridir. Dolayısıyla 
özünde insani bir olaydır. İnsanın psiko-sosyal eği-
limlerinden kaynaklanan hususların yanı sıra sos-
yo-politik gelişmeler mezheplerin ortaya çıkışına ze-
min hazırlayan faktörlerdir.

 • Mezheplerin doğuşu ile ilgili sosyo-politik faktör-
ler, Hz. Muhammed’in vefatı sonrasında, özellik-
le de dört halîfe döneminde ortaya çıkan anlaş-
mazlıkları ifade etmektedir. Bunların arasında 
halîfe seçimleri, Hz. Osman Dönemi’nde yaşa-
nan kargaşa ve Hz. Ali Dönemi’ndeki iç savaşlar 
yer almaktadır.

(Cevap C)

13. Kelâm mezhepleri içerisinde akla en çok yer veren 
ekol, Mu’tezile’dir. Onlar, akla önem verdiğinden do-
layı mukallidin yani inandığı şeyin delillerini bilmeyen 
birinin imanını geçerli saymaz. Onlar, akıllı bir insanın 
vahiy gelmeden önce kendi düşüncesiyle Allah’ın var-
lığını bulması gerektiğini söylerler. Yine buna muka-
bil insanın akılla, bir şeyin iyi mi kötü mü olduğunu 
vahye ihtiyaç duymadan bilebileceğini savunurlar.

(Cevap B)

14. Mu’tezile, zulmü Allah’a yüklemeyi ve insan iradesi-
ni yok sayan anlayışı eleştirirken bir aşırı uçtan diğer 
aşırı uca kaydığı gerekçesiyle ehlisünnet tarafından 
şiddetle eleştirilmiştir.

 Allah, adaleti gereği yapmış olduğu fiillerinde ve ya-
ratmasında mutlaka birtakım hikmet ve maslahatla-
rı gözetir, boşu boşuna hiçbir iş yapmaz. O, yaptığı 
her şeyi bir sebep ve gayeye bağlı yapar. Mu’tezi-
le’ye göre Allahutaala’nın bazı yüce ve iyi prensiple-
re göre hareket etmesi zaruridir.

 Mu‘tezile’nin adalet anlayışına göre kulun menfaati-
ne en uygun olanı Allah’ın yaratması onun üzerine 
vaciptir. Zira Allah, kötü ve çirkin bir şeyi yapmaz; 
yaptığını da en iyi bir şekilde yapar. Bu onun adale-
tinin gereğidir. Allah’ın kulun menfaatine en uygun 
olanı yapmasının vacip oluşu meselesi kelâm ilmin-
de salah-aslah meselesi olarak bilinir.

(Cevap B)

15. Maturidi mezhebinin görüşü şöyledir: Genelde akıl, 
eşyanın güzel ve çirkinliğini anlayabilir ancak o, ne-
yin yararlı neyin zararlı olduğunu bütün yönleriyle bi-
lemez. Bunun için derin araştırmaya veya peygam-
ber haberine ihtiyaç duyulur. Din de zaten iyi olan şe-
yi emretmiş, kötü olan şeyi ise yasaklamıştır. Dola-
yısıyla din, bu konuda akılla birleşmektedir. Nitekim 
akılla da bazı şeylerin güzelliği veya çirkinliği açık ve 
kesin (bedîhî) olarak bilinebilir. Örneğin adaletin ve 
nimetlere şükretmenin güzelliği; nankörlük, zulüm ve 
yalanın ise çirkinliği açıkça akılla bilinir. Akıl da din 
gibi, güzel olanı emreder; çirkin olanı ise yasaklar.

(Cevap C)

10. Eimme-i Selase: Üç imam anlamına gelen bir ter-
kiptir. Hanefi fıkıh kitaplarında, Ebu Hanife ile tale-
beleri Ebu Yusuf ve Muhammed için eimme-i selase 
tabiri kullanılmaktadır. Ayrıca fıkıh kitaplarında, mez-
hep imamlarının görüşleri sıralanırken, dört fıkıh mez-
hebinin kurucularından üçünün görüş birliğinde olup 
birinin diğerlerinden farklı görüşte olması hâlinde, 
muhalefet edenin ismi açıkça zikredilmekte, diğerle-
ri için de eimme-i selase tabiri kullanılmaktadır.

 (Cevap B)

11. Varlığını sürdürebilen tek Harici fırka İbâdiye’dir. Adı-
nı kurucusu olduğu kabul edilen Abdullah b. İbâd’dan 
almıştır. Fırkanın adı Kuzey Afrika ve Umman’da Ebâ-
zıyye şeklinde söylenirken çağdaş yazarlar İbâdiye’yi 
tercih etmişlerdir. Umman İbâdîleri’ne Beyâsi, Bîyâ-
si veya Beyâzide denmiştir. İbâdîler, kendilerine bun-
dan başka ilk tahkimcilerle ilgilerinden dolayı Şurât 
adını verdikleri gibi, ehlü’l-îmân ve’l-istikâme, eh-
lü’l-adl ve’listikâme, cemâatü’l-müslimîn, ehlü’d-da’vet 
isimlerini de vermektedirler.

(Cevap D)
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TEST • 2

3. Mutezile mezhebinin beş temel prensibi şunlardır:

 • Tevhid

 • Adalet

 • El-Menzile Beyne’l-Menzileteyn

 • El-Va’dve’l-Vaid

 • Emr-i Bi’l-Ma’ruf Nehy-i Ani’l-Münker

(Cevap C)

2. Kur’an’ın indiriliş amaçlarından belli başlıları şunlar-
dır:

 • Kuran; Allah’ı isim, sıfat ve fiilleriyle tanımamızı, 
onun muazzam ve hayret verici tasarrufunu gör-
memizi, böylece onu Rab olarak kabul edip kul-
luk yapmamızı sağlamak için indirilmiştir. Yani Al-
lah-İnsan ilişkisini düzenlemek için indirilmiştir. 
Allah’a nasıl iman edeceğimiz, birleyeceğimiz ve 
ibadet edeceğimiz açıklamıştır.

 • İnsanın insanla ilişkilerini düzenlemek için indi-
rilmiştir. Yani iki insan ve buna bağlı olarak iki top-
lum arasındaki ilişkileri düzenlemek için indiril-
miştir.

 • İnsan-doğa ilişkilerini düzenlemek için indirilmiş-
tir.

 • Ahiretin varlığını ve orada insanların dünyada 
yaptıklarından sorumlu olduğundan, ona göre 
mükâfat-ceza işlemine tabi tutulacağını anlatmak 
için indirilmiştir.

 (Cevap D)

1. Eş’ârîye veya Eş’ârîlik, İslam itikadi mezheplerinden 
birisidir. Ebu’l-Hasen el-Eş’ârî’nin (324/935-36) ön-
cülüğünde kurulan kelam ekolüdür. Ehlisünnette, 
Mâtûridîlik ile birlikte yaygın olan ikinci itikâdî mez-
heptir.

 Ebu’l-Hasen el-Eş’ârî’den sonra bu ekole mensup 
olarak ortaya atılan fikirleri geliştiren âlimler arasın-
da şunları saymak mümkündür:

 • Ebû Bekir el-Bâkıllânî

 • İmâmu’l-Haremeyn Cüveynî

 • Ebû Hâmid Gazâli

 • Şehristânî

 • Fahru’d-din Râzi

 • Sayfullah Âmidî

 • Beydâvî

 • Sa’dud-din Teftâzânî

 • Seyyid-i Şerif-i Cürcânî

 • Celâlu’d-din Devvâni

 Evzai ise bir mezhebe bağlı olmayan önemli bir fıkıh 
âlimidir.

(Cevap C)

4. 1. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer, Hz. Muhammed’in çiz-
gisinden hiç ayrılmamış, hatta bu konuda son dere-
ce titiz ve hassas davranmışlardır. Öyle ki O’nun geç-
mediği yoldan bile geçmeyi uygun görmemişlerdir. 
Ancak bu durum mezheplerin oluşmasına etki ede-
cek bir fikir ayrılığı oluşturmamıştır.

(Cevap D)
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6. Hariciler kendileri için Ehlişurat ismini kullanmışlar-
dır. Ehlişurat’ın manası Allah yolunda savaşıp onun 
uğrunda canlarını ve mallarını satan yahut feda eden, 
bu özelliklerine karşı Allah’ın da kendilerinden can-
larını ve mallarını satın aldığı kimseler anlamında 
şurât (tekili şârî) ismidir. Hariciler Ehlişurat tabirini 
bütün fırkaları benimsemesine rağmen ana bünye-
de zaman içinde değişik adlarla tali gruplar ortaya 
çıkmıştır.

(Cevap A)

7. Cebriye, itikadi bir ekolün adıdır. İnsanların kendile-
rine has bir iradeye sahip olmadıklarını, zihni ve ame-
li bütün fiillerin ilahi gücün zorlayıcı tesiriyle meyda-
na geldiğini savunan grupların ortak adıdır. İnsanın 
bütün davranışlarını Allah’ın iradesine bağlayan ve 
beşeri iradeyi inkâr eden bu ekolün ve ilk kurucusu 
Cehm ibn Safvan’dır. Kurucusuna nispetle bu fırka-
ya Cehmiyye de denilmiştir. 

(Cevap B)

8. Nusayi en-Nemiri tarafından kurulan, gizliliğe önem 
veren, yıldızların kutsallığına inanan, mezhep dışın-
da evlilik yapmayan grup Nusayriliktir.

(Cevap B)

9. Mezheplerin ortaya çıkışına zemin hazırlayan ve ge-
lişim süreçlerine doğrudan tesir eden pek çok husus 
bulunmaktadır. Bu, kendiliğinden ve birden gerçek-
leşen bir olgu değildir; aksine bu sürece eşlik eden 
psikososyal, dinî, kültürel ve siyasi pek çok unsur bu-
lunmaktadır. Bu unsurları şöyle sıralayabiliriz:

 I. İnsanoğlunun tabiatından kaynaklanan hususlar

 II. Nasların-dinî metinlerin tabiatı

 III. Farklı din, kültür ve medeniyetlerle olan etkile-
şimler

 IV. Halîfe seçimleri, Hz. Osman Dönemi olayları, Ce-
mel ve Sıffîn savaşları, tahkim olayı gibi siyasi 
ihtilaflar

(Cevap D) 

5. İsmâiliyye, ehlibeyt imamı Cafer Sâdık’tan sonra imâ-
metin, onun küçük oğlu Musâ Kâzım’ın değil de bü-
yük oğlu İsmail’in ve ondan sonra onun soyundan 
gelenlerin hakkı olduğu iddiasıyla, Asrın ikinci yarı-
sında İmâmiyye’den ayrılanların oluşturduğu bir Şiî 
mezhebidir. Söz konusu fırka için Ta‘lîmiyye, Bâtıni-
ye, Melâhide ve Seb‘iyye isimleri de kullanılmakta-
dır. İsmail’in babasından önce vefat etmiş olmasını 
bir mani sebep olarak kabul etmeyen bir grup, onun 
ölmediğini ve gerçek imam olarak geri döneceğini 
(rec‘at) savunurken; önemli bir çoğunluk İsmail’in öl-
düğünü, ölen bir kimsenin imam olamayacağını, bu 
sebeple imâmet hakkının Cafer Sâdık’tan sonra to-
runu Muhammed b. İsmail b. Cafer’e intikal ettiğini 
kabul etmiştir. İsmail b. Cafer’e bağlılıklarından do-
layı Hâlis İsmailîler olarak da isimlendirilen birinci 
grup, fazla uzun ömürlü olmamış ise de İslâm tari-
hinde yukarıdaki isimlerle anılan ikinci grup günümü-
ze kadar Musta‘liyye ve Nizâriyye gibi tali kollara ay-
rılmak suretiyle varlığını devam ettirmiştir. Fatımiler 
devletini onlar kurmuş ve bu devlet Eyyubiler tara-
fından ortadan kaldırılmıştır.

(Cevap A)
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10. Eş‘arîler ile Mâtürîdîler arasında ortak birçok görüş 
olduğu gibi birbirinden farklı görüşleri ve yaklaşım bi-
çimleri de vardır. Bu farkların bazılarını şu şekilde sı-
ralamak mümkündür:

 I. Cüz’i İrade: Mâturîdîlere göre insanda müstakil 
bir cüz’’i irade vardır ve bu irade itibarî bir varlı-
ğa sahip olup Allah tarafından yaratılmamıştır. 
Eşarîlere göre ise insan müstakil bir cüz’î irade-
ye sahip değildir, iradeyi insanda yaratan Yüce 
Allah’tır.

 II. Tekvîn: Mâturîdîlere göre Yüce Allah’ın kendisiy-
le fiillerini gerçekleştirdiği bir tekvîn sıfatı vardır. 
Bu da irade, kudret gibi subûtî sıfatlardandır. 
Eşarîlere göre ise Allah’ın subûtî sıfatları arasın-
da tekvin diye bir sıfat yoktur. Kudret sıfatı yarat-
ma işlevini yerine getirir.

 III. Güç yetirilemeyenin teklif edilmesi (Teklifumâ 
lâ yutâk): Eşarîlere göre Yüce Allah insanın güç 
yetiremeyeceği bir şeyi yapmasını isteyebilir ve 
onunla mükellef kılabilir, Mâturîdîlere göre ise 
böyle bir sorumluluk yüklemek caiz değildir, zira 
bunda herhangi bir hikmet yoktur.

 IV. Nübüvvet: Mâturîdîlere göre peygamber olma-
nın şartlarından biri erkek olmaktır. Eşarîlere gö-
re ise peygamber olmak için erkek olmak şart de-
ğildir, kadınlar da peygamber olabilirler.

 V. Sebep ve hikmet: Eşarîlere göre Allah’ın fiilleri 
hikmetli olmak ve bir sebebe bağlı olmak zorun-
da değildir. Çünkü Allah dilediğini yapandır ve Al-
lah yaptıklarından sorumlu değildir. Mâturîdîler 
ise Allah’ın fiillerininbir hikmete bağlı olduklarını 
ve bir sebebe dayandıklarını ileri sürmüşlerdir. 
Zira Allah boşuna iş yapmaz. Hikmetsiz ve se-
bepsiz iş yapmak ise boşunadır/abestir.

 VI. İbadet mükellefiyeti: Eşarîlere göre kâfirler iman 
etmekle yükümlü oldukları gibi, ibadet etmekle 
de yükümlüdürler, ibadet etmedikleri için ayrıca 
ceza göreceklerdir. Mâturîdîlere göre ise kâfirler 
iman etmekle yükümlüdürler, ibadetle değil, ay-
rıca ceza görmezler.

 VII. İrtidat: Eşarîlere göre irtidat eden kimse tekrar 
İslam dinine dönerse amelleri de geri döner. 
Mâturîdîlere göre ise amelleri geri dönmez.

 VIII. Ümitsizlik hâlinde yani son nefeste tövbe (tevbe-i 
ye’s): Eş‘arîlere göre bu durumdaki bir tövbe ge-
çerli değildir. Mâturîdîlere göre ise geçerlidir

(Cevap C)

TEST • 2

12. İmâmiye fıkhı denilince Cafer es-Sâdık gelmektedir. 
Sebebi İmâmiyye fırkasının fıkhi esaslarını tedvini ve 
sistemleştirmesindeki büyük payı olduğu içindir. Do-
layısıyla İmâmiyye fırkası fıkhi ve ameli anlamda Ca-
fer es-Sâdık’ın bu katkısından dolayı Caferiye ismi 
ile de anılmaktadır.

(Cevap C)

11. Haricî, “çıkmak, itaatten ayrılıp isyan etmek” anla-
mındaki hurûc kökünden, “ayrılan, isyan eden” anla-
mında hâricûn kelimesine nispet ekinin eklenmesiy-
le meydana gelmiş bir terim olup topluluk ismi olarak 
“Hâriciye” ve “Havâric” şeklinde kullanılır. 

 • Muhakkimetu’l-Ula

 • Haruriye

 • Marika

 • Ehlişurat

 • Havaric/Hariciye

(Cevap C)
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16. Hâricî fırkaların ortak düşünceleri şöyledir:

 • Osman ve Ali’den ve onları siyasi davalarında 
haklı görenlerden teberrî edip uzaklaşmak. 

 • Büyük günah işleyenleri kâfir saymak

 • İmam (devlet başkanı) sünnete aykırı uygulama-
larda bulunduğunda ona karşı ayaklanmak

 • Kendi kanaatlerine katılmayanları, Müslüman ol-
salar dahi kâfir sayıp mal ve canlarını helal ad-
detmek

 Hariciler, Habeşli bir kölenin bile uygun şartları taşı-
dığında devlet başkanı olabileceğini düşünürler. Ya-
ni onlara göre devlet başkanını Kureyş kabilesinden 
olmasına gerek yoktur.

(Cevap B)

15. Öncülde sözü edilen görüş Ezarika’dır.

 Ezarika’ya göre kendilerine muhalif olan Muhammed 
ümmeti müşrik oldukları gibi “Kaade” yani kendileri 
gibi başkaldırmayan diğer Harici gruplar da müşrik-
tir. Kendilerinin sahip olduğu topraklara göç etmeyen 
Müslümanlar da kâfirdir. Muhaliflerinin darları (bulun-
dukları bölge) dar-ı küfürdür. Muhaliflerinin kadınla-
rını, çocuklarını öldürmek dahi mübahtır.

Cevap B

13. Öncülde anlatılanlar Şia’ya aittir.

 Hilafet meselesi ve halife seçimiyle ilgili olarak İslâm 
düşüncesinde ortaya çıkan temel görüşleri kısaca 
şöyledir:

 • Ehlisünnet’e göre, kendisinden sonra kimin hali-
fe olacağına dair Hz. Muhammed bir belirleme-
de bulunmamıştır. Dolayısıyla halifenin belirlen-
mesi seçimle gerçekleştirilir. Onun için ashab is-
tişare sonucunda Hz. Ebû Bekir’i halife seçmiş-
tir.

 • Şîa’ya göre halifelik meselesi insanların seçimi-
ne bırakılabilecek bir iş değildir. Halife nasla be-
lirlenir. Hz. Muhammed Hz. Ali’yi kendisinden son-
ra yerine halife olarak tayin etmiştir.

(Cevap B)

14. Önderi Ebû’l- Hasan el-Eş‘arî’ye nispetle Eş’arîlik 
(el-Eş’ariyye) adını alan mezhep muhalifleri tarafın-
dan müşebbihe ve mücbire gibi isimlerle de anılmış-
tır. İlahi sıfatlar, kulların fiilleri, iman-amel ilişkisi ve 
bunlara bağlı konularda kendine özgü fikirler ortaya 
koyan Eş’arîlik, Mâturîdîlik ile birlikte ehlisünnet kelâ-
mını oluşturmaktadır. Hayatının önemli bir kısmını 
Mu’tezile arasında geçiren Eş’arî, hocası Ebû Ali 
el-Cübaî ile girdiği ve kaynaklarda üç kardeş mese-
lesi olarak geçen Yüce Allah’a bir şeyin vacip olup 
olmaması meselesinde Mu’tezilî izahın yetersiz kal-
ması dolayısıyla Mu’tezile’den ayrıldığı kaydedilmek-
tedir.

(Cevap C)
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3. Gulam Ahmed Kadıyani, İslâm’ı savunmak amacıy-
la Berâhin-i Ahmediye adında geniş hacimli bir eser 
yazmayı gündemine aldı. 1880 yılında ilk iki cildini 
yayınladığı eserde diğer dinlere özellikle de Hristi-
yanlara karşı İslâm’ın geniş kapsamlı bir savunusu-
na girişti. Bu savunu, gerek entelektüel çevrelerde 
gerekse halk tabanında ciddi yankı buldu. Ancak Gu-
lam Ahmed, eserinin ilk iki cildinde yalnızca bunun-
la yetinmedi; ilerleyen süreçte ortaya atacağı kimi id-
diaları için zemin oluşturmaya çalıştı.

(Cevap C)

1. Yezidîler de sabah ve akşam yerine getirilmesi ge-
reken namaz için önce eller ve yüz yıkanır. Sabah 
vakti güneşin sarılığınn görüldüğü esnada güneşe 
karşı ayakta durulup, kollar göğüs üzerine çapraz 
olarak bağlandıktan sonra “Ey Şems, bizi bedbahtlı-
ğa ve düşmanlığa karşı koru. Ey Rab, milletine kar-
şı lütufkâr ol, milletini müreffeh kıl. Çocuklarımı ko-
ru. Şahidimiz Melek Tavus’un ismidir” şeklinde dua 
okunur. Güneşin doğuşu ve batışı ile ilgili olarak oku-
nan bu duadan sonra namaz kılan yahut bu tür iba-
detini yapan Yezidî, gömleğinin yakasını dudakları 
arasına alarak secde edip toprağı öper. Akşam da 
aynı şekilde güneş batarken güneşe karşı durarak 
dua okur. Bu şekilde Yezidîlerde “namaz” günde iki 
defa güneşe dönerek belirtilen şekilde bitirilir.

(Cevap D)

2. Hz. Ali’nin hilafet konuşulduğu sırada Hz. Muham-
med’in defin işleriyle meşgul olması hilafet konusu-
nun kendi dışında kendisine danışılmadan gerçek-
leştiği düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Hz. Muham-
med’in vefatından sonra geriye kalan mirasını Hz. 
Fatıma’nın Hz. Ebubekir’den istemesi ve almaması 
nedeniyle Hz. Ali’nin bu geç biat ettiğini düşünenler 
olmuştur. Hz. Muhammed devrinde Hz. Ali’ye mu-
habbet besleyen ve peygamberin vefatından sonra 
onun imametini destekleyen ve daha o zaman Ali’nin 
Şîası diye anılan sahabiler Selman-ı Farisi, Ammar 
b. Yasir, Ebu Zer el-Gıfari, Mikdad b. el-Esved gibi 
adı geçen sahabiler, hilâfeti Hz. Ali’ye geçen bir mi-
ras gibi değerlendirmişlerdir. Onlara göre, eğer Hz. 
Muhammed miras olarak bir mal bıraksaydı nasıl ya-
kınlarına kalacak idiyse siyasi manadaki mirasın da 
böyle olması gerekir. 

 Ehlisünnet ve Şîa tarihçileri Hz. Ali’nin ilk dönemde 
Ebubekir’in halife seçilmesinden hoşlanmadığı, ona 
biat etmeye belli bir süre yanaşmadığı hususunda it-
tifak hâlindedir. Hz. Ali’nin, Hz. Ebubekir ve önde ge-
len diğer zevâtla yaptığı konuşmalarda, kendisinin 
halifeliğe daha fazla hak sahibi olduğuna işaret ede-
rek Kureyş’in Resûlullah’ın soy ağacı olması duru-
munda, ehlibeyt’in bu soy ağacının meyvesi olaca-
ğına atıfta bulunduğuna dair kayıtlar mevcuttur. Yi-
ne onun, “hilafete benden daha layık kimse yoktur” 
(Taberî, 1879-1881. III, s. 476) şeklindeki ifadesi bu-
nu teyit etmektedir.

(Cevap A)

4. Ehliistikamet, ehlidalalet: İstikamet doğru yolu, da-
lalet ise doğru yoldan sapmayı ifade eder.

 Bid’at: Sonradan uydurulan şey

 Ehlisünnet, ehl-i bid’at: Geniş Müslüman topluluk-
lar ehlisünnet; itikadi konularda kendi görüşlerini ka-
bul etmeyen mezhepler ehl-i bid’at (ashabul bida, 
mübtedia)

 Ehl-i Heva (Ashabul Ehva): Sünnetin istikametin-
den ayrılarak kendi nefislerinin arzu ve isteklerini iz-
leyen, ilahi ve nebevi kaynaklardan uzaklaşarak be-
şeri düşüncelere tabi olan bid’atlara sarılanlar.

 Ehl-i Furkat, Ehl-i cemaat: Ehl-i furkat mezhepler-
de ayrılıkçı fırkalaşma eğilimini; ehl-i cemaat, bütün-
leşme birlik beraberliği ifade eder.

 Ehlikıble: Allah’a, kitaplarına, peygamberlerine ve 
ahirete iman eden, kıbleye dönerek namaz kılmanın 
farziyetine inanan kimseleri ifade eder. Bu yüzden 
Ehlikıble küfür ile suçlanmaması gerektiği hükmü 
önemlidir.

(Cevap B)
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6. 11 Nisan 1900 tarihinde ilhama dayandığını iddia et-
tiği hutbesini okuyan Gulam, son evliya olduğunu 
söylemiştir. Eskatoloji diye bilinen kıyamet ve ahir za-
man söylenceleri ön plandadır.

(Cevap E)

8. Ehlikıble hakkında susan (vakf eden), onların mez-
heplere ayrılmaları ve anlaşmazlıkları sonucu birbi-
rinin kanlarını akıtmaları veya birbirini tekfir etmele-
ri ile ilgili görüş belirtmeyerek ceza ve mükâfat konu-
sundaki durumlarını Allah’a havale eden ekol Mür-
cie’dir.

Cevap B

5. İslâmcılara ittihad-ı İslâm, yani Pan-İslâmizm adını 
da verdikleri müslümanların siyasal birliği, İslâm âle-
minin geri kalmasını ve sömürgecilerin istilasını en-
gelleyecek tek çareydi. II. Abdülhamid bunu bir dev-
let politikası hâline getirdi. Padişahın halife olma im-
tiyazı tahkim edilerek İslâm ülkelerinin maddi ve ma-
nevi desteğini celbetmek ve bu sayede Osmanlı Dev-
leti’ni emperyalist güçler karşısında ayakta tutmak, 
bu politikanın esas amacıydı.

(Cevap B)

7. Kaderiyye mezhebi, Cebriyye mezhebine tepki ola-
rak doğmuştur.

(Cevap C)
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10. Mu’tezile mezhebinin usul-i hamse (beş temel pren-
sip) dışındaki bazı görüşleri şunlardır:

 I. Mu’tezile göre katil tarafından öldürülen birisi ken-
di eceliyle ölmemiştir. Bilakis ecelinden önce öl-
dürülmüştür.

 II. Mu’tezile’ye göre haram yiyecekler rızık değildir. 
Rızkı Allah verdiğine göre Allah kötü bir fiili işle-
mez. Bundan dolayı sadece helal olan yiyecek 
ve gıdalar rızık olarak adlandırılabilir.

(Cevap A)

9. I. Meshaf-ı Reş / Kitabu’l - Cilve → Yezidilik

 II. El - Beyan → Babilik

 III. Kitabü’t - Tevhid → Maturidilik

 IV. Makalatu’l-İslamiyin → Eşarilik

 Kadiyanilik mezhebinin öncüllerde eseri bulunma-
maktadır.

(Cevap D)

11. Mürcie; büyük günah işleyenlerin durumunu Allah’a 
havale eder, onların ahirette cezalandırılıp cezalan-
dırılmayacağı konusunda bir görüş belirtilmediği için 
“Şükkat” diye isimlendirilmiştir.

(Cevap D)

12. Önderi Ebû’l- Hasan el-Eş‘arî’ye nispetle Eş‘arîlik 
(el-Eş’ariyye) adını alan bu mezhep, muhalifleri ta-
rafından müşebbihe ve mücbire gibi isimlerle de anıl-
mıştır. İlahi sıfatlar, kulların fiilleri, iman-amel ilişkisi 
ve bunlara bağlı konularda kendine özgü fikirler or-
taya koyan Eş’arîlik, Mâturîdîlik ile birlikte ehlisünnet 
kelâmını oluşturmaktadır. 

 Bu mezhebe bağlı olan önemli âlimler şunlardır:

 I. Ebû Bekir el-Bâkıllânî

 II. İmâmu’l-Haremeyn Cüveynî

 III. Ebû Hâmid Gazâli

 IV. Şehristânî

 V. Fahru’d-din Râzi

 VI. Sayfullah Âmidî

 VII. Beydâvî

 VIII. Sa’dud-din Teftâzânî

 IX. Seyyid-i Şerif-i Cürcânî

 X. Celâlu’d-din Devvâni

(Cevap C)

TEST • 3
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16. Kadim olsun hadis olsun kendi başına bulunabilen 
varlık şeklinde tanımlanan cevher, değişmeyen, öz 
varlık anlamında mantık, felsefe ve kelamın ortak kul-
landığı bir terimdir. Araz, cevher ve cismin varlığıyla 
var olan, bunlarsız varlığa çıkamayan nitelik anlamı-
na gelmektedir. Cevherin aksine, hiçbir arazın varlı-
ğı kendi tabiatının gereği değildir. Bu anlamda araz, 
cevher ve cismin gelip geçici niteliği durumundadır. 
Cevher ve araz birbirlerine bağımlıdır. Bu bakımdan 
ehlisünnet Allah’a cevher ve araz denilmeyeceğini 
fakat şey denilebileceği görüşünü öne sürmüştür.

(Cevap A)

15. İslam dininin temel inancı olan “Allah’ın varlığı ve bir-
liği ile Hz. Muhammed’in peygamberliği” tasdik et-
mekten ibaret olan kelimeişehadet Alevîlik’te kabul 
edilmiştir. Ancak bu iki iman esasına “Ali’nin velâye-
ti” de eklenmiştir. Nitekim çok çeşitli vesilelerle söy-
lenen “Hak-Muhammed-Ali” üçlemesi bunu ifade et-
mektedir. Bu üçlemede yer alan “Hak” yüce yaratıcı 
olan Allah’ı, “Muhammed” genel anlamda “nübüvvet”i 
yani peygamberliği, “Al” de tasavvuftaki “velayet”i ya-
ni ermişliği sembolize etmektedir.

(Cevap A)

13. Nusayrî toplumu günümüzde Suriye, Türkiye ve Lüb-
nan’da yaşamaktadır. Suriye’de Lazkiye ve Cebel-i 
Ensâriyye bölgesi başta olmak üzere ülkede tahmi-
ni olarak % 8-12 arasında gösterilen bir nüfus oranı-
na sahiptir. Türkiye’de Hatay ile kısmen Adana ve 
Mersin’in çeşitli yerleşim birimlerinde, Lübnan’da ise 
daha çok kuzey kesimlerde on bin dolayında nüfusa 
sahip küçük bir grup olarak varlığını devam ettirmek-
tedir.

(Cevap E)

14. Şiî Mehdi tasavvurlarındaki ortak nokta, adı geçen 
imamların ölmediği, belirli bir yerde gizlenmiş oldu-
ğu ve zamanı gelince mutlaka döneceği düşüncesi-
dir. Bu ilişkilendirmeler, genellikle Şiîliğin Keysâniy-
ye kolunda ve ğulat Şiî çevrelerde karşılık bulmuş-
tur. Mehdilik kavramı, Nefsü’z-Zekiyye gibi ehlibeyt 
liderlerinin siyasi isyanlarında motivasyon aracı ola-
rak kullanılmıştır. Zeydîler, Nefsü’z-Zekiyye olarak 
bilinen Muhammed b. Abdullah’ı mehdi olarak nite-
lemişlerdir. Şiîliğin İsmâiliyye kolunda ise beklenen 
kurtarıcının İsmail b. Cafer ya da Muhammed b. İs-
mail olduğu ileri sürülmüştür. Fâtımî İsmâilîleri ise 
Fâtımî Devleti’nin kurucusu Ubeydullah’ı mehdi ola-
rak adlandırmıştır.

(Cevap E)
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4. Gaylân b. Müslim ed-Dımaşkî el-Kıbtî irade hürriye-
ti konusundaki fikirleriyle Ma’bed el-Cühenî ile birlik-
te ilk Kaderiyye fırkasının doğuşunu hazırlayan ta-
biûn dönemi âlimlerinden biridir ve kelam ilmi ve ta-
rihi bakımından, Kaderiye ve Mu’tezile’nin benimse-
diği prensipleri daha önce ortaya koyması bakımın-
dan önem arz eder. Nitekim Mu’tezile’nin “el-usû-
lü’l-hamse” diye anılan beş temel prensibine temel 
teşkil eden görüşleri ilk önce o dile getirmiştir. Öte 
yandan onun ilâhî sıfatların zatın aynı olduğu ile 
Kur’ân’ın yaratılmış olduğu şeklindeki görüşleri Mu’te-
zile’nin tevhid prensibinin temelini oluşturmuştur. Ay-
nı şekilde onun, irade hürriyeti konusundaki fikirleri 
Mu’tezile’nin adalet prensibinin teşekkülünde önem-
li rol oynamıştır. Bu yüzden, Kaderiye’nin öncülerin-
den sayılmakta, Ma’bed el-Cühenî’den sonra ikinci 
önemli isim olarak anılmaktadır.

(Cevap D)

5. El-Milel ve’n-Nihal, XI-XII. yüzyıl bilginlerinden Şeh-
ristânî’nin eseridir. Gerek kendi döneminde ve ge-
rekse ondan sonraki dönemlerde ilmî çevrelerde ge-
niş yankılar uyandırmıştır. Şehristani’nin bu esere 
yazdığı mukaddime çok önemlidir, yazar mukaddi-
mesinde metodolojisini ayrıntılı bir şekilde açıklamış-
tır.

(Cevap A)

6. Kaderiyye mezhebi fiillerin Allah tarafından gerçek-
leştiğini savunan Cebri din anlayışına tepki olarak 
doğmuştur. Mabed el-Cüheni ve Geylan ed-Dımeş-
ki bu konuda fikirlerini savunan kişilerdir. Kaderiyye, 
Emevi yönetiminin baskıcı ve cebriyyeci din anlayı-
şına tepki göstermiş, fiillerin insan eliyle gerçekleşti-
ğini ve herkesin özgür olduğunu savunmuştur.

(Cevap E)

3. Mâturîdî ekolünün gelişip belirgin hâle gelmesinde 
en büyük pay kuşkusuz Ebü’l-Muîn en-Nesefî’ye ait-
tir. Mâturîdî’ye olan bağlılığını değişik vesilelerle di-
le getiren Ebû’l-Muin en-Nesefî, başta Tebsıratu’l- 
edille adlı eseri olmak üzere kelâm ilmi alanında yaz-
dığı eserlerle Mâturîdîlik mezhebinin ekolleşmesin-
de ve bir ekol olarak yerini almasında önemli katkı-
larda bulunmuştur. 

(Cevap B)

2. Seyyid Şerif Curcani ya da tam adı ile Ali bin Muham-
med es-Seyyid Eş-Şerif, 1340’ta (740 h.) Esterabad 
(Curcan) bölgesinde doğmuştur, 1413’te Şiraz’da ve-
fat etmiştir. Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin, Îcî’nin Mevâ-
kıf’ı üzerine yazdığı Şerhu’l-Mevâkıf isimli eseri, ha-
cimli şerhler geleneğinin başta gelen örneğidir. Bu 
eserde felsefî bahislerin akaid konularına göre çok 
daha fazla yer alması ve kitabın hemen hemen üçte 
ikilik bölümünü kapsaması, kelamın felsefîleşme sü-
recinde geldiği noktayı göstermesi açısından önem-
lidir. Bu eser, Teftâzânî’nin kitapları ile birlikte İslâm 
düşüncesi ve Osmanlı ilim anlayışı üzerinde kalıcı 
tesirler bırakmış, Osmanlı medreselerinde ders kita-
bı olarak okutulmuş, bu eserlerin gerek bütünü ge-
rekse belli kısımları üzerine yapılan çalışmalar, za-
man içerisinde oldukça geniş bir külliyat teşkil etmiş-
tir. Cürcânî’nin kelâma dair diğer eserleri arasında 
Hâşiyetü’t-Tecrîd ve Şerhu’l-Akâidi’l-Adudiyye sayı-
labilir.

(Cevap C)

1. Mezhepler tarihi yazıcılığı, her grup mensubunun 
kendi görüşlerini savunması ve diğer görüşleri eleş-
tirmesi şeklinde başlamış, bu gayeyle yazılan ve tü-
rünün ilk örnekleri olan küçük hacimli eserlere makâlât 
denmiştir. Ebû’l-Hasan el-Eş‘arî, İslâm mezheplerini 
ve onların görüşlerini tanıttığı meşhur eserine “İs-
lâm’a mensubiyeti olanların fikirleri” anlamında 
Makâlâtü’l-İslâmiyyîn adını vermiştir.

 Çoğulu fırak olan fırka terimi ise daha yaygın bir kul-
lanım alanı bulmuştur. Bağdâdî’nin el-Fark beyne’l-Fı-
rak (Gruplar Arasındaki Farklar) isimli kitabında, eser 
başlığı olarak bu terim tercih edilmiştir.

 El-Milel ve’n-Nihal Şehristani’nin mezhepler ve din-
ler hakkında yazdığı kitabının adıdır.

(Cevap A)
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8. İslam dinin ön gördüğü ibadetler, Bahailikte de bu-
lunmaktadır. Ancak bu ibadetler farklı şekilde yapıl-
maktadır. Namaz, kişinin sabah, öğle ve akşam ol-
mak üzere üç defa Allah’ı anmasıdır. İbadet için Mu-
hammed Baba’nın öldüğü kabrinin bulunduğu şehir 
olan Filistin’deki Akka’ya dönerler. Onlar ayrıca hac 
maksadıyla Bab Mirza Ali’nin Şirazdaki evini veya 
Bahaullah’ın Bağdad’da ikamet ettiği evi ziyaret eder-
ler.

(Cevap C)

9. Selefiyye mezhebinin dayandığı esaslardan olan İm-
sak; müteşabih naslarla ilgili herhangi bir yorum yap-
maktan veya onlarla ilgili herhangi bir tasarrufta bu-
lunmaktan kaçınmak anlamına gelmektedir.

(Cevap D)

11. Önderi Ebu’l-Hasan El-Eş’ari’ye nispetle Eş’arilik adı-
nı alan bu mezhep, muhalifleri tarafından Müşebbi-
he ve mücbire gibi isimlerle anılmıştır.

(Cevap A)

10. Şia, sözlükte “taraftar, yardımcı, partizan, grup ve bir 
konuda bir araya gelenler anlamında kullanılmakta-
dır. Şia’ya göre imamet, dinin temel esaslarındandır. 
İmam, Müslümanların dini ve dünyevi işlerini Pey-
gamber adına yürüten başkandır.

(Cevap B)

12. Hz. Muhammed’in vasi tayin ettiği yer gadir-i hum 
mevkiinde olduğundan şia kaynaklarında bu isimle 
geçmektedir. İmam Ca‘fer, oğlu İsmâil’in kendisinden 
sonra imam olacağını söylemiş fakat İsmâil, babası 
hayatta iken ölünce “Allah’ın ilim ve iradesinde deği-
şiklik meydana geldiğini” söylemiştir. buna da “Be-
da” denir.

(Cevap A)

7. Şia “taraftar, yardımcı, partizan, destekleyen ve bir 
konuda bir araya gelen” anlamında kullanılmaktadır. 
Hz. Ali’ye taraftar olanlar anlamındadır. Şia Hz. Mu-
hammed’in ölümünden sonra imamete en layık kişi-
nin Hz. Ali olduğunu ifade ederler. Buna delil olarak 
Ğadîr-i Hum olayını dile getirirler. Çünkü Hz. Muham-
med’in bu bölgede Hz. Ali’ nin elini tutarak, “Ben ki-
min mevlası isem Ali de onun mevlasıdır.” demiştir. 
Yani burada Hz. Ali’ yi imam tayin ettiğini peygamber 
dile getirmiştir. Seçeneklere baktığımızda B seçene-
ği Şia’ya ati doğru bir bilgi değildir.

(Cevap B)
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1. Hacı Bektaş-ı Veli, dini düşüncesini dört kapı on ma-
kam şeklinde formüle temiştir. Dört kapıyı; “şeriat, ta-
rikat, marifet ve hakikat” diye isimlendirmiş ve her bir 
kapının onar makamı olduğunu söylemiş ve bu ma-
kamları şöyle açıklamıştır:

 • Şeriat Makamları

 • Tarikat Makamları 

 • Marifet Makamları

 • Hakikat Makamları

(Cevap A)

2. Allah, adaleti gereği yapmış olduğu fiillerinde ve ya-
ratmasında mutlaka birtakım hikmet ve maslahatla-
rı gözetir, boşu boşuna hiçbir iş yapmaz. O, yaptığı 
her şeyi bir sebep ve gayeye bağlı yapar. Mu’tezi-
le’ye göre Allahutaala’nın bazı yüce ve iyi prensiple-
re göre hareket etmesi zaruridir. Mu’tezile’nin “adâ-
let” anlayışına göre kulun menfaatine en uygun ola-
nı Allah’ın yaratması onun üzerine vaciptir. Zira Al-
lah, kötü ve çirkin bir şeyi yapmaz; yaptığını da en 
iyi şekilde yapar. Bu, onun adaletinin gereğidir. 

(Cevap B)

3. Şiiliğin İsmailiyye kolundan doğan Dürzilik, Fatimi ha-
lifelerinden el-Hâkim Biemrillah’ın veziri Hamza ibn 
Ali tarafından kurulmuştur. Dürzilere göre halifi el-Ha-
kim Batıni anlayışına bağlı olarak Allah’ın birliğini yay-
mak üzere etrafa tebliğciler gönderir. Yedi yıl boyun-
ca bu tebliğ yapıldıktan sonra maksada ulaşılır. Dür-
zîliğin inanç esasları Hamza ibn Ali tarafından şöyle 
belirlenmiştir: 

 • Allah’ın birliğini ikrar etmek, 

 • Uluhiyetin insan şeklinde devamlı tezahür ettiği-
ne inanmak

 • el-Hâkim’i bu ilahi hülûlun son ve en büyüğü ola-
nak kabul etmek

 • Hamza’yı çağın en büyük sahibi olarak görmek

 • İlahi varlıkta yer tutan beş veziri tanımak

 • Kaderin felsefi mefhumuna inanmak

 • Nefislerin tenasühüne inanmak

(Cevap D)

6. Haricilerin, daha çok yeni Müslüman olan kesimler-
den geldikleri görülmektedir. Vahiy ve sünnet terbi-
yesi altında yetişmiş sahabe neslinin aksine bu ke-
simler, Hz. Muhammed’in son yıllarında çöl ve dağ-
lık bölgelerden Medine’ye gelerek İslam’a giren, az 
bir müddet şehirde kalıp o sürede ne öğrendilerse 
bu bilgiyle kabilelerine geri dönen Müslümanlardı. 
Ezberlerindeki Kur’an bilgisi yegâne kaynaklarıydı. 
Bununla yetinmek durumundaydılar.

 Bilgisiz ve kültürsüz kesimlerden geliyorlardı. Haricî-
ler, inançlarına samimi şekilde bağlı insanlardı. Bu 
yüzden bildikleri yahut bildiklerini sandıkları husus-
ları büyük bir taassupla savunuyorlardı. Kendi doğ-
rularından şaşmıyorlar, diğer yorum ve açıklamala-
ra kulaklarını tıkıyorlardı. İbadetlerini edada çok di-
siplinli olmaları, zâhidâne yaşantıları, Kur’an’ı çok 
okumaları gibi özellikleri, yanlışa düşmekten onları 
kurtaramamıştı. Günah işlemekten özenle sakınıyor-
lardı. Bu nedenle etraflarında işlenen günahlara tep-
kisiz kalamıyorlar, tevbe talebinde bulunuyorlar ve-
ya şiddetle müdahale ediyorlardı.

(Cevap A)

5. Cemel ve Sıffin savaşları sonucunda, İslam düşün-
cesinde ‘büyük günah işleyen kişinin durumu mese-
lesi’ ortaya çıkmış. Bir rivayete göre Vasıl b. Ata, Ha-
san-ı Basri’nin bu meseleye verdiği cevabı beğen-
memiş ve kendi görüşünü söyleyerek onun meclisin-
den ayrılmıştır. El-menzile beyne’l-menzileteyn bü-
yük günah işleyen kişinin iki yer arasında bir yerde 
olduğunu anlatan bir kavramdır. Şu takdirde böyle 
birisi iman ile küfür arasında bir mertebededir. Vasıl 
b. Ata’ya göre bu mertebe, fâsıklık olarak adlandırı-
lır.

(Cevap B)

4. Hudus, sözlükte “sonradan meydana gelmek” ma-
nasındadır. Allah’ın varlığını ispat için bir varlığın, ola-
yın hatta bütünüyle âlemin bir zamanlar yokken son-
radan var olması manasını ifade eder. Sonradan mey-
dana gelen, yaratılan şeye hâdis, onun yaratıcısına 
da muhdis denir. Varlık ve olayların bir yokluğun ar-
dından, yani yok iken var olmaları durumu bir yara-
tıcının bulunmasını aklî bir zorunluluk olarak gerek-
tirir. İşte, Kelam ilmindeki bu delile hudus delili denir. 
Hudus deliline kozmolojik delil de denir.

(Cevap D)
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8. Şia’nın İmamiye fırkasına mensup ulema, şer’i hüküm-
ler, kaynakları, özellikle şer’i kaynak ve delillerden hü-
küm çıkarma konusunda Usuliyye ve Ahbariyye diye 
iki büyük sınıfa ayrılmıştır. Usuliyye ekolü şer’i yüküm-
lülüklerin kaynağı olarak bütünüyle haberlere dayan-
manın yeterli olmadığını, muayyen kurallara göre iç-
tihat etmek suretiyle şer’i hükümlere ulaşılmasının ge-
rekliliğini savunan şii fakihler ekolüyken, Ahbariler bu 
düşüncelere karşı çıkarak dini hükümlerin kaynağı ola-
rak akıl ve kıyasla hüküm çıkarılmasını reddetmiş. Bu-
nun yerine Kur’an ayetlerini, Nebevi sünneti, Hz. Ali’nin 
sözünü ve imamların sözünü şer’i hüküm kaynak ola-
rak kabul etmişlerdir.

(Cevap E)

7. Maturidi mezhebindeki önemli şahsiyetler;

 • Ebu’l Mu’in en-Nesefi

 • Ömer Nesefi

 • Nureddin el-Sebuni

 • İbn-i Hümmam

 • Hızır Bey

 • Kemalüddin Beyazi

(Cevap C)

9. Allah’ın hiçbir varlığa benzemediği ve bu açıdan da 
tek olduğu inancının bir uzantısı olarak Mu’tezile, Al-
lah’ın ahirette gözle görülemeyeceğini iddia etmiştir. 
Çünkü onlara göre Allah cisimlere benzemez. Göz-
le görünen bir şey, bir yönüyle cisimlere benzemiş 
sayılır. Şu hâlde tevhîd prensibinin gereği olarak Al-
lah, beşerin ve cisimlerin sıfatlarına benzemediğine 
göre gözle görülemez. Gözle görülmesi, imkânsız-
dır. Onlar aklî delillerin yanı sıra, “Gözler onu idrak 
edemez, hâlbuki o gözleri idrak eder.” (En’am 6:103) 
gibi ayetlerle de delil getirirler.

(Cevap C)

10. Çağdaş yazarlardan Muhammed Cevad Muğniye’ye 
göre, “Şîa, diğer fırkalardan şu görüşleriyle ayrılır: 
İmam, nebiden gelen bir nasla tayin olmuştur. Nebi-
nin, halifesinin tayinini unutması ve halifelik işini üm-
metin seçimine bırakması caiz değildir. İmam, büyük 
ve küçük bütün günahlardan korunmuştur. Nebi imâ-
mete başkasını değil, Ali b. Ebî Tâlib’i tayin etmiştir 
ve o ashâbın kesinlikle en üstünüdür.”

(Cevap E)

11. Hariciyye fırkasının oluşum sürecinde gerçekleşen 
olaylardan dolayı fırkanın adı konusunda çeşitli gö-
rüşler ileri sürülmüştür. Öncüllerdeki açıklamanın kar-
şılığı D seçeneğinde doğru olarak sıralanmıştır.

(Cevap D)

12. Kadiyanilik hareketi ile ilgili verilen bilgilere bakıldı-
ğında Mirza Gulam Ahmed tarafından Hindistan’da 
kurulmuştur. Kendilerini Ahmediyye hareketi olarak 
tanımlarlar. Muhaddes kavramı yani, Allah ile konu-
şan, nebilik iddiasını ilan etmek zorunda olan ve red-
dedenlerin cezaya çarptırılacağı kimsedir. Üç mele-
ğin varlığını kabul eden hareket Yezidilik’tir.

(Cevap B)

14. Dürziliğin inanç esasları arasında;

 • Allah’ın Lahuti ve Nasuti yönü olduğuna inanıl-
maktadır.

 • Ölümden sonra ruhun başka bir bedene geçtiği-
ne inanılmaktadır.

 • Tekamüs: Tek evlilik esastır.

 II ve IV. öncülde verilenler Nusayrilik mezhebinin gö-
rüşleri arasındadır.

(Cevap D)

13. Ehlisünnet fıkıh mezheplerinin tarih itibariyle birinci-
si olan Hanefi mezhebi, ismini kurucusu sayılan bü-
yük fakih İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin asıl ismi Nu-
man b. Sabit olup, “İmam-ı Azam” (büyük imam) la-
kabıyla anılır. Bu mezhebe mensup fakihlere ve bu 
mezhebin görüşüyle amel denelere Hanefi denir. Gü-
nümüzde Türkiye, Türkistan, Afganistan ve Balkan-
lar’da bu mezhep çok yaygındır. Hindistan ve Pakis-
tan’da ise Hanefi mezhebinin tek mezhep olduğu söy-
lenebilir. 

(Cevap A)
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6. Dürzi mezhebi, Fatımilerin altıncı halifesi Hâkim Biem-
rillah’ı ilah olarak kabul eder. Dürziler, Tanrı’nın in-
san suretine girmesinin insanlar için bir rahmet ve 
adalet olduğunu kabul eder ve diğer din sahiplerinin 
madum olan, bilinmeyen, fayda ve zarar vermeyen 
bir yokluğa ibadet ettiklerini ileri sürerler. Dürziler, in-
san ruhunun bitkilere-hayvanlara geçtiğini reddeder, 
bu yüzden tenasüh yerine takammus kelimesini kul-
lanırlar.

(Cevap A)

TEST • 6

1. Selefiyye İbn Teymiyye tarafından temelleri atılan 
inanç hareketidir.

 • Naslardan yararlanmışlardır.

 • Tevil’den akıl ve felsefeden uzak durmuşlardır.

 • En önemli temsilcileri “Ahmed b. Hanbel”dir.

(Cevap C)

2. Nusayri mezhebine göre Ali “mana”dır. Muhammed 
“isim”dir. Selman ise “bab”dır. Tanrı, bilinmek ve an-
laşılmak üzere nasuti kalıbına girerek tecelli etmiş-
tir.

(Cevap A)

3. Nusayrilerle ilgili; Kitabu’l Mecmu fırkanın temel kay-
nağıdır. Hızır inancı bulunmaktadır. Tenasuh ve hu-
lule inanılmaktadır.

(Cevap E)

4. Bahailik;

 • Kutsal kitabı; Kitab-ı Akdes, Kitab-ı İkan

 • 19. yy. Bahaullah tarafından İran’da kurulmuştur.

 • Kıyametin kopmayacağını savunurlar.

(Cevap D)

5. İmamiyye’nin görüşleri arasında;

 • Hz. Ali ve onun iki oğlu ile torunları Allah’ın emri 
ve peygamberin vasiyeti ile imamdır.

 • Beda ve recat telakkisi haktır.

 • Takiyyeye uymayanın dini inancı yoktur.

(Cevap B)
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TEST • 6

10. İslam tarihindeki ilk siyasi fırka Hz. Ali ve Muaviye 
arasında cereyan eden Sıffın Savaşı’ndan sonra or-
taya çıkmıştır. “Hüküm yalnızca Allah’ın’dır.” sloga-
nıyla ortaya çıkan fırka Haricilik’tir.

(Cevap A)

11. Zeydiyye mezhebi;

 • Zeyd b. Ali’ye nisbet edilen mezheptir.

 • Ehli Sünnet’e en yakın Şii mezhebidir.

 • İmamet konusunda diğer Şii fırkalardan ayrılır.

(Cevap B)

12. İmamiyye mezhebi on iki imamı inanç ilkesi hâline 
gelmiştir. O yüzden farklı isimlerle anılmıştır.

 • İsnaaşeriyye

 • Caferiyye

 • Ashabu’l-İntizar

 • Kaimiyye

 Zeydiyye: Zeyd b. Ali’ye nisbetle oluşan siyasi hare-
ketin adıdır.

(Cevap E)

7. Şefaate ve tevesüle karşı çıkan, onu red edip şirkle 
eş gören mezheb Vehhabiliktir.

(Cevap C)

8. İbnu’n-Nusayr en-Nemiri tarafından kurulan Nusay-
rilik, Hz. Ali’nin ilah olduğunu ileri süren aşırı Şii fır-
kadır. Nusayrilere göre mana olan Ali kendi nurun-
dan isim olan Muhammed’i o da bab olan Selman-ı 
Farisi’yi yaratmıştır. Ayn-mim-sin (AMS) dir.

(Cevap A)

9. Kaderilik ya da Kaderiyye, kader konusunda insanın 
irade, ihtiyat ve kudret sahibi, yükümlülüğü olan bir 
yaratık olduğu, insanların Allah’ın hiçbir müdahali es-
ki olmaksızın fiillerini bizzat kendi güç ve iradesine 
bağlı olarak meydana getirdiği inancına sahip olan 
islam dini itikadi mezhebidir.

(Cevap D)
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1. Cebrail, peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir. 
Kur’an’da bu meleğin ismi “Cibril, Ruhu’l-Kudüs, Ru-
hu’l-Emin, Ruh ve Rasul” şeklinde geçmektedir. Bü-
tün peygamberlere vahyi getiren Cebrail’dir. Cebra-
il, Hz. Muhammed’e asli şekliyle iki kere görünmüş-
tür. Biri Hira Mağarası’nda ilk vahyi getirdiği zaman, 
diğeri de Miraç’ta “sidretü’l-münteha”da gerçekleş-
miştir. Bazen de Resulullah’a insan şeklinde ashab-
tan yüzü nurlu olan Dıhye el-Kelbi suretinde görün-
müştür. İlgili hadislere göre Cebrail dünyada ve ahi-
rette Allah ile kul arasında elçidir. Hem meleklere hem 
peygambere ilahi tebliğ eder, bu sebeple de Allah ile 
vasıtasız konuşur. 

(Cevap C)

3. Hz. Muhammed döneminde beytülmal (hazine) ge-
lirlerini humus denilen ganimetin beşte biri, Müslü-
manlarla anlaşmalı olan gayrimüslimlerden can, mal 
güvencesi ve inanç hürriyetinin sağlanmasına karşı 
belirli kurallara göre alınan cizye, Müslümanlardan 
alınan zekât ve toprak mahsullerinin zekâtı olarak bi-
linen öşür oluştururdu. Bunlar amil denilen vergi me-
murları tarafından toplanırdı. Bazen bu görevi valiler 
de yapardı. Toplanan vergiler, Kur’an ve sünnet öl-
çülerine göre sarf olunurdu.

(Cevap E)

4. İslam’da, temel hak ve özgürlükler engellendiği tak-
dirde savaşa izin verilmiştir. Anarşiye, karışıklığa, kar-
gaşaya, hiçbir zaman izin verilmemiştir. Mekke’den 
Medine’ye hicret edildikten ve devlet kurulduktan son-
ra savaşa izin verilmiştir. Hz. Muhammed, Mekke’den 
Medine’ye hicret ettikten sonra başlattığı askeri faa-
liyetlerini vefatına kadar devam ettirdi. Bilindiği gibi 
bizzat Hz. Muhammed’in katıldığı savaşlara gaza, 
katılmadıklarına da seriyye adı verilirdi.

(Cevap D)

2. Hz. Muhammed Dönemi’nde gerçekleşen olaylara 
bakıldığında kronolojik sıralaması;

 II. Beni Kaynuka Gazvesi (624)

 I. Uhud Savaşı (625)

 III. Beni Kureyza (627)

 IV. Hayber Fethi (628) yılında gerçekleşmiştir.

(Cevap C)

9. Çoğaltılan yedi adet Kur’an nüshasından biri Medi-
ne’de bırakıldı. Diğerleri birer öğretici ile birlikte Mek-
ke, Kufe, Basra, Şam, Yemen ve Bahreyn’e gönde-
rildi. Hz. Osman, ileride Müslümanlar arasında bir ih-
tilaf çıkmasını önlemek ve ümmet arasında birliği 
sağlamak amacıyla bunların dışında yazılmış Kur’an 
sayfalarının ve özel mushafların imha edilmesini em-
retti.

 (Cevap E)

10. Hz. Muhammed’in vefatını takiben ensar ismiyle anı-
lan Medineli Müslümanlar, Beni Saide Sakifesi deni-
len gölgelikte toplanarak Hz. Muhammed’den sonra 
din ve dünya işlerinin yürütülmesinin yani halifelik ko-
nusunun kendilerine ait olduğu iddiasıyla müzakere-
lere başlamışlar, hilafet için aday olacak kişiyi Sa’d 
b. Ubade olarak belirlemişlerdi.

(Cevap D)

6. Zeyd b. Sâbit, Hz. Muhammed’in isteğiyle İbranice, 
Süryanice ve diğer bazı yabancı dilleri öğrenerek ya-
bancı misafirlerle peygamberimiz arasında tercüman-
lık yapmıştır.

(Cevap A)

7. Hz. Muhammed savaş sebebi ve umre ziyaretine git-
tiği sırada yerine vekil olarak Ümmü Mektum’u bırak-
mıştır.

(Cevap A)

8. Ganimetlerin paylaşımı ve savaş hukuku ile ilgili bil-
gilerin anlatıldığı ve Bedir Savaşı’ndan bahseden ve 
Bedir ismiyle anılan sure Enfal Suresi’dir.

(Cevap B)

5. Medine’de İslam devletinin kurulmasından sonra Müs-
lümanlar ve Rumlar arasında yapılan İlk Savaş Mu-
te Savaşı’dır. Peygamberin gönderdiği İslam’a davet 
mektubunu götüren elçi Haris b. Umeyr’in Rumlar ta-
rafından şehit edilmesi sonrası savaş kararı alınmış-
tır.

(Cevap E)
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11. “Ganimetlerin aranızdaki varlıklı kimselerin tekelinde 
olan bir servet ve güç kaynağına dönüşmemesi için 
Allah dağıtımın böyle olması gerektiğine hükmetmiş-
tir.” ayetini Hz. Ömer, toplum olarak elde edilen ve üre-
tilen maddî değerlerin belirli kişilerin ellerinde tedavül 
edip kalmaması, sosyal adaletin sağlanması ve refa-
hın geniş kitlelere yayılması gereğini vurgulayan bir 
ifade olarak anlamıştır. Pek çok sahabe tarafından sa-
vunulan -ve şeklî bir bakışla haklı gibi görünen- Irak 
arazisinin taksim edilmesi yönündeki görüşe katılma-
mıştır. Özellikle ayetin bu kısmını delil göstererek ve 
taksim halinde ortaya çıkabilecek sorunlara dikkat çe-
kerek onları bu arazilerin kamu gelirlerini arttıran bir 
kaynak hâline getirilmesi hususunda ikna etmiştir.

(Cevap B)

12. Hz. Muhammed’de Mekke’deki birçok Kureyşli gibi ti-
caret ile meşgul olmuştur. Kumaş ve tahıl ticaretiyle 
uğraşan Ebû Tâlib’e yardım etmek suretiyle ticaret ha-
yatına başlamış ve amcasının yaşlandığı yıllarda ken-
disi ticarete devam etmiştir. Bu dönemde onun çeşit-
li yerlere ticaret amacıyla seyahat ettiği bilinmektedir. 
Mekke’nin güneyinde Yemen yolu üzerinde on günlük 
mesafedeki Hubâşe panayırına, bir veya iki defa Ye-
men’e, ayrıca Doğu Arabistan’daki Muşakkar ve De-
bâ panayırlarına gittiği tespit edilebilmekte hatta Ha-
beşistan’a gittiği tahmin edilmektedir. Bu seyahatler 
sebebiyle bir taraftan ticarî hayatın gereklerini öğre-
nirken, diğer taraftan Arabistan’ın muhtelif yerlerinde 
yaşayan insanları yakından tanıma, onların dil ve leh-
çelerini, dinî, siyasi ve sosyal durumlarını yerinde gör-
me imkânını elde ediyordu. Hz. Muhammed, ticarete 
hayat şartları gereği atılmak zorunda kalmıştır.

(Cevap D)

13. İslâm’ın geldiği dönemde Arap Yarımadası’nda eğitim 
imkânları oldukça kısıtlıydı. Yaygın ve gelişmiş bir al-
fabe olmadığı gibi okuma-yazma bilenlerin sayısı da 
çok fazla değildi. Eğitim ve iletişim yazılı olmaktan çok, 
sözlü olarak yapılmaktaydı. Bilim ve medeniyetin ge-
liştiği bölgelere uzak olmamasına rağmen Hicaz böl-
gesinde idari, sosyal, ekonomik ve bilimsel yapının 
fazla gelişmediği, daha sade ve basit özellikler taşıdı-
ğı görülür. İslâm öncesi Arap toplumunda özellikle şi-
ir ve hitabet gelişmiştir. Kaynaklarda “Cahiliye” adı ve-
rilen bu dönem, bilgi ve inanç yoksunluğundan çok, 
bu konulardaki ölçüsüzlük, davranış ve ilişkilerdeki 
yanlışlıkların yaygınlığından dolayı bu adla anılmıştır.

(Cevap D)

14. İslâm tarihinde önemli bir yeri olan Hz. Ali, Hz. Mu-
hammed’in amcası Ebû Tâlib’in küçük oğludur. Hic-
retten yaklaşık yirmi iki yıl önce (m. 600) dünyaya 
gelmiştir. Ebû Tâlib’in maddî durumunun bozulması 
üzerine Hz. Muhammed onun bakımını üstlenmiş ve 
Hz. Ali beş yaşından itibaren onun himayesinde bü-
yümüştür. Küçük bir çocukken Resûlullah’ın peygam-
berliğini kabul ederek Müslüman olma şerefine nail 
olmuştur.

(Cevap C)

15. Medine’nin hicret yurdu olarak seçilmesinin sebep-
lerini şöyle sıralanabilir:

 • Mekke ile ilişkiyi tamamen koparmayı gerektir-
meyecek bir yer olması. 

 • Medine’deki otorite boşluğu Hz. Muhammed’in 
burada rahat hareket etmesine imkân veren bir 
etkendir. Bu sebeple Medine’nin tercih edilme-
sinde tereddüt edilmemiştir.

 • Medine’de Hz. Muhammed’in ailesinin sıhriyet 
bağı olan Hazrec kabilesinin yaşaması, destek 
sağlanması açısından önemlidir. 

 • Nüfus potansiyeli bakımından Medine, Hicaz’da-
ki en önemli yerleşim yerlerindendir. Hicret sıra-
sında burada hatırı sayılır bir nüfus yaşıyordu. 
Bu da Medine’yi tebliğ için vazgeçilmez bir yer 
hâline getiriyordu.

 • Medine’nin Habeşistan gibi alternatiflerle karşı-
laştırıldığında Mekke’ye yakın sayılabilecek bir 
mesafede olması da hicret yurdu olarak seçilme-
sinin sebeplerinden biri olarak değerlendirilebilir.

(Cevap B)

16. Gasp; başkasına ait bir malı, sahibinin veya yetkili-
sinin izni olmaksızın zor kullanarak almak anlamına 
gelir. Kur’an-ı Kerim’de bir yerde geçen gasp kelime-
si bu anlamda kullanılmıştır. (Kahf, 18:79). Dinlerin 
ve hukukun korumayı ilke edindiği beş temel değer-
den biri olan mülkiyet hakkı, İslam dininde muhterem 
kabul edilmiş, hırsızlık, gasp gibi buna yönelik teca-
vüzler şiddetle yasaklamıştır.

(Cevap B)
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TEST • 2

1. Medine Sözleşmesi Belgesi’nde Müslümanların ve 
İslâm’ın hukûkî ve sosyal varlığı, diğer unsurlar tara-
fından tanınmaktadır. Bu sözleşme ile Medine’deki 
müşrik Araplar ve Yahudiler, Müslümanları dinî, siya-
si ve sosyal açıdan tanımış oldular. Müslümanlar da 
gayrimüslimlere inanç ve fikir hürriyeti, mal ve can 
güvenliği sağlıyorlardı. Hile, desise ve tuzak kurma 
yasaklanıyordu. Baskı, zorbalık, hakka ve hukuka ri-
ayetsizlik, zulüm ve şiddetin hâkim olduğu o günün 
dünyasında bu vesika çok önemli bir gelişmedir. Do-
layısıyla bu belgede, Mekke’ye geri dönmek ile ilgili 
bir hedef ve gaye yoktur.

(Cevap C)

2. Hz. Muhammed’in hazinedarlık hizmetini de yapan 
Hz. Bilâl, ilk kez ezan okuyan müezzindir. İlk kâmet 
getiren ise Abdullah b. Zeyd’dir. Hz. Muhammed’in 
Resmî Müezzinleri ise şunlardır: Bilâl b. Rebâh el-Ha-
beşî, Abdullah b. Ümmi Mektûm, Ebû Mahzûre, Sa’d 
b. Âid. Hz. Muhammed Dönemi’nde muhtelif zaman-
larda müezzinlik yapan sahabiler ise şunlardır: Ziyâd 
b. el-Hâris es-Sudâi, Sevbân, Osman b. Affan, Ab-
dullah b. Zeyd b. Sa’lebe.

(Cevap E)

3. Zuhruf Suresi’nin 31-32. ayetlerinde açık bir şekilde 
anlatıldığı gibi peygamberlik, değerli bir şey idiyse 
Muhammed’e değil, kendilerine göre Mekke ve Tâif’in 
büyüklerinden birine gelmeliydi. Bu mantığa Kur’an 
şöyle cevap vermektedir: Allah maddî dünyada ge-
çerli olan ve orada kalan nimeti, imtihan gereği her-
kese verir; peygamberlik gibi, Allah nezdinde değer-
li ve bu yüzden rahmet olan manevî nimetini ise her-
kese değil, üstün meziyetleri sebebiyle seçtiğine ve-
rir ve bu rahmet onların değer verdiği asaletten, ser-
vetten, iktidardan çok daha iyidir, hayırlıdır, insanlar 
için kurtuluş ve mutluluk vesilesidir.

(Cevap B)

4. Ayette, Mekke’nin fethinden sonra Müslümanlarla 
Hevâzin müşrikleri arasında meydana gelen Huneyn 
Savaşı’ndan bahsedilmektedir. Hz. Muhammed Mek-
ke’nin fethinden sonra oranın idarî işlerini tanzim 
ederken hâlâ putperestlikte devam eden Hevâzin ka-
bilesi bir taraftan telâş, bir taraftan da Kureyş’in ba-
şaramadığını başarma hevesine kapılmıştı. Telâşın 
nedeni, Mekke’dekilerden sonra kendi putlarının da 
kırılacağı ve bağımsızlıklarını kaybedecekleri endi-
şesiydi. 

(Cevap B)

6. Cürhümlülerin Mekke hâkimiyeti sırasında Güney 
Arabistan’daki sel felaketi (seylü’l-arim) yüzünden 
kuzeye göç ederek Mekke civarına gelen Huzâa ka-
bilesi, Amr b. Luhay liderliğinde Cürhümlülerle yap-
tıkları savaşta onları mağlup ederek şehirden çıkar-
dı. Böylece Kâbe hizmetleri de onların eline geçti.

(Cevap D)

5. Hz. Muhammed öncüldeki ifadeyi Hz. Hatice için söy-
lemiştir. Çünkü ilk inananlardan olan Hatice, malını 
ve servetini bu uğurda harcamıştır.

(Cevap C)

7. İslâm’ın yayılması engellenip Müslümanlara yönelik 
baskılar artınca Hz. Peygamber, nübüvvetin 5. yılın-
da (M. 615) Müslümanların bir kısmını Habeşistan’a 
göndermeye karar verdi. Habeşistan’da adil olduğu 
bilinen bir hükümdar vardı. Hicret süreci yaklaşık iki 
yıl devam etti. İmkân bulan Müslümanlar peyderpey 
Habeşistan’a gittiler. Habeşistan’a hicret eden Müs-
lümanların çoğu Mekke’nin saygın ailelerine mensup 
insanlardan meydana geliyordu.

 İlk göç edenler, on biri erkek dördü kadın olmak üze-
re on beş kişiden oluşuyordu. Bunlar arasında Hz. 
Peygamber’in damadı Hz. Osman ile kızı Rukıyye 
de vardı. Daha sonra hicret edenlerle birlikte Habe-
şistan’a giden Müslümanların sayısı yüzü aştı.

(Cevap C)

8. Hz. Muhammed yumuşak huyluydu, ağırbaşlı ve sa-
bırlıydı; öfkesine galip gelir, intikam fikrinden uzak 
dururdu. Zira Yüce Allah, onu kaba ve katı yürekli ol-
maktan uzaklaştırmış, insanları bağışlamayı, doğru 
yola ulaşmaları için onlara dua etmeyi öğretmişti. Bu 
özellikler hilm, sabır ve şükür kavramları etrafında 
şekillenen özelliklerdir.

(Cevap A)
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TEST • 2

9. Hz. Muhammed’in çağrısı yakın çevresinde yankı 
buldu. Yaklaşık üç yıl süren bu dönemde Hz. Hatice, 
Hz. Muhammed’in kızları Zeyneb, Rukiye ve Ümmü 
Gülsûm, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ali, Zeyd b. Hârise, Os-
man b. Affân, Zübeyir b. Avvâm, Abdurrahman b. Avf, 
Talha b. Ubeydullah, Sa‘d b. Ebû Vakkâs, Osman b. 
Maz‘ûn, Said b. Zeyd, Ayyâş b. Ebû Rebîa ve hanı-
mı Esma bint Selâme, Ebû Ubeyde b. Cerrâh, Erkam 
b. Ebü’l-Erkam, Ebû Seleme, Ca‘fer b. Ebû Tâlib ve 
Ubeyde b. Hâris Müslüman oldular.

(Cevap E)

10. Hz. Muhammed’in amcası olan Zübeyr b. Abdülmut-
talib şehrin en zengin, yaşlı ve nüfuzlu kabile reisi 
durumundaki Abdullah b. Cüd’ân et- Teymî’ye baş-
vurarak onu mazlumları korumak üzere görüşülme-
si için bir toplantı yapmaya iknâ etti. Kureyş’in kolla-
rından Benî Hâşim, Benî Muttalib, Benî Zühre, Benî 
Teym ve Benî Esed ileri gelenleri, Abdullah b. 
Cüd’ân’ın evinde yapılan yemekli toplantıya iştirak 
ettiler. Toplantıya o sırada yirmi yaşında olan Hz. Mu-
hammed’in de amcası Zübeyr b. Abdülmuttalib ile 
birlikte katıldı. Toplantıda hazır bulunanlar uzun tar-
tışmalardan sonra haksızlığı önlemek için yemin et-
tiler ve bu iş için gönüllülerden oluşacak bir grup kur-
mayı kararlaştırdılar. Bu harekete “Erdemli insanla-
rın yemini” anlamında Hilfü’l-fudûl adı verildi. 

(Cevap D)

11. Eşleşmeler  I-A, II-B, III- C, IV-D şeklinde olmalıdır. 
E seçeneğindeki Tuleyha b. Huveylid bir diğer yalan-
cı peygamberdir. O, Hendek Savaşı’nda Medine’yi 
kuşatanlar arsında yer alan Esedoğullarının komu-
tanıydı. 630 yılında Medine’ye gelerek Müslümanlı-
ğını ilan etti. Hz. Muhammed’in vefatından önce de, 
peygamberliğini ilan etti. Tuleyha’ya Esed, Gatafan 
ve Tayy kabilelerinden bazı kimseler tabi oldu. Hz. 
Ömer döneminde tekrardan Müslüman olup, Irak’ın 
fetihlerinde yer almıştır.

Cevap E

12. Her şeyden önce dinde vahy esastır. Allah’ın vahiy 
yoluyla kiminle konuşacağını belirlemesi tamamen 
kendi iradesine bağlıdır. Bu bakımdan onun iradesi-
nin seçtiği kişi öncelikle bu yönüyle dikkate değerdir 
ve o kişinin vahiy eşliğinde yürüdüğü yol örnek alın-
ması gereken bir yoldur.

(Cevap B)

14. Kimsesiz Müslümanlarla ilim tahsil etmek isteyen sa-
habîlerin barınması için Mescid-i Nebevî’nin arka kıs-
mında Suffe yapılmıştı. Resûlullah, Medine dışına 
gönderilecek heyetleri oluştururken Suffe’de kalan-
lardan faydalanıyordu.

 Hz. Muhammed, hicret yolculuğunun nihayetinde he-
nüz Medine’ye girmeden Kubâ’da birkaç gün içinde 
İslâm tarihinin beş vakit açık ilk mescidini yapmıştır. 
Daha sonra Mescid-i Nebevî’yi inşa etmiş, bitişiğine 
de Suffe Okulunu hizmete açmıştır. Böylece iç huzu-
ru, camide yan yana saf tutan Müslümanların birli-
ğiyle görünür hâle getirmiş, Suffe Okulunda eğittiği 
öğrencilerle söz konusu birliği pekiştirmiştir.

(Cevap D) 

13. Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Muhammed’e itaat edilmesini 
emreden birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerin bi-
rinde şöyle buyrulmaktadır: “De ki, Allah’a itaat edin, 
Resûlüne itaat edin. Eğer sırt dönerseniz bilin ki pey-
gamber kendi görevinden siz de kendi yükümlülüğü-
nüzden sorumlu olursunuz. Fakat ona itaat ederse-
niz doğru yolu bulursunuz. Yoksa peygamberin gö-
revi açıkça tebliğ etmekten başka bir şey değildir.” 
(Nur, 24:54)

(Cevap B)

15. Hem Tevrat’ta hem de Kur’an’da bahsi geçen krali-
çe Sebe Melikesi Belkıs’dır. Bakınız (Sebe, 34:15-
19), (Neml, 27:24-44)

(Cevap C)
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TEST • 3

1. Hz. Muhammed’in soyu yirmi birinci kuşaktan atası 
olan Adnan vasıtasıyla Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’e 
dayanmaktadır. Bu sebeple Hz. Muhammed’in soyu-
nun da mensup olduğu Kuzey Araplarına İsmaililer 
veya Adnaniler gibi isimler de verilmektedir. 

(Cevap B)

2. Arapçada livâ ve râye kelimeleri hem sancak hem 
bayrak manasını taşır. İslâm’dan önce Mekke’deki 
idarî ve askerî görevlerden biri “ukab” (kartal) adı ve-
rilen, veraset yoluyla intikal eden sancaktarlık veya 
bayraktarlıktı. Bir savaş durumunda ukab çıkarılır ve 
onun muhafazasından sorumlu olan kimse tarafın-
dan taşınırdı. İslâm’ın ilk döneminden itibaren askerî 
birliklerde sancak ve bayraklar kullanılmış, Hz. Mu-
hammed zamanındaki savaşlarda livâ yahut râye 
adıyla anılan sancak ve bayraklar bulundurulmuştur. 
Bununla birlikte Hayber’in fethine kadar (7/628) ço-
ğunlukla livânın, Hayber’in fethinden sonra hem livâ 
hem râyelerin birlikte kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

(Cevap D)

3. Allah Resûlü, Kur’ân’ın ilk örnek uygulayıcısı sıfatıy-
la her an Allahutaala’nın izni ve gözetimi altında ha-
reket etmekteydi. Gerek doğrudan, gerekse dolaylı 
olarak vahye muhatap idi. Kendisine ait söz, davra-
nış ve onaylar da aynı derecede ilâhî kontrol altında 
idi. Dolayısıyla onun yaşantısı sadece kendi zama-
nıyla kayıtlı değil bütün zamanlar için geçerlidir. Din, 
Allah’ın bildirmesi ve resûlünün açıklaması ve uygu-
lamasıyla meydana gelmiş bir bütündür.

(Cevap A)

4. Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş olan 
Mûte Savaşı’nın sebebi Hz. Muhammed’in Busrâ 
emirine gönderdiği elçi Hâris b. Umeyr el-Ezdî’nin, 
Mûte’den geçerken, Bizans adına bölgeyi idare eden 
Hristiyan Gassânî Emiri Şurahbil b. Amr tarafından 
öldürülmesidir. 

 Devletler arası hukukun ihlal edilerek elçisinin öldü-
rülmesini bir savaş sebebi sayan Hz. Muhammed, 
Mûte’ye göndermek üzere Zeyd b. Hârise kumanda-
sında 3.000. kişilik bir ordu hazırladı. Zeyd’in şehit 
düşmesi hâlinde Cafer b. Ebû Tâlib’in, Cafer şehit 
düşerse Abdullah b. Revâha’nın kumandanlık yap-
masını, Abdullah da şehit düşecek olursa askerlerin 
kumandanı kendilerinin seçmesini emretti. 

(Cevap E)

5. Mekkelilerin Hz. Muhammed’in tebliğine yönelik tep-
kileri, onlarla iletişim kurabilmesine imkân vermez 
duruma gelmişti. Hz. Muhammed’in amcası Ebû Tâ-
lib vefat ettikten sonra diğer amcası Ebû Leheb, Hâ-
şimoğulları’nın lideri olmuştu. Ebû Leheb, başından 
beri Hz. Muhammed’in getirdiği dine karşı çıkmıştı. 
Kabile lideri olduktan sonra bir süre lider olmanın ge-
rektirdiği şekilde Hz. Muhammed’i koruduğu imajını 
verdiyse de daha sonra desteğini geri çekti.

(Cevap C)

6. Hudeybiye Antlaşması, Mekke müşrikleriyle Hudey-
biye kuyusu civarında yapılmıştır. İslâm’ın yayılışını 
hızlandıran, Hayber ve Mekke fethine zemin hazır-
layan antlaşma aşağıdaki şartları içeriyordu:

 1. Bu antlaşmanın süresi on yıldır. Bu süre zarfın-
da iki taraf birbiriyle savaşmayacak ve birbirleri-
ne hiçbir surette saldırıda bulunmayacaklardır. 
Bu, iki tarafın müttefikleri için de geçerlidir.

 2. Müslümanlar bu yıl Kâbe’yi ziyaret etmeden ge-
ri dönecekler ancak gelecek yıl Mekke’ye gelip 
umre yapabileceklerdir. Kâbe ziyaretleri esnasın-
da üzerlerinde silah olarak sadece kılıç taşıyabi-
lecekler ve ziyaretlerini üç günde tamamlayacak-
lardır.

(Cevap D)

7. Sözlükte “reislik, önderlik ve kumandanlık” gibi an-
lamlara gelen kıyâde, Câhiliye devrinde Mekke’de 
ordu kumandanlığını ve kafile başkanlığını ifade et-
mek için kullanılmaktadır.

(Cevap A)

8. Ebû Ümeyye b. Mugîre, “Benî Şeybe kapısından 
Kâbe’ye ilk giren kimsenin vereceği karara uyulma-
sını” teklif etti; Kureyşliler bu teklifi benimseyip bek-
lemeye başladılar. Kapıdan Hz. Muhammed’in girdi-
ği görülünce orada bulunanlar “İşte el-Emîn, işte Mu-
hammed geldi!” diyerek memnuniyetlerini ifade etti-
ler. Hz. Muhammed, bir örtü getirterek Hacerüles-
ved’i onun üzerine koydu, bütün kabile reislerinin iş-
tirakiyle örtüyü kaldırdı, konulacağı hizaya gelince 
de taşı kendi elleriyle alıp yerine yerleştirdi. Böylece 
Kureyşliler arasında çıkmak üzere olan bir çatışma-
nın da önüne geçilmiş oldu.

(Cevap B)
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16. Sözlükte “arkada olmak, birinin arkasından gelmek, 
yerine geçmek” anlamlarına gelen “half” kökünden 
türetilmiş olan halife, birinin yerine geçerek onun adı-
na iş yapan demektir. Halife ve hilafet tabiri, Hz. Mu-
hammed’in vefatından sonra, onun yerine devlet baş-
kanı olarak geçenler için Hz. Muhammed’in yerine 
geçerek dini koruyan, dünya işlerini düzenleyen an-
lamında kullanılan bir ıstılahtır. Halife tabirinin yanın-
da, emriu’l mü’minin de kullanılmıştır. 

(Cevap D)

TEST • 3

10. Ömer b. Abdülazîz’den önce babası, Mısır Valisi Ab-
dülazîz b. Mervân’ın da, valiliği esnasında hadisleri 
toplama faaliyetine giriştiğini gösteren bir haber var-
dır. Buna göre Abdülazîz, Kesîr b. Mürre’ye bir mek-
tup göndermiş ve ondan, Ebû Hureyre dışındaki 
sahâbîlerden duyduğu hadisleri yazıp kendisine gön-
dermesini istemişti. Ebû Hureyre’nin rivayet ettiği ha-
disleri istememesinin sebebi onların kendisinde bu-
lunmasıydı.

(Cevap D)

12. Hicretten önce Medine’de Benî Kurayza, Benî Kay-
nukâ’ ve Benî Nadîr kabilelerinden oluşan Yahudiler, 
Güney Arabistan kökenli Arap kabilelerinden Evs ve 
Hazrec bulunuyordu. Yesrib’de yaşayan bu farklı top-
luluklar zaman zaman birbiriyle savaşmışlardır. Me-
dine’de merkezî bir otorite yoktu; yönetimde, sosyal, 
kültürel ve ahlakî alanlarda kabile gelenekleri hâkim-
di. Kan davaları yaygındı. Arap ve Yahudi kabileleri 
birbirinden bağımsız bir şekilde ayrı ayrı mahalleler-
de yaşıyorlardı. Her topluluk, biri diğerinden birkaç 
kilometre uzaklıkta bir köy oluşturmuştu.

(Cevap E)

11. Hz. Muhammed Dönemi’nde Kur’an’ın tamamı yazıl-
mış ve ezberlenmiş ancak bir kitap hâline getirilme-
mişti. Çünkü Hz. Muhammed hayatta idi ve vahiy gel-
meye devam ediyordu. Onun vefatıyla birlikte vahiy 
kesilmiş ve Müslümanların elinde Allah’ın kitabı Kur’an 
kalmıştı. O da dağınık birtakım malzemeler üzerinde 
yazılı ve hafız sahabelerin ezberindeydi. Malzemele-
rin eskiyip kaybolması, hafızların vefat etmesi Kur’an’ın 
bir sonraki nesle aktarılmasını tehlikeye düşürebilir ve 
ilahi mesajın yerini bulmasın zorlaştırabilirdi. Nitekim 
Hz. Ebu Bekir döneminde yalancı peygamber Müsey-
leme’ye karşı 633 yılında yapılan “Yemame Savaşı”n-
da birçok hafız sahabenin şehit düşmesi diğerleri gi-
bi Hz. Ömer’i de kaygılandırmış ve halife makamında 
olan Hz. Ebu Bekir’e durumun önemini anlatarak 
Kur’an’ın bir araya toplanmasının gerekliği hususun-
da onu ikna etmişti. Bunun üzerinde Hz. Ebu Bekir de 
vahiy kâtiplerinden Zeyd b. Sabit’i Kur’an’ın toplanma-
sı işinde görevlendirmiştir. 

(Cevap B)

13. Fil Vakası, İslam’dan önce meydana gelmiştir. Hu-
deybiye Antlaşması, Mekke’nin fethi ve Huneyn Gaz-
vesi Medine döneminde gerçekleşmiştir. Hz. Muham-
med’in Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki 
Mescid-i Aksâ’ya yaptığı gece yolculuğuna isra, Ku-
düs’ten göğe yükselmesine mirâc denir. Mirâc, hic-
retten 8 ay kadar önce meydana gelmiştir.

(Cevap C)

14. Savaşta yaralanan askerlerin, mescidde kurulan bir 
çadırda tedavi edildikleri olurdu. Nitekim Hendek Sa-
vaşı’nda yaralanan Sa’d b. Muâz, Eslem kabilesin-
den Rufeyde adındaki kadının Mescid’deki çadırın-
da tedavi edilmiştir. Mescid-i Nebevî; hapishane, has-
tane ve elçilerin kabul yeri olarak da kullanılırdı. Hz. 
Muhammed, elçileri Mescid’de “Elçiler Sütunu” (Üs-
tüvânetü’l-Vüfûd) adını taşıyan bir direğin önünde 
kabul ederdi. Buranın savaş yaralıları ile alakası yok-
tur.

(Cevap C)

15. Hz. Muhammed, Müslümanları, gayrimüslim Arapla-
rı ve Yahudileri içine alan, etnik kökenleri ve dinleri 
farklı gruplardan oluşan ve belli ilkeler etrafında top-
lanmış yeni bir toplum oluşturmak için önemli bir adım 
atmıştır.

 Araştırmacılar tarafından 47 veya 52 madde olarak 
düzenlenen bu metin, ana kaynaklarımızda bir bü-
tün olarak yer almaktadır. “Kitâb”, “Sahîfe” ve “Mü-
vâdea”, yani sulh antlaşması adını taşıyan bu belge, 
zamanımızda Medine Anayasası, Medine Vesîkası, 
Medine Belgesi ve Medine Sözleşmesi gibi isimlerle 
adlandırılmaktadır.

(Cevap B)

9. Arap toplumunda göçebe veya yerleşik hayat hâkim-
di. Çöl ve vahalarda (bâdiye) develeriyle birlikte ko-
nargöçer olarak çadırlarda yaşayanlara bedevî (eh-
lü’l-bâdiye, ehlü’l-veber), köy, kasaba ve şehirlerde 
kerpiçten yapılmış evlerde yerleşik hayat yaşayan-
lara hadarî (ehlü’l-meder) denilmekteydi.

(Cevap C)
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TEST • 4

4. Kâbe’nin doğu köşesinde bulunan 18–19 cm kutu-
runda kırmızımsı, esmer, parlak bir taştır. Hz. İbra-
him ve İsmail (a.s.) tarafından Kâbe inşa edilirken 
Ebu Kubeys dağından getirilmiştir. Kâbe’nin doğu kö-
şesine, tavafa başlangıç işareti olarak konulmuştur. 
Tavafa başlarken, her şavtın sonunda ve sa’ye baş-
larken bu taşı istilam etmek sünnettir. Hz. Ömer Ha-
cer-i Esved’i öpmüş ve, “Çok iyi biliyorum ki sen fay-
dası da zararı da olmayan bir taş parçasısın. Eğer 
Resulullah’ın seni öptüğünü görmeseydin seni öp-
mezdim.” demiştir (Buhari, Hac, 50). 

(Cevap C)

5. Kaynukaoğulları, Medine’nin güneybatısında oturu-
yor, Arapça konuşuyor, ticaret, silah üretimi ve ku-
yumculukla uğraşıyorlardı. Medineli Araplardan Haz-
rec kabilesiyle müttefiktiler. Müslümanların Bedir ga-
libiyetini hazmedemeyerek Müslümanları rahatsız 
edecek tavırlar sergilemişlerdir. Çarşıda alışveriş ya-
pan bir Müslüman hanıma tacizde bulunmaları ve 
olaya karışanların birbirlerini öldürmeleri ile de ilişki-
ler tamamen bozulmuştur.

(Cevap A)

2. Hz. Muhammed’in hicreti sebebiyle Yesrib, Medine-
tü’n-Nebi, yani Peygamber Şehri, Mekke’den gelen-
ler muhacirîn (hicret edenler), onlara kucak açan Me-
dineliler ise Ensar (yardımcılar) adını almıştır.

(Cevap C)

1. Hicretten önce Medine’’de Benî Kurayza, Benî Kay-
nukâ’ ve Benî Nadîr kabilelerinden oluşan Yahudiler, 
Güney Arabistan kökenli Arap kabilelerinden Evs ve 
Hazrec bulunuyordu. Yesrib’de yaşayan bu farklı top-
luluklar zaman zaman birbiriyle savaşmışlardır. Me-
dine’de merkezî bir otorite yoktu; yönetimde, sosyal, 
kültürel ve ahlakî alanlarda kabile gelenekleri hâkim-
di. Kan davaları yaygındı. 

(Cevap E)

6. Gazve; akın, saldırı, din uğruna yapılan savaş de-
mektir. İslami bir kavram olarak ise, Hz. Muhammed’in 
bizzat sevk ve idare ettiği savaşlar anlamında kulla-
nılmaktadır. Asker sayısı az veya çok olsun, savaş 
ya da başka bir amaçla hareket edilsin, çarpışma 
meydana gelsin veya gelmesin Hz. Muhammed’in 
bütün seferlerine gazve, bir sahabenin komutasında 
gönderdiği askeri birliklere de seriye adı verilmekte-
dir. İslam tarihi kaynaklarında yirmi yedi kadar gaz-
veden söz edilir. Bedir ve Uhud Savaşları bu gazve-
ler arasında yer alır.  

(Cevap C)

3. A, B, C ve D seçeneklerindeki savaşlarla ilgili verilen 
bilgiler doğrudur. E seçeneğinde verilen Tebük Se-
feri Tevbe Suresi’nde geçmektedir. 

(Cevap E)

8. Peygamberliğin 11. yılında Medine’den gelen kafile-
nin içinde bulunan altı Hazrecli Müslüman oldu. Bun-
lar Mekke yakınlarındaki Akabe mevkiinde Peygam-
ber ile görüştüler ve onun İslam’a çağrısına olumlu 
cevap verdiler. 621 ve 622 yılları arasında daha da 
sayıları çok bir şekilde Peygambermize söz verdiler. 
Bu olaya İslam tarihinde Akabe Biatları denir.

(Cevap D)

7. Kur’ân-ı Kerim’de Uhud Savaşı hakkındaki ayetler-
den bazılarında Müslümanların yara aldığı fakat bu-
na karşılık müşriklerin de yara aldığı (Âl-i İmrân, 
3:140), iş konusunda tartışıp isyan ettikleri, arkala-
rından çağırırken bazı mü’minlerin kimseye bakma-
dan kaçtıkları (Âl-i İmrân, 3:153, 154), belirtilmiştir. 

 Okçuların verilen emre uymamaları can kaybına se-
bep olmuştur. Bu da zaferin sabırla ve komutanın 
emirlerine itaatle elde edileceğini göstermektedir. Ga-
nimet elde etme arzusu, Allah rızasını kazanmanın 
ve Hz. Muhammed’e itaatin önüne geçmemelidir. Bu-
nun aksine uygulamalar yenilgiye yol açmıştır. Müs-
lüman’a gevşeklik, ümitsizlik yakışmaz.

(Cevap E)
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11. Yahudilerin Hz. Muhammed tarafından Medine’den 
çıkarılma sırası:

 I. Bedir Savaşı sonucu (624) – Kaynukaoğulları

 II. Uhud Savaşı sonucu (625) – Nadiroğulları

 III. Hendek Savaşı sonucu (627) – Kurayzaoğulları

 şeklindedir.

(Cevap C)

10. Fidye ödeme durumlarının açıklandığı savaş Bedir 
Savaşı’dır.

(Cevap B)

13. Hz. Muhammed Taif şehrinden Mekke’ye dönünce 
şehirden birinin korumasına ihtiyaç duydu. Koruma 
vermeleri için birkaç kişiye haber gönderdiyse de 
olumlu yanıt alamadı. Son olarak Nevfeloğulların’dan 
Mu’tim b. Adî’ye haber gönderdi. Mu’tim b. Adî Hz. 
Muhammed’e koruma vermeyi kabul etti. 

(Cevap C)

12. Cebel-i Sevr, Sevr Dağı demektir. Sevr, Mekke’de bir 
dağın adıdır. Medine cihetinde Mekke’den 1.5 saat 
uzaklıktadır. Hz. Muhammed ve Ebu Bekir M. 622 yı-
lında Medine’ye hicret ederken Mekke müşriklerinin 
takibinden kurtulmak için bu dağda bir mağaraya sak-
lanmışlardır. Hz. Muhammed ve Ebu Bekir mağara-
da iken mağaranın girişini örümcek ağ örmüş, bir 
ağaç bitmiş ve ağacın dallarına yabani güvercinler 
yuva yapmıştır. Burada üç gün, üç gece kalmışlar-
dır. Hz. Muhammed’i takip edip arayan müşrikler, bu 
mağaraya gelmişler, içlerinden biri içeri girip aramak 
istemiş, Ümeyye ibn Halef, “Orada ne gezsinler bak-
sana örümcek ağ germiş, kuşlar yuva yapmış” diye-
rek fikrinden vazgeçmiştir. 

(Cevap A)

9. Hz. Muhammed’in hicretin 10. yılında (m. 632) ger-
çekleştirdiği hac, arkadaşlarıyla vedalaştığı ve bir da-
ha Kâbe’yi ziyaret edemediği için “Veda Haccı” adı-
nı almıştır. Burada yüz bini aşkın Müslüman’a hitap 
etti. Bu hitaba “Veda Hutbesi” denildi. Veda haccının 
üzerinden henüz fazla bir zaman geçmeden 29 Sa-
fer 11/27 Mayıs 632’de hastalandı ve hicretin 11. yı-
lı Rebiyülevvel ayının 13. günü (8 Haziran 632 tari-
hinde) vefat etti.

(Cevap D)

14. Hz. Muhammed’in halasının oğlu Abdullah bn. Cahş 
tarafından kumanda edilen bir birlik Batn-ı Nahle mev-
kiinde Mekkelilerin bir kervanını vurdu. Hz. Muham-
med ve Müslümanlar aleyhine yaygara koparak müş-
rikler, Batn-ı Nahle hadisesinin haram aylardan Re-
cep ayına rastlaması münasebetiyle bu cümleyi dile 
getirmişlerdir.

(Cevap D)

15. Tebük, Hz. Muhammed’in Bizanslılara karşı düzen-
lediği gazvedir. Tebük Gazvesi esnasında büyük güç-
lüklerle, sıkıntılarla karşılaşıldığından bu zaman için 
Kur’an’da “saatü’l usre (güçlük zamanı) tabiri geçer. 
Bu gazveye mazeretsiz olarak katılmayan üç isim;

 • Kab bn. Malik

 • Mirare bn. Rebi

 • Hilal bn. Ümeyye

(Cevap D)

16. Haram aylar: zikade, zilhicce, muharrem, recep ola-
rak ifade edilir. Bu 4 ay boyunca cahiliye döneminde 
savaşmak yasaklanmıştır.

(Cevap C)



İSLAM TARİHİ

TEST • 1 143

KO
ZM

İK
 O

D
A

 •
 D

İK
A

B
 Ö

A
B

T 
SO

R
U

 B
A

N
K

A
SI

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

TEST • 5

1. Eyyam-ı bid, kameri ayların 13., 14. ve 15. günleri-
dir. Hz. Muhammed, ramazan orucu farz kılınmadan 
önce bu orucu tutmuş (Ahmed, V, 246; Tirmizi, Savm, 
41, 54, III, 118, 134), ramazan orucu farz kılındıktan 
sonra da bu orucu tutmaya devam etmiş (Tirmizi, 
Savm, 54, III, 135) ve “Kim her aydan üç gün oruç 
tutarsa ömür boyu oruç tutmuş gibi olur.” (Tirmizi, 
Savm, 54, III, 135) sözleriyle bu orucun tutulmasını 
teşvik etmiştir. Bu itibarla eyyam-ı bid orucu tutmak 
müstehaptır. 

(Cevap B)

2. Ensar, dinleri uğruna Mekke’den Medine’ye hicret 
eden Hz. Muhammed’i ve ashabını Medine’ye kabul 
eden ve onlara her türlü yardımı yapan Medineli Müs-
lümanlara denir. Ensar kavramı Kur’an’da iki ayette 
geçmiş; Allah’ın muhacirlerle birlikte ensardan razı 
olduğu, onlar için cennetler hazıladığı (Tevbe, 9:100) 
onları bağışladığı (Tevbe, 9:117); ensarın muhacir-
leri sevdiği, onları kendilerine tercih ettikleri (Haşr, 
59:9), malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad ettik-
leri (Enfal, 8:72) bildirilmiştir. Hz. Muhammed Medi-
ne’ye göç eden Mekkeli Müslümanlarla ensarı bir bir-
birlerine kardeş yapmıştır. Ensar, muhacirlere kucak 
açmış ve her şeylerini onlarla paylaşmışlardır.  

(Cevap A)

3. Câhiliye döneminin yaygın kötülüklerinin hiçbirine bu-
laşmaksızın temiz bir hayat yaşayan Hz. Muham-
med, çevresinde iffeti, mertliği, merhameti ve hak se-
verliğinin yanı sıra ticaret hayatında da doğruluğu ve 
güvenilirliği sebebiyle “Muhammedü’l-Emîn” veya sa-
dece “el-Emîn” unvanıyla bilinmekteydi.

(Cevap B)

4. Kimsesiz Müslümanlarla ilim tahsil etmek isteyen 
sahâbîlerin barınması için Mescid-i Nebevî’nin arka 
kısmında Suffe yapılmıştı. Resûlullah, Medine dışı-
na gönderilecek heyetleri oluştururken Suffe’de ka-
lanlardan faydalanıyordu.

 Hz. Muhammed, hicret yolculuğunun nihayetinde he-
nüz Medine’ye girmeden Kubâ’da birkaç gün içinde 
İslâm tarihinin beş vakit açık ilk mescidini yapmıştır. 
Daha sonra Mescid-i Nebevî’yi inşa etmiş, bitişiğine 
de Suffe Okulunu hizmete açmıştır.

(Cevap B)

5. a. Mescidin temelleri taştan, daha yukarılar kerpiç-
ten yapıldı. 

 b. Mescidin yapımında başta Hz. Muhammed ol-
mak üzere muhacirler ve ensâr fiilî olarak çalış-
tılar. 

 c. Kimsesiz Müslümanlarla ilim tahsil etmek isteyen 
sahâbîlerin barınması için Mescid-i Nebevî’nin 
arka kısmında Suffe yapılmıştı.

 d. Mescid-i Nebevî, cuma namazını ve beş vakit na-
mazı cemaatle kılmak için Müslümanların toplan-
dığı ve topluca ibadet ettiği mekândı. 

 e. Hz. Muhammed döneminde Mescid-i Nebevî ay-
nı zamanda askerî işlerin görüldüğü bir mekân 
olarak da kullanılırdı. 

(Cevap E)

6. Hz. Muhammed’in Kur’ân dışında vahiy alıp almadı-
ğı konusu bazı ilim adamları tarafından tartışılıyor ol-
makla birlikte Müslüman âlimlerin pek çoğu Hz. Mu-
hammed’in Kur’ân dışında da Allah’tan vahiy aldığı 
konusunda hemfikirdir.

 Hz. Muhammed’in Kur’ân dışında da Allah’tan vahiy 
aldığını gösteren Kur’ân-ı Kerîm ayetleri olduğu gibi 
sünnette de bu görüşün delilleri bulunmaktadır. Ay-
rıca sahâbîlerin de Hz. Muhammed’in bir şekilde Al-
lah’tan Kur’ân dışında vahiy aldığına dair bazı ifade-
lerinin bulunduğu görülmektedir.

 Hz. Muhammed’e Kur’ân dışında da vahiy geldiğini 
gösteren ayet ana hatları ile şu şekildedir: Bir gün 
Hz. Muhammed eşlerinden birisine (Hz. Hafsa) gizli 
bir şey söylemiş ve aralarında kalmasını tembihle-
mişti. Fakat o, bu sırrı Hz. Muhammed’in bir diğer 
eşiyle (Hz. Aişe) paylaştı. Hz. Muhammed, durumu 
ilk eşine söyleyince o da, “Sana bunu kim söyledi?” 
diye şaşkınlığını dile getirdi. Buna karşılık Hz. Mu-
hammed, “Bilen ve her şeyden haberdar olan Allah” 
cevabını vermiştir (Tahrîm, 66/3). Bu ayette Hz. Haf-
sa’nın söz konusu sırrı Hz. Aişe ile paylaştığı, bunun 
üzerine Allah’ın eşler arasındaki konuşmayı Hz. Mu-
hammed’e bildirdiği vurgulanmaktadır. 

 Oysa Kur’ân-ı Kerîm araştırıldığında Allah Resûlü’ne 
söz konusu sırrın açıklandığı herhangi bir ayetin zik-
redilmediği görülür. O hâlde Hz. Muhammed söz ko-
nusu bilgiyi Allah’tan Kur’ân dışındaki bir vahiyle al-
mış olmalıdır.

(Cevap A)
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7. Mekke’de sayıları az olmakla birlikte Hz. İbrahim’den 
gelen tevhid inancına sahip Hanifler de bulunuyor-
du. Bunlar putperestliği reddettikleri gibi dönemin iki 
önemli dinî olan Yahudilik ve Hristiyanlığı da benim-
semeyen tevhid inancına bağlı kimselerdi. Mekkeli-
lerin ve diğer birçok Arap kabilesinin putlarına hiç il-
gi göstermeyen Hz. Muhammed, aklı ve hisleriyle 
putlara tapmanın faydasızlığı sonucuna ulaşmıştı. 

(Cevap B)

8. Allah’ın Resûlü, vahiy tecrübesiyle 40 yaşında Mek-
ke’de karşılaştı. 27 Ramazan’da (M. 610) Hira Ma-
ğarası’nda yalnızken kendisine daha önce görmedi-
ği bir varlık göründü. Gördüğü görüntü karşısında 
dehşete kapıldı. Karşısına çıkan varlık, Cebrail isim-
li vahiy meleğiydi. Hz. Muhammed’e “Oku!” emrini 
verdi. Hz. Muhammed, “Ben okuma bilmem.” diye 
cevap verdi. Cebrail onu tutarak sıktı, sonra yere bı-
rakıp “Oku!” dedi. Bu konuşma birkaç defa tekrar et-
ti. Sonra Hz. Muhammed meleğe “Ne okuyayım?” di-
ye sordu. Bunun üzerine Hz. Cebrail şu ayetleri bil-
dirdi: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı yapış-
kan bir sıvıdan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömert 
olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bil-
mediğini öğretendir.” (Alak 96:1-5).

(Cevap D)

9. Müşrikler, Hz. Muhammed’i engellemesi için Ebû Tâ-
lib’le görüşmeler yaptılar. Israrlı talepler karşısında 
bunalan Ebû Tâlib Hz. Muhammed’e maruz kaldığı 
baskılardan söz edip kendisine yüklenemeyeceği bir 
yük yüklememesini istedi. Hz. Muhammed amcası-
nın artık kendisine destek olmak istemediğini düşün-
dü. Bunun üzerine, “Bu davadan vazgeçmem için gü-
neşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de vaz-
geçmeyeceğim. Allah bu dinî üstün kılıncaya kadar 
çalışacağım ve bu uğurda öleceğim.” dedi. Hz. Mu-
hammed üzülünce Ebû Tâlib onu yalnız bırakmaya-
cağını söyleyerek teselli etti (İbn Hişâm, I, 278). Hz. 
Muhammed böyle diyerek, yürüdüğü yoldan asla sap-
mayacağını göstermiştir. Bu ifadelerin hoşgörü ek-
seninde düşünülmesi söz konusu değildir.

(Cevap D)

10. Kur’an’ın 25. suresi olan, hak ile batılı birbirinden ayı-
ran anlamına gelen ve Kur’an’ı Kerim’in adlarından 
biri olan sure Furkan Suresi’dir.

(Cevap E)

11. Lihyanoğulları tarafından saldırılan ve on Müslü-
man’ın şehit edildiği olaya Reci Olayı / Vakası denir.

(Cevap C)

13. Bakara Suresi ile birlikte “Zehrevan” iki çiçek olarak 
nitelenen, Uhud Savaşı’nın anlatıldığı ve “Mübahe-
le” yani Hz. İsa’nın Allah’ın oğlu olduğu konusunu 
Hz. Muhammed’le tartışılması Al-i İmran Suresi’nde 
aktarılmaktadır.

(Cevap C)

15. Hz. Muhammed Dönemi’nde gerçekleşen olayların 
kronolojik sıralaması şöyledir:

 IV. İlk Vahiy (610 yılında)

 II. Habeşistan’a Hicret (615 yılında)

 III. Hz. Hamza, Hz. Ömer ve Rukakı’nin Müslüman 
Oluşu (616 yılında)

 I. İsra ve Miraç (621 yılında) gerçekleşmiştir.

(Cevap E)

16. Haritada işaretli geniş alanlarda yaygın din anlayışı 
putperestlikti.

(Cevap D)

14. Kur’an-ı Kerim’de övülen bu kimselerin hepsi, Hz. 
Ebu Bekir’in halifeliğini kabul etmişlerdir. Övgüye na-
il olan sahabe, ona “Peygamber’in halifesi” unvanı-
nı verdiler ve ona biat ederek, itaat ettiler. Böylece 
onun üstünlüğünü onaylamış oldular. Zira o, imame-
te müstahak olduğu, ilim, zühd, isabetli karar, insan-
ları idare etme gibi nitelikler bakımından, etrafında-
ki insanları en iyisi idi. 

(Cevap B)

12. Sözlükte “gayret etmek, bir işi yapabilmek için bütün 
imkanları kullanmak” anlamına gelen “cihad” kavra-
mı; Kur’an ve hadislerde; Allah yolunda savaşmak 
anlamını ifade ettiği gibi dini öğrenmeyi, dinin emir 
ve yasaklarına uymayı, haram ve günahlara karşı 
nefis ile mücadele etmeyi, İslam’ın bilinmesi, tanın-
ması, yaşanması ve yücelmesi için çalışmayı da ifa-
de eder. 

(Cevap B)
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1. Birer ay arayla meydana gelen 4 seriyye bulunmak-
tadır. Abdullah b. Cahş komutasında gerçekleşen bu 
seriyye Batn-ı Nahle’dir.

(Cevap B)

2. Öncülde anlatılan Hz. Muhammed ile İbn-i Mektum 
arasında geçen olay, Kur’an-ı Kerim’de Abese Sure-
si’nde (80/1-4) anlatılmaktadır.

(Cevap C)

3. İslam öncesi Arap devletleri içerisinde Güney Arabis-
tan’da kurulan ticaret ve tarımla uğraşan, su kanal-
ları inşa eden ve en bilinen su kanalı Merib Seddi 
olan devlet Sebeliler’dir.

(Cevap D)

5. Sikaye: Kâbe’yi ziyarete gelenlerin su ihtiyacını kar-
şılamadır.

 Hicabe: Kâbe anahtarlarını elinde bulundurma.

 Liva: Savaşlarda bayrak bulundurma.

 Kıyade: Kumandanlık yapma görevleridir.

(Cevap A)

4. Resûlullah’ın devesi, Neccâroğullarından Sehl ve Sü-
heyl adlı iki yetim kardeşe ait olan bir araziye çöktü.

 Muhtemelen Medinelilerin muazzam ilgisiyle karşıla-
şan Hz. Muhammed, onları kırmamak için böyle bir 
çözüm yolu bulmuştu. Böylece Hz. Muhammed, Me-
dine’deki hassas dengelerin bozulmasına sebep ola-
bilecek davranışlardan kaçınıyordu. Şehre geldiğin-
de Evslilere konuk olsa Hazrecliler, Hazreclilere ko-
nuk olsa Evsliler kırılacaktı. Bu hikmetli yolla iki taraf 
da kırılmadan mesele hâlledildi. Hz. Muhammed, de-
vesinin çöktüğü yerin yakınında evi bulunan, Nec-
câroğullarının bir kolu olan Hâriseoğullarından Ebû 
Eyyûb Hâlid b. Zeyd el-Ensârî’nin evine misafir oldu.

(Cevap E)
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11. Hz. Muhammed’in ifadesine göre Necaşi Ashame 
adaletli bir kraldır. Hz. Muhammed  “Habeş toprağın-
da yanında hiçbir kimsenin zulme uğramayacağı bir 
kral vardır. Orası doğruluk yurdudur. Allah bir kapı 
açıncaya kadar oraya gitseniz.” diye buyurur. Ayrıca 
Kureyş ile Habeşistan arasında ticaret antlaşmaları 
vardı. Orada geçimlerini sağlayabilirlerdi. Bu sebep-
lerle İslam’ın ilk hicreti Habeşistan topraklarına ya-
pıldı. 

(Cevap B)

9. Hz. Muhammed’i öldürme kararı hicretten önce ol-
muştur. Diğer olaylar hicretten sonradır. Hicretten he-
men sonra yapılan işlerden biri de nüfus sayımıdır. 
Sonra davet ve tebliğ çalışmaları gelmektedir. En son 
ise 628 yılında müşriklerle Hudeybiye Barış  Antlaş-
ması vardır. 

(Cevap A)

10. Hendek gazvesinden önce boyunu uzun gösterme-
te çalışan sahabe Üsame b. Zeyd’dir. Hz. Muham-
med’in en çok sevdiği azatlı kölesi Zeyd b. Harise’nin 
oğludur. Usame, “hibbü Resulullah” (Resulullah’ın 
sevdiği kişi) diye şöhret kazanmıştır.

(Cevap E)

6. Ahzâb, “gruplar” anlamına gelmektedir. Ahzab Sûre-
si’de Hendek ve Benî Kureyza savaşları ile aile ha-
yatına dair bazı hükümler yer almaktadır. 

(Cevap C)

7. Allah Resulu, İslam’ı tebliğ etmek ve öğretmen mak-
sadıyla etrafındaki kabilelere muallimler gönderirdir. 
Fakat bazı muallimler ihanete maruz kalmıştır. Bu 
ihanetlerin en büyüklerinden biri Reci Vakasıdır. Se-
kiz sahabe Lihyaoğulları tarafından şehit edilmiş, iki 
sahabe ise Mekkeli Müşriklere teslim edilmiştir.

(Cevap A)

8. Öncülde verilen ayet Tebük Seferi’yle ilgilidir. Müna-
fıklar iman etmiş göründüklerinden Müslümanların 
sahip olduğu tüm haklardan yararlanmışlardır. Hz. 
Muhammed de onlara Müslüman muamelesi yap-
mış, müsamahakâr davranıp mazeretlerini kabul et-
miştir. Tebük Seferi’ne katılmayıp Medine’de kaldığı 
için özür beyan eden seksen kadar münafığın sefer 
dönüşü af taleplerini kabul etmiştir.

(Cevap D)

12. Orta Asya bölgesinde hüküm süren Türk devletleri 
Şamanizm’in etkisi altında kalmıştı. Asya’nın güne-
yinde büyük bir yarımada olan Hindistan’da ise Hin-
duizm egemendi. Kast sisteminin hâkim olduğu Hin-
duizm’de en üst mevkide Brahman denilen din adam-
ları bulunurdu. Konfiçyüs ile medeniyetin zirvesine 
ulaşan Çin’de ise İslam’ın doğuşuna yakın zaman-
larda Budizm yaygındı.

(Cevap D)
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KOZMİK ODA

6. Eşleşmeler şöyle olmalıdır:

 • Arap kabileleri arasında yapılan: Eyyâmu’l-Arap 
Savaşı

 • Evs ve Hazreç kabilesi arasında yapılan: Buâs 
Savaşı

 • Hevazin ve Kureyş kabilesi arasında yapılan: Fi-
câr Savaşı

 • Araplarla İranlılar arasında yapılan: Zükar sava-
şı

 • Besûs Savaşı ise; Bekir b. Vâil ile Tağlib b. Be-
kir kabileleri arasında meydana gelir. Besûs adın-
daki yaşlı bir kadına ait bir dişi devenin Tağlibli 
bir reis tarafından yaralanması sebebiyle çıkmış, 
aralıklarla kırk yıl devam ettikten sonra Hîre Kra-
lı III. Münzir’in müdahalesiyle sona ermiştir. 

Cevap D

TEST • 7

1. Halife seçilen Hz. Hasan kendisini destekleyen Irak 
ordusuna güvenememesi sebebiyle Muaviye b. Ebi 
Süfyan ile mücadeleden vazgeçerek halifeliği bırak-
maya razı olmuştu. Bunun üzerine Kûfe’ye gelen Mu-
aviye halktan biat alarak halifeliğini ilan etti, böylece 
Emevi iktidarının önünde herhangi bir engel kalma-
dı. Muaviye b. Ebi Süfyan tarafından tesis edilen oto-
rite ile yönetimin tek elde toplanmış oldu ve bu yıla 
da “birlik yılı” dendi.

(Cevap A)

2. Taif’ten Mekke’ye dönmeden önce Hz. Muhammed, 
Ebû Leheb tarafından istenmeyen adam ilan edilmiş-
ti. Bu sebeple, Mekke’ye girme konusunda tereddüt 
etti. Şehrin ileri gelenlerinden iki kişiye haber gönde-
rerek eman vermelerini istedi fakat kabul etmediler. 
Üçüncü bir zat olarak kendisine haber ulaşan, Mut‘im 
b. ‘Adiyy onun himayesini üstlendi. Silahlarını kuşa-
nıp oğullarıyla birlikte Hz. Muhammed’i yolda karşı-
ladılar.

(Cevap B)

5. Kâbe hizmetleri şunlardır:

 Dârunnedve:

 • Karar meclisi, toplanma yeri, her türlü kenarların 
alındığı meclistir.

 Kıyade:

 • Ordu kumandanlığı ve kafile başkanlığını ifade 
eder.

 Eşnak:

 • Diyetlerin ödenmesi ve zararların tespiti görevi-
dir.

(Cevap D)

3. Dört Halife Dönemi’nde gerçekleşen olaylar incelen-
diğinde;

 • Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde Ridde Olayı

 • Hz. Ömer Dönemi’nde Kadisiye ve Nihavend Sa-
vaşları

 • Hz. Ali Dönemi’nde Cemel ve Sıffin savaşları

 gerçekleşmiştir.

(Cevap C)

4. Haniflerin içinde en meşhur olanların isimleri şöyle-
dir: Varaka b. Nevfel, Zeyd b. Amr, Osman b. Huvey-
ris, Ubeydullah b. Cahş, Ümeyye b. Salt ve Kus b. 
Saide.

(Cevap E)



İSLAM TARİHİ

148

KO
ZM

İK
 O

D
A

 •
 D

İK
A

B
 Ö

A
B

T 
SO

R
U

 B
A

N
K

A
SI

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

TEST • 7

8. (D) Rumlarlar yapılan ilk savaş Mute Savaşı’dır.

 (D) Zeyd b. Harise ve Cafer b. Ebu Talib bu savaşta 
şehit olmuştur.

 (D) Halid b. Velid’in savaş dehası, Rumlar karşısın-
da Müslümanları olduğundan daha kalabalık gös-
termiştir.

 (Y) Müslümanlar Mute Savaşı’nı kaybetmiştir.

(Cevap D)

7. Kuzey Arabistan’da kurulan devletler;

 • Nebatiler

 • Gassaniler

 • Lahmiler

 • Tedmürlüler

 • Kindeliler

 Parçada özellikleri verilen devlet Gassaniler’dir.

(Cevap C)

9. Ambargoyu delen isimler arasında Abdullah b. Uray-
kıt yoktur. O, hicret esnasında Hz. Peygambere reh-
berlik yapan kişidir.

(Cevap E)

10. 

 

B�zans

Sasan�ler

Yemame

Mekke

Med�ne

Habeş�stan

Mısır
İskender�ye

ELÇİLER ve DAVET MEKTUPLARI
Dıhye b. Hal�fe

el-Kelbî 

es-Sehmî 
Abdullah b. Huzafe 

el-Lahmî 
Hatıb b. Eb� Belte’a 

Amr b. Ümeyye 
ed-Damrî 

Gassan�ler
Şüca b. Vehb 

el-Esedî 

Sel�t b. Amr 
el-Âm�rî 

(Cevap E)



TEST • 1 149

KO
ZM

İK
 O

D
A

 •
 D

İK
A

B
 Ö

A
B

T 
SO

R
U

 B
A

N
K

A
SI

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

6. Sanatın Türkçede uygulanmasına Teclid, meslek hâ-
linde yapılmasına ciltçilik, bunu meslek edinenlere 
ise Mücellid denir.

(Cevap D)

2. Hz. Ömer döneminde Mısır’ın fethiyle İslamiyet Ku-
zey Afrika’da yayılmaya başlamış ve Bizans’la Yer-
mük Savaşı yapılmıştır. Dolayısıyla II. ve III. öncül-
ler, Hz. Ömer zamanına ait gelişmelerdir. Fakat ve-
zirlik makamı, Hz. Ömer döneminde değil, ilk kez Ab-
basiler zamanında oluşturulmuştur.

(Cevap E)

1. Abbasi Halifesi Ebu Cafer El-Mansur, Bizans İmpa-
ratoru Konstantinos’dan eski Yunan bilim ve düşün-
cesine ait eserler istemiş ve imparator da Euclid’in 
ünlü geometri eseri Elementler’i göndermiş, kitap 
Arapçaya Kitâbü’l-Hendese ya da Kitâbü’l-Usul ola-
rak tercüme edilmiştir. Bu eser kısa sürede Orta Çağ 
biliminin temel metinlerinden biri hâline gelmiştir.

(Cevap B)

3. Cabir b. Hayyam modern kimyanın kurucusu olarak 
bilinir ve bu alanda birçok çalışma yapmıştır. Kitab-ül 
Kimya adında bir eser yazmıştır. Tıp, astronomi, fi-
zik, kimya ve coğrafya gibi alanlarda çalışmaları bu-
lunmaktadır.

(Cevap C)

4. Kuseyr Amra Sarayı 711-715 yılları arasında Emevi-
ler Dönemi’nde Ürdün’de inşa edilmiştir.

(Cevap D)

5. Osmanlı camisinin, asıl klasik çizgi ve kararlara ve 
varması Edirne Üç Şerefeli Cami (1447) ile ortaya 
çıkmıştır diyebiliriz. Öyle ki XVI. yüzyıl sonuna kadar 
250 yıl aynı kararlar çok küçük farklarla uygulanmış-
tır denebilir. Üç Şerefeli ile avlu-son cemaat-minare 
ilişkisi, merkezî plan ve kubbe ilişkisi kesinlik kazan-
mıştır. Avlu ortasında bulunan abdest şadırvanı mo-
tifi hemen hiç değişmeden neredeyse günümüze ka-
dar gelmiştir.

(Cevap A) 

7. Emeviler Dönemi’nden itibaren Şam, Bağdat ve Ka-
hire gibi merkezlerde hastane ve rasathaneler kurul-
muştur. Tıp, astronomi, matematik, kimya ve felsefe 
alanlarında yetişen bilginler bu alanların gelişmesi-
ne önemli katkılarda bulunmuşlardır. Harezmî, Cabir 
b. Hayyan, Bîrûnî, İbn-i Sina, Kindî, Abdülhamid b. 
Türk ve Farabî bu bilginlerden birkaçıdır.

(Cevap C)

8. Opera, genellikle konusunu tarihten, mitolojiden, ef-
sanelerden veya güncel olaylardan alan, sözlerinin 
tümü veya birçoğu müzikle bestelenmiş, içinde gör-
sel sanatların tümünü barındırabilen (Dans, dekor, 
kostüm, ışık vb.), teatral formda bir sahne eseridir.  
Yani tamamen Batı sanatıyla ilgili bir kavramdır.

(Cevap A)
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9. Hz. Muhammed hayatta iken Kur’an’ın tamamı ya-
zılmış ancak resmî bir cilt hâlinde toplanmamıştı. Hz. 
Ebu Bekir döneminde, Yemâme Savaşı’nda 70 kur-
râ-hâfız sahabinin ölümü Kur’an’ın cem edilmesi fik-
rini gündeme getirmiş, bu fikri Hz. Ömer desteklemiş 
ve Hz. Ebu Bekir de Zeyd b. Sâbit başkanlığındaki 
bir heyete bu görevi vermiştir.

 Hz. Osman devrindeyse İslam coğrafyası fetihlerle 
hızla genişlerken Arap asıllı olmayan Müslümanların 
okuyuş farklılıkları üzerinde ciddi tartışmalar yaşan-
dı. Bunun üzerine Hz. Osman yine başkanlığını Zeyd 
b. Sâbit’in yaptığı bir heyete Kur’an nüshasını çoğalt-
ma emri vermiştir. Çalışmalar sonucunda çoğaltılan 
yedi Kur’an nüshası Mekke, Kûfe, Basra, Şam, Ye-
men ve Bahreyn’e gönderilmiş, bir nüshası da Me-
dine’de bırakılmıştır. İşte bu nüshalardaki yazı şek-
line Hatt-ı Osmâni denilmektedir.

(Cevap E)

10. Selçukluların en dikkat çekici icraatlarından biri, hâ-
kimiyetleri altındaki topraklardaki imar faaliyetleri çer-
çevesinde medreseler inşa etmeleridir. Anadolu’nun 
tarihî bölgelerindeki medrese kalıntıları bunun delili-
dir. Diğer taraftan İslâm coğrafyasında dârulhadîsle-
rin yoğun olarak kurulduğu VII/XIII. asır, Selçuklu hü-
kümdarları I. Alâddin Keykubad ile II. Gıyâseddîn 
Keyhüsrev dönemine rastlar. Bu asırda Anadolu’da 
kurulan ilk dârulhadîs, günümüzde Taşmescid diye 
bilinen Çankırı Dârulhadîsi’dir.

(Cevap A)

11. 

Eser Dönem
Kubbetü’s-Sahra Emeviler Dönemi
Kurtuba Camiisi İspanya/Mağrip Sanatı

Balkuvara Camiisi Abbasi Dönemi
Arusü’l-Felek Gazneliler Dönemi

(Cevap B)

13. Mukataa; yapılan anlaşmaya göre ayni ya da nakdî 
olarak toplanan vergiydi. Devlet mukataa sistemi (ik-
ta) ile merkezden uzak bölgelerde daha kolay vergi 
toplamaktaydı.  Devlet tarafından uygun görülen kim-
selere bir arazinin veya herhangi bir bölgenin vergi 
gelirlerinin tahsis edilmesi olan ikta sistemi askerî ya-
pı ve toprak sistemi ile son derece iç içedir. İkta sis-
temi bazı dönemlerdeki uygulama şekillerinden do-
layı sık sık Batı’daki derebeylik sistemi ile karşılaştı-
rılmıştır.

(Cevap D)

14. Emevi Halifesi Abdülmelik (65/685) tarafından daha 
da geliştirilen berîd (posta) teşkilatı, Abbasilerin ba-
şından itibaren en önemli devlet kurumlarından biri 
olmuştur. Posta teşkilatı, sadece resmî mektupları 
yerine ulaştırmakla görevli değildi. Halifeye günlük 
raporlar sunarlardı. Zaten teşkilatın önemi de bura-
dan gelmektedir. Divanü’l-berîd’in emrinde çalışan 
görevliler (ashabu’l berîd) sayesinde halife, valiler 
dâhil devletin her bir köşesindeki memurları denet-
lerdi.

Cevap A

12. Kubbetü’s-Sahra ilk kubbeli eserlerden biridir. Abdül-
melik zamanında yapılmıştır. Hz. Muhammed’in üze-
rine basarak miraca çıktığı kubbe olduğuna inanılır. 
Hacerü’l Esved’den sonra en kutsal kubbedir.

(Cevap C)
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TEST • 2

4. Mısır’da ilk Müslüman Türk devleti olan Tolunoğulla-
rı Devleti’nin kurucusu Tolunoğlu Ahmed tarafından 
876-879 yılları arasında yapılmış tuğla yapı Tolunoğ-
lu Camiisi’dir.

(Cevap D)

1. Renkli camların belli bir kompozisyon düzeni içinde 
bir araya getirilişine vitray denir. Avrupa’da özellikle 
kiliselerin pencerelerini süsleyen vitraylarda, doğa-
ya özgü motiflerin yanında dinsel konular belli bir dü-
zen içinde resimlenmiştir.

(Cevap E)

2. Mimari alanda ilk sanat örneklerinin ve kapalı ibadet 
mekânları ile etrafı revaklarla çevrili avludan oluşan 
büyük cami planları Emevi Dönemi mimarisine aittir.

(Cevap B)

3. İslam mimarisinin önemli örneklerinden;

 • Babürlüler dönemine ait olan eser Tac Mahal’dir.

 • Gaznelilerde cami üslubunu başlatan ve Anado-
lu’daki ağaç direkli camileri hatırlatan eser Aru-
sü’l-Felek’tir.

(Cevap B)

5. Modern kimyanın kurucusu sayılan ve Kitabü’l Kim-
ya adlı eseri ortaya koyan bilim insanı Cabir bin Hay-
yam’dır.

(Cevap A)

6. Kâbe’nin etrafında bulunan geniş ibadet alanının is-
mi Mescid-i Haram’dır. Müslümanların sayısının art-
ması sonucu bu alan sürekli genişletilmiştir. Hz. Ömer 
zamanında duvarla belirlenmiştir.

(Cevap D)

7. Hilye-i Şerife, Hz. Muhammed’in vasıflarını tasvir 
eden ve bu vasıflardan bahseden kitap ve levhaları 
ifade etmek için kullanılır.

(Cevap C)
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TEST • 2

9. Gazâlî’nin Kimya-ı Saâdet’i: Gazâlî, bu eserinde, 
Allah’ı bilenin kendisini bileceğini ve eylemlerini bu-
na göre yapacağını vurgulamaktadır. Komşu, akra-
ba, ana-baba ve çocuk haklarının ayrıntılı olarak iş-
lendiği bu kitabın “Helak Ediciler” bölümünde, nefsin 
riyazeti çeşitli şekillerde ele alınmaktadır. Son bölüm 
olan “Kurtarıcılar”da ise büyük ve küçük günahlar ve 
tövbe konusu işlenmektedir.

(Cevap D)

10. İslam yazıları arasında farklı üsluplara sahip 6 çeşit 
yazıya Aklam-ı Sitte denir.

 • Kûfi Yazı

 • Sülüs Yazı

 • Nesih Yazı

 • Muhakkak Yazı

 • Reyhani Yazı

 • Tevki Yazı

 Halife ve vezirlerin mektupları tevki yazı çeşidi ile ya-
zılır.

(Cevap B)

8. Dört halifeden ikincisi olan Hz. Ömer döneminde dev-
let teşkilat yapısı ile ilgili pek çok gelişme sağlanmış-
tır.

 • Fethedilen idari bölgelere vali tayin edilmiştir.

 • Beyt-ül mal kurulmuştur.

 • İlk defa askeri divan kurulmuştur.

 • İlk adli teşkilat yapısı oluşturulmuştur.

 • Hicri takvim ilk defa kabul edilmiştir.

(Cevap C)

11. Yazılı olmayan Osmanlı geleneğinde birden fazla mi-
nare ve şerefe sadece hanedan mensupları tarafın-
dan yaptırılan selâtin camilerine mahsustu. İlginç bir 
özellik olarak da bazı selâtin camilerindeki şerefe sa-
yısı, yaptıran hükümdarın kaçıncı padişah olduğunu 
göstermektedir. Mesela Süleymaniye Camisi’nde 10, 
Sultan Ahmet Camisi’nde 14 şerefe bulunmaktadır.

(Cevap A)

12. Liyakat; lâyık olma, uygunluk, yetenek, yeterlilik an-
lamları olan bir terimdir. İslam medeniyetinde bir ida-
recinin / liderin liyakat sahibi olması noktasında şu 
beş unsur çok önemlidir: İlim, takva, güzel ahlâk, ida-
re kabiliyeti ve adalet.

 İslam medeniyeti, meydana getirmek istediği fazilet-
li toplum için esaslar belirlerken, bu toplumun yöne-
tim anlayışının esaslarını da ortaya koymuştur. Bu 
esaslar incelendiği takdirde görülecektir ki İslam me-
deniyetinde yönetici / lider, kendisine verilen görev-
le toplum ve topluma ait olanın kendisine emanet ol-
duğunu bilir, emanete ihanet etmemeyi, emin - gü-
venilir olmayı kendine görev edinir. Güvenilir yöneti-
ci, toplumu adaletle yönetir. Kanun karşısında bütün 
fertlerin eşitliğini sağlar. Liyakat sahibi olana yöneti-
cilik verilir. Emanet ve adalet esaslarını yerine geti-
ren liyakatli yöneticinin seçimi istişare ile yapılır. Ya-
pılan istişareler sonucu seçilmiş olan yönetici meş-
ruiyet kazanmış olur.

(Cevap E)
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TEST • 3

1. 

 

CABİR B. HAYYAN’IN İLİMLER TASNİFİ

Ölüm ötesi hayata hizmet
edenler (Din ilmi)

Değerli ilimler Değersiz ilimler

Sanatlar ZanaatlarZahiri
ilimler

Batıni
ilimler

Felsefi
ilimler

Ölüm öncesi hayata hizmet
edenler (Dünya ilmi)

Şeri ilimler Akli ilimler

 İslam düşüncesinde ilimler tasnifi ilk olarak Cabir b. Hayyan’a nispet edilen Kitabu’l-Hudud adlı bir risalede görülür. 
Bu risalede ilimler öncelikle ölüm ötesi hayata hizmet edenler ile ölüm öncesi hayata hizmet edenler olarak ikiye ay-
rılır. Birincilere din ilmi, ikincilere ise dünya ilmi adı verilir. Din ilimleri şeri ilimler ve akli ilimler olarak ikiye ayrılır. Şer’i 
ilimler kapsamına zahir ve batın adı altında bilinen dini ilimler, akli ilimler kapsamına da çeşitli dallarıyla felsefi ilimler 
girer. Dünya ilmi ise değerli ve değersiz olarak ikiye ayrılır: Değerli ilim kapsamına sanatlar, değersiz ilim kapsamına 
ise zanaatlar girer.

(Cevap C)

3. Matbaanın icat edilip İslam dünyasında kullanılışına 
kadar kitapların ilk nüshaları/kopyaları el ile yazılır 
ve çoğaltılırdı. Bir metnin nüshasını çıkaran, kopya 
eden kişiye müstensih, yaptığı işe de istinsah denir. 
İslam dünyasında istinsahla geçinen kişiler vardı; 
bunlardan yazısı güzel olanların kazancı yüksek dü-
zeyde olurdu. Kütüphane kadrolarında, ilmi ve yazı 
sanatındaki maharetiyle kendisini ispatlamış müs-
tensihler görevlendirilirdi. Bunlar kendi kütüphanele-
rinde bulunan eserlerin çoğaltılmasında olduğu ka-
dar başka yerlerdeki kitapların, kurumlarına kazan-
dırılmasında görev yaparlardı.

(Cevap E)

2. 19. yüzyılın sonu itibariyle, günümüze kadar yapılan 
çalışmalardan bazıları şunlardır:

 • Gaspıralı İsmail Bey: Medeniyyet-i İslamiyye

 • Tevfik-zâde İsmail Tevfik: Medeniyyet-i İslamiy-
ye ve İngiliz Müslümanları

 • Şemseddin Sami: İslam Medeniyeti

 • Tahiru’l-Mevlevi: Müslümanlığın Medeniyete Hiz-
metleri

 • İsmail Hami Danişmend: Garp Menba’larına Gö-
re İslam Medeniyeti

 • Prof. Dr. Osman Turan: Tarihin Akışı İçinde İslam 
Medeniyeti

 • Nurettin Topçu: Kültür ve Medeniyet

 • Cemil Meriç: Umrandan Uygarlığa

 • M. Akif İnan: Din ve Uygarlık

 • Saadettin Ökten: Örselenmiş Osmanlı’dan Me-
deniyet Umuduna 

(Cevap D)
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5. Samarra Ulu Camii, Abbasi Halifesi Mütevekkil tara-
fından 848-852 yılları arasında kûfe planlı olarak yap-
tırılmıştır. Cami, mihrap duvarına dik uzanan yirmi 
beş sahından meydana gelmiştir. Günümüze yalnız-
ca tuğlalı dış duvarları ile minaresi ulaşmıştır. Yapı-
lan kazılarda bitkisel motifli alçı süslemeler ile çini 
parçaları bulunmuştur. Eser malviye (helezonik) şek-
lindeki anıtsal minaresiyle dikkat çekmektedir. Kare 
biçimli tabanlığa oturtulmuş gövdesi, helezon biçi-
minde yükselen yapıyı rampa şeklinde dolanan, ta-
bandan en üst kısma doğru daralan koni şeklindedir.

(Cevap D)

6. İslam mimarisinde saraylara ilk defa Emeviler Döne-
mi’nde rastlanmaktadır. 711-715 yılları arasında Ha-
life Velit zamanında yapılan ve 1868’deki kazılarda 
ortaya çıkarılan Kusayr Amra Sarayı, Lut Gölü’nün 
kuzeyinde yer almaktadır. Etrafı kalın surlarla çevril-
miştir. İki bölümden meydana gelen sarayın birinci 
bölümünde kilise planlarını andıran üç sahınlı bir sa-
lon vardır. İkinci bölüm ise üç küçük odadan oluşan 
hamam bölümüdür. Duvarlarda Arapça, Yunanca 
isimlere ve resimlere rastlanmaktadır. Bu isimler Eme-
viler tarafından mağlup edilen kral ve hükümdarlara 
aittir. Resimlerde ise doğum ve av sahneleri işlenmiş 
olup Yunan ve Sasani etkisi görülmektedir.

(Cevap B)

4. Bu parçada sözü edilen şehir Endülüs’ün ünlü Kur-
tuba şehridir.

(Cevap A)

7. Selçuklu Dönemi’nin kapalı avlulu medreseleri, Os-
manlı Dönemi’nde açık avlulu medreseler olarak ya-
pılmıştır. Osmanlı Dönemi eseri olan Fatih Külliyesi 
(1463-1470), Mimar Atik Sinan tarafından yapılmış-
tır. Külliyenin içinde yer alan caminin etrafında sekiz 
medrese vardır. Caminin doğusundaki medrese top-
luluğuna Karadeniz, batısındaki medrese topluluğu-
na ise Akdeniz Medreseleri (Fatih Medreseleri) den-
mektedir. Açık avlulu olan sekiz medrese “Sahnı Se-
man Medreseleri” diye de bilinir.

(Cevap E)



155

KO
ZM

İK
 O

D
A

 •
 D

İK
A

B
 Ö

A
B

T 
SO

R
U

 B
A

N
K

A
SI

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

TEST • 4

1. Erken Devir Osmanlı mimarisinin önemli örneklerin-
den biri de Bursa Yıldırım Camiisi’dir. 1394-1395 yıl-
larında, Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmıştır. Ters 
T planlı yapının ortasında daha yüksek ve geniş olan 
beş kemerle yanlarda ikişer kemerden oluşan anıt-
sal bir girişi vardır. Yapı tamamıyla kesme taştan ya-
pılmıştır.

(Cevap B)

2. Selçuklular Dönemi’nde Nakışhane ve Nigarhane de-
nilen resim okullarının kurulmasıyla minyatür, ulusal 
sanat niteliği kazanmıştır. Türkleşen Anadolu’da min-
yatür sanatının gelişmesinde Selçuklu emirlerinin 
desteği de son derece önemlidir. 10. yüzyıl bilginle-
rinden El-Sufi’nin yazdığı Suvar el-Kevakıb el-Sabi-
ta isimli astronomi kitabının 1135’te yapılan resimli 
kopyası, Artuklular Dönemi’nde hazırlanan resimli 
eserlerin önemli örneklerindendir. Eserde insan, hay-
van ve cansız nesnelerle simgeleştirilen yıldızların 
ve burçların, yüzeysel çizgi üslubuyla renklendirilme-
den çizilen tasvirleri vardır.

(Cevap A)

4. Sağlık kurumlarının İslâm dünyasında çeşitli adlar 
aldıkları görülmektedir. Bunlar arasında en yaygın 
olanı dârüşşifâdır. Sağlık yurdu demek olan dârüş-
şifâdan başka, aynı manada kullanılan diğer isimle-
ri şöyle sıralayabiliriz: Dâru’s-Sıhha, Dâru’l-Âfiye, Dâ-
ru’r-Râha, Dâru’t-Tıb, Mâristan, Bîmârhâne, Tâbhâ-
ne, Şifâiye vb. hastaların tedavi edildikleri, ilaçların 
yapıldığı bu yerlere günümüzde hastahane denilmek-
tedir. Bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla, gelen 
yolcuların bir müddet şehir halkıyla karışması önle-
nerek müşahade altına alındıkları yerler için “karan-
tinahane” tabirleri kullanılmıştır.

(Cevap D)

3. Abbasiler Dönemi’nde hukuk kurumları, yani adliye 
teşkilâtı mahkeme, mezâlim mahkemeleri ve hisbe 
teşkilâtından oluşuyordu. Abbasi halifeleri, yargıya 
ilişkin (kazaî) yetkilerini fakihler arasından seçilen ka-
dılar aracılığıyla icra ederlerdi. Başlangıçta eyalet-
lerdeki kadılar vali tarafından tayin ediliyordu. Ancak 
daha sonra halifeler merkezde veya eyaletlerde ken-
di adlarına görev yapacak kadıları bizzat tayin etme-
ye başladılar. Harun Reşid devrinden itibaren ise kâ-
dilkudâtlık (başkadılık) müessesesi ortaya çıktı. Bu 
göreve ilk olarak İmam Ebu Yusuf getirildi. Bu tarih-
ten sonra kadılar başkentte bulunan kâdilkudât tara-
fından tayin edilmeye başlandı. İlk dönemlerde her 
vilâyette bir kadı bulunurdu. Irak kadısı Hanefi mez-
hebine, Suriye ve Kuzey Afrika kadısı Mâliki mezhe-
bine, Mısır’daki kadı da Şafiî mezhebine göre hüküm 
verirdi. Daha sonra her vilâyete dört mezhebi temsi-
len kadılar tayin edildi. Zaman zaman halifelerin ka-
dıları kendi istekleri doğrultusunda hüküm vermeye 
zorlamaları sebebiyle bazı fakihler bu görevi kabul 
etmemişlerdir. Nitekim İmâm-ı Azam Ebu Hanife, Ha-
life Mansur’un kadılık teklifini reddetmişti.

(Cevap A)
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6. Osmanlı Klasik Dönem eserlerinden olan İstanbul’da-
ki Süleymaniye Camisi, 1550-1557 yılları arasında 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a 
yaptırılmıştır. Mimar Sinan’ın kalfalık dönemi eserle-
rindendir. Cami inşasında kullanılan taşlar, impara-
torluğun farklı bölgelerinden getirilmiştir. Merkezî 
planlı olarak yapılan caminin ana kubbesinin kuzeyi 
ve güneyi yarım kubbelerle desteklenmiş, yarım kub-
beler ise köşelerdeki çeyrek kubbelerle genişletilmiş-
tir. Revaklar ise kubbelerle örtülmüştür. Mihrap du-
varı çini süslemelerle kaplanırken pencereleri vitray-
larla süslenmiştir. Kapıları abanozdan yapılan ese-
rin mihrap ve minberinde seçkin mermer işçiliği üze-
rine sülüs hat örnekleri yer almaktadır.

(Cevap C)

7. 12. yüzyılın ikinci yarısında Artukluların hizmetine gi-
ren Mühendis Ebü’l-İzz el-Cezeri, teknik buluşlarını 
El Hıyel el-Hendesiye (Otomato) isimli kitapta topla-
mıştır. El-Cezeri, temeli Arşimet ve sonrası bilginle-
rin buluşlarına dayanan eserinde suyun ve dişlilerin 
hareketiyle çalışan aletlerin bütününü ve parçalarını 
ayrıntılı ve renkli olarak çizmiştir.

(Cevap E)

5. 

 

FARABİ’NİN İLİMLER TASNİFİ

Teorik ilimler

Matematik Metafizik Fen ilimleri Ahlak Ev idaresi Siyaset Fıkıh Kelam

Pratik ilimler

(Cevap A)
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1. Sultan Ahmet Camisi, Sedefkâr Mehmet Ağa tarafın-
dan 1609-1617 yılları arasında Sultan I. Ahmet adı-
na yaptırılmıştır. Mimar Sinan sonrası tamamlanan 
ilk büyük eserdir. Büyük bir külliye şeklinde yapılan 
ese, selatin (padişahların yaptırdığı) camilerinin en 
büyüğüdür. Eser, merkezî kubbeli olup ana kubbe-
nin yanındaki yarım kubbeler üçer çeyrek kubbe ile 
güçlendirilmiştir. Caminin kubbe ağırlığını dört adet 
büyük sütun taşımaktadır. Geniş bir alana yayılan 
camiye giriş, kuzeydeki ana kapıdan ve yanlardaki 
küçük kapılardan sağlanmaktadır. Mavi çinileri ile ün-
lü olan cami bundan dolayı “Mavi Cami” olarak da 
tanınmıştır. Hünkâr mahfili firuze çinileri, renkli ka-
lem işleri, altın yaldızlı hat örnekleri ile süslenmiştir.

(Cevap B)

2. Ebubekir er-Razi, simyanın mistik tarafını büyük oran-
da reddetmiş, daha ziyade deneylerle elde edilen so-
nuçlar üzerinde durmuştur. Simya dilini kullanmaya 
eğilimli olmuş ve isimleri simyanın gizli ve anlaşılma-
sı zor özelliklerini yansıtan iki kitap yazmıştı: Kitab 
el-esrar (Sırların Kitabı) ve Kitab el-esrar ve’l sırr 
el-esrar (Sırların ve Sırların Sırlarının Kitabı). Simya 
işlemleri sırasında damıtma, tozlaştırma, ısıtma ve 
buharlaştırma gibi adımlar bulunmaktaydı. Bundan 
başka cisimleri hayvanlar, bitkiler ve mineraller ale-
mi olmak üzere üçe ayırarak çok kullanışlı bir farma-
kolojik sınıflandırma yaptı. Kimyasal bileşiklerin tıp-
taki kullanımıyla da ilgilendi.

(Cevap A)

3. Enderun, mülkî ve askerî alanda yüksek dereceli dev-
let memuru yetiştirilmesi amacıyla açılmış olan yük-
sek eğitim kurumuydu. İlk zamanlar bu okula, devşi-
rilen gayrimüslim çocuklar alınırken zamanla Türk 
çocukları da alınmaya başlanmıştır. II. Murat Döne-
mi’nde kurulan ve Fatih Dönemi’nde teşkilatlandırı-
lan bu okullarda eğitim öğretim XIX. yüzyıla kadar 
devam etmiştir.

(Cevap A)

4. Mihrap önü kubbeli cami planını geliştiren Selçuklu-
lar, yalnız İran’da değil bütün İslam dünyasında kul-
lanılan plan ve mimari şekiller ortaya koymuşlardır. 
Cami mimarisinin en önemli anıtsal eserlerinden bi-
ri olan İsfahan Mescid-i Cuması, 1080’de Melikşah 
tarafından yaptırılmıştır. 1121’de yanan cami, 1157’de 
Sultan Sencer tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. 
Medrese ve cami birleşiminin ve dört eyvanlı cami ti-
pinin ilk örneği olan eserde üç dilimli tromplarla kub-
beye geçiş sağlanmıştır. Minarelerde zengin tuğla 
süslemeleri dikkat çekmektedir.

(Cevap E)
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5. Dâru’l-Muallimîn: Rüştiyelere erkek öğretmen yetiş-
tirmek üzere 16 Mart 1848’de açılmış bir yükseko-
kuldur. Medreselerden alınan talebelere burada Türk-
çe, Arapça, Farsça ile hesap ve coğrafya dersleri ve-
rilerek bunlarla kısa zamanda öğretmen ihtiyacı kar-
şılanmak istenmiştir.

(Cevap D)

10. Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne: Sivil tabip yetiştirmek 
maksadıyla 1867’de açılmış bir yüksekokuldur. Baş-
langıçta beş yıl olan bu mektep, önce altı yıla, daha 
sonra da yedi yıla çıkarılmış, 1908’de askerî tıbbiye 
ile fakülte olarak birleştirilmiş ve 4 Mart 1915’te de 
Dâru’l-funûn’a bağlanmıştır.

(Cevap B)

8. Beytü’l-Hikme; İnsanlığın ortak birikimini ve özellikle 
felsefi eserleri Arapçaya aktarmak gayesiyle oluştu-
rulmuş özel bir kurumdur. Abbasi hilafetinin merkezi 
olan Bağdat’ta 830 yılında açılmıştır. Açılmasına biz-
zat halifenin öncülük yaptığı bu kurum, sadece bir 
tercüme bürosu değildir. Bir yönüyle kütüphane ve 
üniversite diğer yönüyle bir âlimler cemiyetidir. Dü-
şünürlerin, ediplerin, mütercimlerin, tabiplerin bir ara-
ya gelerek çok yönlü faaliyet gösterdikleri müstesna 
bir yerdir.

(Cevap E)

9. Dünyada mimarisiyle ünlenen türbelerden biri de Tac 
Mahal’dir. Eser Babür Sultanı Şah Cihan tarafından 
son çocuğunun doğumu esnasında vefat eden eşi, 
Banu Begüm (Mümtaz Mahal) adına yaptırılmıştır. 
Tac Mahal, dünya kültür mirası listesinde yer alan 
eserlerdendir. Bu eserin planı ve inşası İstanbul’dan 
gönderilen Mimarbaşı Mehmet İsa Efendi ve ekibi ta-
rafından yapılmıştır.

(Cevap D)

6. Müslüman coğrafyada yetişen fen bilimcileri arasın-
da İbn-i Sina’nın ayrıcalıklı bir yeri olduğu söylene-
bilir. Batılıların “Avicenna” adıyla tanıdığı İbn Sina, 
her ne kadar hekim olarak şöhret yapmışsa da ma-
tematik, astronomi, fizik, kimya, jeoloji, felsefe, teo-
loji, şiir ve müzik alanlarında da risaleler yazmıştır. 
İbn-i Sina, bazen İslam’ın Galenos’u olarak adlandı-
rılmıştır. Bunun sebebi, onun büyük takdir toplayan 
ve daha mükemmel hâle getirilmesi mümkün görül-
meyen ansiklopedik tıp eseri El Kanun Fi’t-Tıbb’dır.

(Cevap C)

7. İslam dünyasında tarih denilince ilk akla gelen bü-
yük âlim Taberi’dir. Taberi de diğer İslam âlimlerinin 
çoğu gibi sadece bir alanda değil, pek çok alanda bi-
rikim sahibidir. Tarihçiliği yanında aynı zamanda bü-
yük bir fakih, muhaddis ve müfessirdir. Tarihü’l-Ü-
mem ve’l-Müluk adlı eseri hem Doğu’da hem de Ba-
tı’da meşhurdur. Taberi, bu eserinde yaratılıştan ken-
di zamanına kadar olan olayları rivayet senetleriyle 
birlikte kaydetmiştir. Tarih ilminde en önemli kaynak-
lardan biri olarak kabul edilir. Daha sonra gelen ta-
rihçiler onun verdiği bilgileri ya aynen almış ya da 
özetleyerek vermişlerdir.

(Cevap D)
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1. İspanya’da Endülüs Emevileri Dönemi’nde Halife I. 
Abdurrahman tarafından 786’da yaptırılan Kurtuba 
Ulu Camii mihrap duvarına dikey olarak uzanan do-
kuz sahından ve revaklı avludan oluşur. Camide yüz-
lerce sütun ve iki katlı revaklar mevcuttur. 833’te II. 
Abdurrahman Dönemi’nde yapılan eklemelerle cami 
genişletilmiştir. Yapının dikkat çekici özelliği atlama-
lı olarak beyaz taş ve kırmızı tuğla ile örülmüş, iki 
katlı at nalı ve dilimli kemerleri ile bu kemerlerin in-
sanda bıraktığı renk ve biçimsel etkidir. Mermer ve 
mozaik malzeme ile yapılan süslemelerde bitkisel 
motifler ile kûfi (köşeli Arapça yazı) yazılar bulunmak-
tadır.

(Cevap C)

2. İslâm dünyasında, başka görevleri de olmakla birlik-
te en önemli vazifesi ekonomik hayatın tanzimi ile il-
gili olan kurumlardan biri de hisbe veya ihtisab deni-
len müessesedir. Hz. Muhammed’in Medine’ye olan 
hicreti döneminden itibaren varlığı bilinen hisbe, Hz. 
Ömer’in halifeliği döneminde tam teşkilâtlı bir mües-
sese haline geldi. Bu kurum, Abbasi, Endülüs, Fa-
tımî, Eyyûbî, Selçuklular ve Osmanlı gibi daha son-
ra kurulan Müslüman devletlerde önemli bir fonksi-
yon icra ediyordu. İyiliklerin yapılmasını sağlamak ve 
kötülüklerin yapılmasına mani olmak gayesiyle kuru-
lan bu teşkilâtın başında bulunan ve muhtesib, ihti-
sab emini, ihtisab ağası gibi isimlerle anılan görevli, 
dinin hoş karşılamayıp çirkin gördüğü her türlü kötü-
lüğü ortadan kaldırmaya çalışırdı.

(Cevap A)

3. Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne, Osmanlıda açılan ilk si-
vil yüksek okuldur. Kaymakamlık, müdürlük gibi mül-
kiyede istihdam olunacak kişileri yetiştirmek üzere 
1859’da İstanbul’da açıldı.

(Cevap B)

4. Türk bilim adamı Lagari Hasan Çelebi (IV. Murat Dev-
ri) XVII. yy.’ın başlarında, adeta bugünkü füzelerin ilk 
tiplerini teşkil edebilecek barut reaktörlü bir füze icat 
etmiştir. Bu basit hava roketi ile dikey uçusu başarıy-
la gerçekleştirmiş ilk insan olma unvanını kazanmış-
tır. Uçuş, 1633 yılında dönemin Osmanlı Padişahı IV. 
Murat’ın kızının doğum günü kutlamalarında sergi-
lenmiştir. Lagari Hasan Çelebi’nin yaklaşık 300 met-
re kadar havalandığı ve 20 saniye boyunca havada 
kaldığı ölçülmüştür. Kendisine bağlı bulunan kanat-
lar sayesinde Boğaziçi’ne oldukça yumuşak bir iniş 
yapmıştır.

(Cevap D)

5. Karahanlılar Dönemi’nde yapılan Ribat-ı Melik, Bu-
hara-Semerkant yolu üzerindedir. 1078 yılında yapı-
lan kervansarayda bir avlu etrafında tonozlu odalar 
ve mekânlar iki katlı olarak yer almıştır. Köşelerde 
yuvarlak kuleler ve ortada abidevi ana giriş kapısı, 
gelişmiş mimari üslubun olduğunu göstermektedir.

(Cevap B)
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6. 1235’te Anadolu Selçukluları Sultanı Alaaddin Key-
kubad tarafından yaptırılan Kubadabat Sarayı, Bey-
şehir Gölü kenarındadır. Burada birkaç sarayı içine 
alan Selçuklu şehrinin planı ortaya çıkarılmıştır. Sur-
larla çevrili alan içinde çitlerle çevrilmiş av hayvanla-
rı parkı, iki gözlü tersane ve on altı adet yapı bulun-
muştur. Yapılan kazılar sonucunda sarayın zengin 
çini süslemelerini gösteren levhalar bulunmuştur. Bu-
lunan çiniler, sekizgen yıldız ve haç biçiminde levha-
lar hâlinde olup iki metre yüksekliğe kadar duvarları 
kaplamaktadır. Yıldız levhalarda ayakta duran ve 
oturmuş insan figürleri, çift başlı kartal, çeşitli kuş ve 
hayvan figürleri yer almaktadır.

(Cevap E)

7. Memlük Sultanı Berkuk tarafından yazdırılan ve Hz. 
Muhammed’in hayatını destansı bir üslupla tasvir 
eden Siyer-i Nebi (1388) adlı eserin Arapçadan Türk-
çeye kopyası 1595’te İstanbul’da tamamlanmıştır. 
Dinî kişiliği, başı çevresindeki halesi ve peçesiyle tas-
vir edilen peygamberimizin yaptığı savaşlar, ordu yü-
rüyüşleri ve toplantı sahneleri 814 tasvirle gösteril-
miştir. Bu eserdeki resimlerin büyük bir kısmı Nak-
kaş Osman tarafından çizilmiştir. 16. yüzyılın sonla-
rından itibaren devletin zayıflamasına paralel olarak 
resimli kitap yazımı azalmıştır. Bunun sonucu olarak 
17. yüzyılda minyatür sanatında bir gerileme görül-
mektedir. Bu dönemden kalma Eğri Fetihnamesi ad-
lı eserdeki Nakkaş Hasan Paşa’nın dört minyatürü 
ve buradaki muharebe sahneleri gerçeğe uygun ol-
makla birlikte kompozisyon ve renk bakımından ol-
dukça zayıftır.

(Cevap A)

8. Osmanlı hat ekolünün kurucusu, Amasya’da doğan 
Şeyh Hamdullah’tır. 13. yüzyılın ikinci yarısından iti-
baren devam etmekte olan altı çeşit yazı ekolünün 
estetik anlayışına ilaveler yaparak yenilikler getiren 
Şeyh Hamdullah, 47 tane Kur’an-ı Kerim, yüzlerce 
En’am ve Kur’an cüzü yazmıştır. İstanbul Bayezid 
Cami, İstanbul Davutpaşa Cami, İstanbul Sultan Ah-
met Cami ve Firuzağa Cami kitabeleri onun hat tek-
niği ile yazılmıştır.

(Cevap C)

9. Açıların pergelle ölçülmesini geometriye ilk getiren 
el-Kindi’dir. Önemli çalışmalarıyla tıp ilmine ciddi me-
safeler katettirmiş, bu ilmi Avrupa’ya öğreten sayılı 
doktorlar arasında yer almıştır. Matematiği yalnız fi-
ziğe değil, tıbba da tatbik etmeyi düşünmüştür. Me-
sela bileşik ilaçlar teorisindeki uygulaması bu dene-
melerinden sadece biridir. Hastalığın şiddet ve tabi-
atıyla ilaçların dozajları arasında geometrik bir oran 
kurulabileceğini ve ilaçların etkisinin ölçülebileceği-
ni tespit ederek tıp biliminde önemli bir çığır açmış-
tır.

(Cevap E)
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2. Mekteb-i Hukûk-ı Şâhâne: Batı modelinde açılan 
mahkemelere hâkim yetiştirmek maksadıyla açılmış 
mekteptir. 1870’te Dâru’l-funûn-i Osmanî içinde bir 
şube olarak İlm-i Hukuk şubesi ve 1874’te Galatasa-
ray Mekteb-i Sultanisi bünyesinde İlm-i Hukuk Mek-
tebi açılmıştı.

(Cevap C)

1. Gazali’nin ilimleri tasnif ettiği şema şu şekildedir:

 

GAZALİ’NİN İLİMLER TASNİFİ

Farz-ı Ayn İlimler

Şer’i İlimler

Mahmud
(Övülen)

Mezmum
(Yerilen)

Mübah

Farz-ı Kifaye İlimler

Şer’i olmayan ilimler

(Cevap B)

3. Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz dönemlerin-
de yaptırılan saraylarda Avrupa etkisi görülmektedir. 
1853’te yaptırılan Dolmabahçe Sarayı’nda barok ve 
ampir üslubun etkileri görülmektedir. Saray, Hacı 
Emin Paşa ve Ermeni Usta Sarkis Balyan tarafından 
yapılmıştır. Dolmabahçe Sarayı; geniş bir harem, bü-
yük kubbeli taht salonu, yanlarda çeşitli daireler ve 
alay köşkünden meydana gelmektedir. Batı etkisinin 
görüldüğü diğer saraylar, yazlık olarak kullanılan Bey-
lerbeyi, Çırağan ve Yıldız Sarayları’dır.

(Cevap E)

4. Şanlıurfa Rıdvaniye Cami, Rakka Valisi Rıdvan Ah-
met Paşa tarafından 1717’de yaptırılmıştır. Cami kes-
me taştan yapılmış olup üç kubbe ile örtülü dikdört-
gen plana sahiptir. Caminin girişinde üç bölümlü, üç 
kubbeli son cemaat yeri, doğusunda da tek şerefeli 
minaresi bulunmaktadır. Üzeri bitki motifleri ile beze-
li ahşap kanatlı giriş kapısı dönemin en güzel geçme 
ve kakma tekniğiyle yapılmıştır. Yarım kubbeli mih-
rap köşeli bir niş şeklinde olup, siyah beyaz iki renk-
li taştan oluşmaktadır. Minberi balkon şeklinde olan 
yapının ibadet mekânı her cephede açılmış pence-
relerle oldukça aydınlıktır. Taş kaide üzerine oturan 
minaresi sekizgen gövdeye ve mukarnaslı şerefeye 
sahiptir.

(Cevap A)

5. Cezeri’nin en ünlü makinesi filli su saatidir. Suyun 
salınımı ile çalışan saat, birtakım objeleri harekete 
geçirme prensibi üzerine çalışmaktadır. Görüntüsüy-
le hayranlık uyandıran bu saatin asıl önemi, saatle-
rin gelişimine sağladığı katkıdır.

(Cevap B)
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7. İspanya’daki İslam eserlerinin en güzel örneklerin-
den olan El Hamra Sarayı’nın temeli 1232 yılında 
atılmıştır. Saray, aynı aileden gelen çeşitli hükümdar-
lar tarafından yapılan ilavelerle genişletilmiştir. El 
Hamra Sarayı; yazlık saray, resmi tören elçi salonu, 
kız kardeş salonu, harem, bahçeler, birbiriyle bağ-
lantılı köşkler, çok sayıda oda ve hamamdan oluşur. 
Gösterişli Aslanlı Avlu’nun tam ortasında, On İki As-
lan Heykeli’nin taşıdığı bir havuz bulunmaktadır. Sa-
rayın süslemelerinde yoğun olarak mermer, alçı ve 
çini kullanılmıştır. Alçı kaplamalarında arabesk süs-
lemeler, geometrik ve bitkisel süslemeler görülmek-
tedir. Eserde kemer, kubbe geçişlerinde pandantif ve 
kubbelerde mukarnas kullanımı önemli bir yer tut-
maktadır. Saray, yapımında kullanılan kırmızı tuğla-
lardan dolayı İslam dünyasında “Kırmızı Saray” an-
lamına gelen “El Hamra” adını almış, Batı dünyasın-
da ise “Rosa” adıyla tanınmıştır.

(Cevap D)

6. Bilgi ve hikmet evi anlamlarını taşıyan Beytü’l Hik-
me, Abbasiler Dönemi’ne ait bir eğitim kurumu olup 
830 yılında, Halife Memun tarafından Bağdat’a ku-
rulmuştur. Beytü’l-Hikme, İslam toplumunda bilhas-
sa yükseköğretim konusunda oldukça meşhurdur. 
Asıl faaliyeti tercüme sahasındadır.

(Cevap A)

8. Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nin 
önemli hekim ve bilim insanıdır. Risâletü’n-Nûriyye 
ve Mâddetü’l Hayât adlı eserleri vardır. Fen ve din 
ilimlerini birlikte tamamlayan Osmancık Medresesi 
müderrislerindendir. Tam bir doktor olarak yetişmiş, 
bulaşıcı hastalıklar üzerinde yıllarca çalışmıştır. Mik-
rop teorisini bulan kişidir ve ilk kanser araştırmacısı-
dır. Seratan denilen bu hastalığa yakalanan Vezir 
Çandarlı Halil Paşa’nın oğlu Kadıasker Süleyman 
Çelebi’yi tedavi etmiştir.

(Cevap B)
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1. 12. yüzyılın ortalarında Danişmentliler tarafından ya-
pılan Tokat (1151) ve Niksar (1157) Yağıbasan Med-
reseleri, Anadolu’daki “ilk kapalı avlulu” medreseler-
dir. Medreseler ortada kubbenin örttüğü avlu etrafın-
da eyvanlardan ve hücrelerden meydana gelmiştir. 
Niksar Yağıbasan Medresesi restore edilmiş ve gü-
nümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

(Cevap C)

4. Sivas Gök Medrese (1271); çifte minaresi, abidevi 
giriş kapısı, çeşmesi ve kabartma süslemeli köşe ku-
leleri ile gösterişli bir yapıdır. Medreselerde ilk defa 
çifte minare burada uygulanmıştır. Kapı kemerinde 
On İki Hayvanlı Türk Takvimi’ni gösteren rölyefler var-
dır. Eyvandaki çini süslemeleri dikkat çekmektedir.

(Cevap D)

2. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Osmanlı min-
yatür sanatı en parlak dönemini yaşamıştır. Matrak-
çı Nasuh tarafından hazırlanan ve Sultan Süleyman’ın 
1534-1536 yılları arasındaki Irak Seferi’ni konu alan 
Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn bu dönemin önem-
li eserlerindendir. Matrakçı Nasuh, Irak Seferi sıra-
sında ordunun geçtiği ve konakladığı yerlerin mima-
ri ve topografik özelliklerini 128 resimle belgelemiş-
tir. Matrakçı Nasuh, daha sonraki eserlerinde de ya-
zıyla anlatamadıklarını fırçasıyla aktarırken manza-
ra ressamlığında çığır açmış ve kentlerin 16. yüzyıl-
daki durumlarını fotoğraf çeker gibi belgelemiştir.

(Cevap E)

3. Bütün simyagerler içinde en önemlisi, çalışmaları 
VIII. yy. sonundan IX. yy. başına kadar uzanan Ca-
bir bin Hayyan’dır. Cabir, bir taraftan mikrokosmos 
(küçük alem)- makrokosmos (büyük alem) kavramı, 
diğer taraftan da dünyevi kuvvetler ile kozmik kuv-
vetler arasındaki karşılıklı etkilenme bulunduğu inan-
cı üzerine kurulu bir fen bilimi felsefesine sahipti. Mi-
neraller aleminin, onun kurduğu nesneler şemasın-
da özel önemi vardı. Bu şema, değersiz metallerin 
altına dönüştürülmesi gibi olayları içine almaktaydı. 
Kimyasal maddeleri yapılarındaki özelliklere göre üç 
ana sınıfa ayıran Cabir’in kimya bilimine kazandırdı-
ğı yenilikler iki başlık altında özetlenebilir.

 • Nitrik asiti ilk defa Cabir bulmuştur.

 • Modern kimyanın bel kemiğini oluşturan asit-te-
mel teorisinin dayandığı civa-sülfür teorisini Ca-
bir ortaya koymuştur.

(Cevap B)
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6. 11. yüzyılda Gazneliler tarafından yapılan Leşker-i 
Bazar Sarayı, geniş alana inşa edilmiş çeşitli yapı-
lardan meydana gelmiştir. Güney Kasrı Sultan Mah-
mut Dönemi’nde yapılmıştır. Dört eyvan şemasına 
bağlı olan avlunun kuzey girişinde caminin de bulun-
duğu taht salonu yer alır. Taht salonunun duvarları 
Sultan Mahmut’un ordusunu canlandıran figürlerle 
doludur.

(Cevap A)

5. 1784’de Ağrı Doğubeyazıt’ta yapılan İshak Paşa Sa-
rayı, yüksek bir tepe üzerinde kurulmuştur. Çok sa-
yıda bölümden meydana gelen sarayda türbe, divan, 
asker koğuşları, medrese, cephanelik, cami, mey-
dan, erzak depoları ve fırın bulunmaktadır. Yüksek 
duvarlarla çevrili yapının, taştan yapılmış büyük bir 
giriş kapısı vardır. Birinci avludan ikinci avluya geçil-
mektedir. Sarayın asıl yapıları ikinci avludadır. Sara-
yın en görkemli yapısı camisidir. Sarayın büyük ana 
giriş kapısı ile sekiz köşeli türbesi Selçuklu etkisini 
duvarlarda görülen motifler ise Kafkas etkisini gös-
termektedir.

(Cevap E)

8. İslam düşünce tarihinde gerçek anlamda kapsamlı 
bir ilimler tasnifi sayılabilecek ilk çalışma Farabi’nin 
İhsau’l-ulum adındaki müstakil telifidir. Farabi, felse-
fi ilimlerin geleneksel tasnifini koruyarak ilimleri teo-
rik ve pratik olarak ikiye ayırmış; metafizik, matema-
tik ve fen ilimlerini teorik kısma; ahlak, ev idaresi, si-
yaset, fıkıh ve kelamı da pratik ilimlere dahil etmiş-
tir. İlimleri daha çok kalp/keşf merkezli olarak tasni-
fe çalışan Gazalî’de dinî bilginin önceliği ve ilimlere 
ahlaki bir temel kurma düşüncesi bariz şekilde görü-
lür. Onun için her iki düşünürün bilgide metot anlayı-
şını ilimler tasnifinde görebilmek mümkündür.

(Cevap C)

7. el-Memun, 813’te tahta geçti ve Bağdat’ta Beytü’l-Hik-
meyi (Hikmet Evi) kurdu. Burada, çoğu Süryani bir-
çok çevirmeni bir araya topladı. Müslüman alimlerin, 
Antik Dönem eserlerindeki astronomi bilgilerinin doğ-
ruluğunu kontrol edebilmesi için rasathaneler kurdu. 
Böylece el-Memun ile İslam coğrafyasında kültürel 
canlanış başlamış oldu. Batlamyus’un vefatından 
sonra yaklaşık olarak 650–700 yıldır üzerine hiçbir 
çalışmanın yapılmadığı aritmetik, geometri, astrono-
mi ve botanik gibi fen bilimleri İslam dünyasında Bey-
tü’l-Hikme ile yeniden canlanmaktaydı.

(Cevap E)

9. İslam’ın Bugünkü Meseleleri adlı eserin müellifi Erol 
Güngör’dür.

(Cevap B)

10. Abdullah ibn Mesud’un öncülüğünde kurulan Kufe 
Okulu, Alkame b. Kays, Mesrûk b. Ecda, Esved b. 
Yezîd, Mürre el-Hemedânî, Hasan-ı Basrî, Katâde b. 
Diâme ve İbrâhim en-Nehaî gibi isimlerle devam et-
miştir.

(Cevap C)
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1. Osmanlı Dönemi eserlerinden olan ve Yıldırım Kül-
liyesi içinde yer alan Yıldırım Darüşşifası, 1399-1400 
yıllarında yapılmıştır. Osmanlıdan günümüze gelen 
en eski darüşşifadır. Darüşşifa, revaklı bir avlunun 
çevresine sıralanmış bölümler ve avlunun sonunda 
yer alan kubbeli büyük salonu ile dikdörtgen bir ya-
pıdır. Yapı, plan itibariyle Anadolu Selçuklu darüşşi-
falarını örnek almıştır. 

(Cevap A)

3. Selçuklu Devri tezhibini, klasik Türk tezhibinin baş-
langıcı sayılan Osmanlı tezhibi takip etmektedir. Os-
manlılara ait bilinen ilk tezhip örneği, Sultan II. Mu-
rat adına hazırlanmış olan bir musiki nazariyat kita-
bındaki süslemelerdir. 15. yüzyılın en meşhur Türk 
müzehhibi 1436’da Tevarihü’l Ervah adlı tıp kitabını 
tezhip eden Aksaraylı Ahmed bin Mahmud’dur. Kla-
sik Türk tezhip üslubu Fatih Dönemi’nde olgunlaş-
mıştır. Fatih Dönemi’nin nakkaşbaşı Baba Nakkaş, 
bu devrin tanınmış müzehhiblerindendir.

(Cevap C)

2. İlhanlılar Dönemi’nden günümüze ulaşan eserlerden 
olan Amasya Darüşşifası, İlhanlı Hükümdarı Sultan 
Mehmet Olcaytu ve hanımı Ilduz Hatun adına 1308-
1309 yıllarında yaptırılmıştır. Selçuklu medreselerin-
de olduğu gibi anıtsal görünüşlü ve dikdörtgen plan-
lı yapının giriş cephesine, diğer cephelere göre da-
ha farklı ve girişin kilit taşında, bağdaş kurmuş bir in-
san figürü işlenmiştir. İki yanında pencere nişleri bu-
lunan, yuvarlak kemerli girişin üzeri, mukarnaslı ve 
sivri kemerli olarak devam etmektedir. Yine girişin 
her iki yanı, üçer şerit hâlinde, geometrik şekillerle 
bezenmiş ve son derece ince bir işçilikle yapılan taş 
oymalardaki kıvrık dallar ile yaprak motifleri, portalı 
süsleyen geometrik bezemeyi tamamlamaktadır. Ay-
rıca portalın köşelerindeki silindirik kulelerle cephe 
daha da belirginleştirilmiştir.

(Cevap E)

4. 17. yüzyılda yaşayan Hafız Osman, etkilendiği Şeyh 
Hamdullah’ın ekolünü en ileri düzeye ulaştırmıştır. 
Hattatların piri olarak bilinen sanatçı, Türk zevk ve 
üslubunu dünyaya tanıtmıştır. 25’ten fazla mushaf 
yazdığı bilinmektedir. Usta-çırak öğretimi ile yeni ne-
sillere aktarılarak günümüze kadar gelen hat sana-
tı; levhalar, el yazması kitaplar, fermanlar, diploma-
lar, cami duvarları, halılar ve mezar taşlarında kulla-
nıldığı gibi kutu, vazo, tabak vb. gündelik eşyalarda 
da kullanılmaktadır.

(Cevap C)
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5. Mostar Köprüsü, Bosna Hersek’te Neretva Nehri üze-
rinde Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış, 
farklı tarihlerde tamir edilmiştir. Mostar şehrinin iki 
yakasını birleştiren köprü, kulelerinin yüksekliği ve 
bu iki kule arasındaki kemerin genişliği ile dikkat çek-
mektedir. Bosna Savaşı (1993) sırasında Sırp ve Hır-
vatların bombalaması sonucu tamamen yıkılmıştır. 
Bosna Savaşı’ndan sonra Türkiye’nin öncülüğünde 
orijinal taşları nehir yatağından çıkarılarak restore 
edilmiştir. 2004 yılında hizmete açılmış, UNESCO ta-
rafından 2005 yılında dünya kültür mirası listesine 
eklenmiştir.

(Cevap D)

6. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde klasik Osman-
lı-Türk tezhibi en olgun ve parlak devrini yaşamıştır. 
Fatih Dönemi’ndeki kobalt mavi zeminin yerini koyu 
lacivert; pembe ve kırmızının yerini koyu kırmızı alır. 
Çizgiler daha ince, motifler daha zengindir. Bu dev-
rin en büyük üstadı olan Kara Memi lakabı ile bilinen 
Kara Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman’ın Muhibbî 
Divanı’nı tezhip etmiştir. 16. yüzyılın tanınmış bir mü-
zehhibi de 1547 tarihli Kur’an-ı Kerim’i tezhipleyen 
Muhammed bin İlyas’tır. 17. yüzyılda matbu eserle-
rin artması el yazması eserleri gittikçe azaltmıştır. 
Buna rağmen tezhip sanatında klasik üslup özelliği-
ni kısmen devam ettirmiştir. 18. yüzyılda III. Ahmet 
Dönemi’nde tezhip sanatı yeniden canlanmıştır. Kla-
sik motifler ile kurulan kompozisyonların yanı sıra, 
Batı etkisiyle Osmalı sanatına giren naturalist çiçek 
buketleri, kıvrık iri yapraklar tezhip sanatını zengin-
leştirmiştir. Devrin başlıca müzehhibleri Yusuf Mısrî, 
Bursalı Hezarfen ve Ali Üsküdari’dir.

(Cevap B)

7. Muhtesib, Osmanlı toplumunda günlük hayatın akı-
şı içinde, halk ile esnaf arasındaki münasebetleri dü-
zenleme ve esnafla ilgili kanunların uygulanıp uygu-
lanmadığını kontrol etmekle görevli idi. Bu sebeple 
o, esnafın en büyük amirlerinden biri durumuna gel-
mişti. Bu bakımdan muhtesib, şehirde hüküm süren 
ekonomik hayatın önemli bir unsuru olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Hatta onun sahip olduğu yetkiler, ken-
disini devletin çok itibarlı kişilerinden biri hâline geti-
riyordu. Çünkü devlet, onun aracılığıyla hem işçi ke-
simini kontrol ediyor hem de onların haklarını koru-
yup loncaların gaye ve standartlarını devam ettirmek 
amacıyla esnaf loncalarını yakından denetliyordu. 
Yine bu görevliyle yerli mallarla rekabet edebilecek 
ithal eşyadan ihtisabiye adında bir vergi almak sure-
tiyle işsizliği önlemeye çalışıyordu. Esnaf teşkilatla-
rı üzerinde de büyük bir tesir ve nüfuzu vardı.

(Cevap C)

8. 13. yüzyılda kültürel zenginliğin yoğun olduğu Kon-
ya’da resimlendiği düşünülen Varka ve Gülşah Mes-
nevisi, Selçuklu Dönemi minyatür sanatının başya-
pıtıdır. Şair Ayyuki tarafından 11. yüzyılda Farsça ya-
zılarak Gazneli Sultan Mahmud’a sunulan eserin ko-
nusu, Varka ile Gülşah arasında geçen hazin aşk öy-
küsüdür. Eserin konusunu oluşturan öykü, 13. yüz-
yıl başlarında Nakkaş Abdülmümin bin Muhammed 
tarafından 71 resimle yatay ve dar alanda tasarlana-
rak bir film şeridi gibi gözler önüne serilmiştir. 

(Cevap B)
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İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
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1. Levni’nin yaptığı Silsilenâme adlı eser, Sultan III. Ah-
met’e kadar olan Osmanlı padişahlarının portreleri-
ni içermektedir. Levni burada sultanları bağdaş kur-
muş otururken betimlemiştir. Levni ayrıca toplumun 
çeşitli kesiminden kadın ve erkeklerle müzisyen ha-
nımları da tasvir etmiştir.

(Cevap C)

2. Kur’an-ı Kerim ve divan gibi el yazması değerli kitap-
ları bezeme sanatına tezhip denir. Tezhip sanatçıla-
rına müzehhib denir. Kur’an-ı Kerim başta olmak üze-
re özellikle önemli kişilere sunulacak veya onların 
özel kütüphanelerine konulacak kitaplar ve diğer kıy-
metli eserlerin çoğu tezhiple süslenmiştir. Tezhip sa-
natı, Orta Asya’da Uygurlar Dönemi’nde ortaya çık-
mış, Anadolu’ya Selçuklular tarafından getirilmiştir. 
Türk tezhibinde Hatayî, Rumî, Şükufe olmak üzere 
üç tarz bezeme görülür.

(Cevap D)

3. Naima, Osmanlı tarihçiliğinde ilk vakanüvistir. Naima 
diğer tarihçilerden biraz farklı olarak bir çeşit toplum 
ve tarih felsefesi yapar. Ona göre tarih, şehrin tercü-
manıdır. Tarihten habersiz olanları gafil diye niteler.

(Cevap A)

4. 1579 yılında Şehnameci Seyyid Lokman ve Nakkaş 
Osman tarafından hazırlanan Şemailname’de Sul-
tan Orhan’dan, Sultan III. Murat’a kadar olan sultan-
ların portreleri yer alır. Nakkaş Osman’ın sultan port-
releri serisi, çağdaşı ve sonraki Türk ressamlarına 
model olmuş, portrelerin birçok kopyası yapılmıştır. 
Yine aynı dönemde resimlenen eserler arasında Os-
manlı padişahlarının tarihini anlatan şehnameler gel-
mektedir. Seyyid Lokman tarafından yazılan ve Nak-
kaş Osman’ın minyatürlerini yaptığı Tarih-i Sultan Sü-
leyman adlı eserde, Sultan Süleyman’ın saltanatının 
1558-1566 yılları arasındaki olayları anlatılmıştır. 
Nakkaş Osman ayrıca, Sultan III. Murat’ın oğlu Meh-
met’in 1582’de yapılan sünnet düğünü şenliklerini 
bütün safhalarıyla tasvirlediği Surname adlı bir eser 
hazırlamıştır. Bu şenliğin safhalarını 250 resimle tas-
vir eden Nakkaş Osman, şenliği bir film şeridi gibi 
gözler önüne sermiştir. Eser, Nakkaş Osman’ın öz-
gün tasvirleriyle, Osmanlı ekonomisi, eğlencesi ve ti-
yatrosu üzerine hazırlanmış eşsiz bir belgedir.

(Cevap E)
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İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

TEST • 10

5. Sistematik bir şekilde bilgi konusunda yazarak bilgi-
nin kaynakları meselesini değerlendiren ve ilk defa 
bir bilgi teorisi ortaya koyan İslam âliminin İmam Ma-
turidi olduğu kabul edilmektedir. Onun bilgiyle alaka-
lı değerlendirmeleri daha sonraki çalışmalara öncü-
lük etmiştir. İmam Maturidi’ye göre bilginin kaynak-
ları salim duyular, haber-i resul ve selim akıldır. Bu 
kaynaklardan her biri ayrı ayrı değerlidir. Çünkü her-
hangi birisiyle elde edilenleri, diğerleri vasıtasıyla el-
de etme imkânı yoktur.

(Cevap B)

8. İlk İslam astronomları arasında en büyüğü ve haklı 
olarak en tanınmış olanı şüphesiz Ebu Abdullah 
el-Battani’dir. el-Battani, astronomi gözlemlerini bu-
günkü Halep’in 160 km doğusunda yer alan, Fırat 
Nehri kıyısındaki el-Rakka’da yaptı. Güneş ve Ay tu-
tulmaları ile gezegen hareketlerini gözlemledi. An-
cak asıl şöhreti, Kitab’el-Zîc (Astronomi Cetvelleri Ki-
tabı) adlı eserine dayanmaktadır. Battani’nin yaptığı 
ve astronomik ölçümlerde kullanılan aletler şu şekil-
de sıralanabilir: 

 • Zat el-halak

 • Duvar kadranı

 • Zat el-şubeteyn

(Cevap E)

6. İslâm medeniyetinde iktisadî kurumlardan bahseder-
ken her şeyden önce “mal evi” mânâsına gelen Bey-
tülmal’dan söz etmek gerekir. Devlet hazinesi olan 
beytülmal, devlete ait malların muhafaza edildiği fi-
zikî mekânı ifade ettiği gibi devlete ait taşınır taşın-
maz malların bütününü ve bunların idaresiyle ilgili 
hukukî kurumu da ifade etmektedir. Bu geniş anla-
mıyla beytülmal, devlete ait her türlü mal varlığının 
ve gelirlerin toplandığı, harcamaların yapıldığı, hak-
lara ve borçlara ehil bağımsız bir kurum olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Onun tesbit edilmiş bir hukuku 
ve bu hukuku uygulayacak görevlileri vardır.

(Cevap E)

7. Âmin Alayı, Osmanlı Devleti’nde okula yeni başlayan 
çocuklar için düzenlenen törene verilen isimdi. Bu tö-
ren, çocukların öğretmen tarafından sıraya geçiril-
mesi ile başlardı. Sıraya geçen çocuklar, okula baş-
layacak olan çocuğun evine ilahiler söyleyerek gelir, 
okula yeni başlayacak olan çocuk, halkın da katılı-
mıyla evden alınırdı. Bir müddet şehirde dolaştırılan 
çocuğun okula getirilmesi ile birlikte tören sona erer-
di.

(Cevap C)

9. Sedefkâr Mehmet Ağa’nın en önemli eseri Sultanah-
met Cami’dir. 

(Cevap A)

10. IX. yy.’daki matematikçiler ve belki de tüm Müslüman 
matematikçiler arasında en önemlisi el-Harezmi idi. 
Pratik matematikle ilgili Kitabü’l muhtasar fi’l Cebr 
ve’l Mukabele isimli bir kitap yazarak “aritmetikten 
kolay ve en faydalı olanın ne olduğunu” gösterdi. Bu 
kitapta cebiri, bugün kullandığımız anlamda kullan-
dı. El-cebr ve el-mukabele olarak adlandırılan iki yön-
temi kullanarak bütün cebir problemlerinin altı stan-
dart şekilden birine nasıl indirgenebileceğini açıkla-
dı.

(Cevap A)
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TEST • 11

1. İslam düşüncesinde ilimler tasnifi ilk olarak Cabir b. 
Hayyan’a nispet edilen Kitabu’l-Hudud adlı bir risa-
lede görülür. Bu risalede ilimler öncelikle ölüm ötesi 
hayata hizmet edenler ile ölüm öncesi hayata hizmet 
edenler olarak ikiye ayrılır. Birincilere din ilmi, ikinci-
lere ise dünya ilmi adı verilir. Din ilimleri şer’i ilimler 
ve akli ilimler olarak ikiye ayrılır. Şer’i ilimler kapsa-
mına zahir ve batın adı altında bilinen dini ilimler, ak-
li ilimler kapsamına da çeşitli dallarıyla felsefi ilimler 
girer. Dünya ilmi ise değerli ve değersiz olarak ikiye 
ayrılır: Değerli ilim kapsamına sanatlar, değersiz ilim 
kapsamına ise zanaatlar girer.

(Cevap D)

2. XIII. yy.’ın dikkate değer hekimlerden biri, Cerrah İbn 
Nefis idi. Şam yakınında doğan İbn-i Nefis, tıp eğiti-
mi gördükten sonra Mısır’a gitti. Otuzlu yaşlarında 
Kitab el-şamil fi el-sınaa el-tıbbiye (Tıp Sanatı Üze-
rine Kapsamlı Kitap) adlı eserini yazdı. İbn Nefis, Hip-
pokrates’in İnsanın Tabiatı adlı eserine de bir şerh 
yazdı. Bu verimli yazar, bugün küçük kan dolaşımı-
nı yani kalp ile akciğerler arasındaki dolaşımı bulma-
sıyla hatırlanır. Bu keşfini yayınlayarak kanın kalbin 
bir tarafından diğer tarafına geçtiğini farz eden Ca-
lenos’un tamamıyla hatalı olduğunu cesurca ifade 
etmiştir. İbn Nefis’in bu önemli keşfi, küçük kan do-
laşımının Avrupa’da Servetus (1553) ve Colombo 
(1559) tarafından tanımlanışından üç yüzyıl önce ya-
pılmıştı. Servetus ve Colombo’nun tanımları ise İbn-i 
Nefis’in fikirlerinin Batı’ya ulaşmasından otuz yıl son-
ra verilmişti.

(Cevap B)

3. İbn-i Sina’nın çağdaşı ve İslam dünyasının büyük 
cerrahi ismi Halef bin Abbas ez-Zehravi olup künye-
si Ebû’l-Kasım’dır. Zamanında ilim ve kültür seviye-
si en yüksek olan Kurtuba Üniversitesinde öğrenim 
gördü. Özellikle tıp ilminin nazari ve tatbiki sahala-
rında derinleşerek söz sahibi oldu. Bizzat ameliyat-
lar yaparak yeni cerrahi metodlar ve aletler keşfet-
meyi ve bunları maharetle kullanmayı başardı. 
Ebu’l-Kasım, kendi devrinde yapılması imkânsız sa-
yılan birçok ameliyat yaptı. Zehravi, cerrahi uygula-
malarda çok hassastı. Ameliyatlarda kullandığı alet-
leri kendisine has bir metotla mikroplardan temizle-
dikten sonra kullanıyordu. Bu işte madde’üs-safra 
denilen bir maddeden faydalandı. Cerrahiyi bağım-
sız bir ihtisas dalı hâline getiren Zehravi’dir. Cerrah-
lar için anatomi bilgisinin son derece gerekli olduğu-
nu savunmuş, ameliyat yapılacak kısım iyi bilinme-
dikçe ameliyata girişilmemesini tavsiye etmiş, ana-
tomi bilmeden yapılan ameliyatların çok vahim neti-
celer doğuracağını anlatmıştır.

(Cevap E)

4. Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği Edirne Selimi-
ye Cami,1569-1574 yılları arasında Sultan II. Selim 
tarafından yaptırılmıştır. Külliyenin ana yapısı olan 
cami, merkezî kubbeli bir yapıdır. Ortada sekiz sütu-
nun taşıdığı kırk iki metre yüksekliğinde ve otuz iki 
metre çapındaki kubbe o zamana kadar yapılmış en 
büyük kubbedir. Mihrabın bulunduğu kısım yarım 
kubbe ile örtülmüştür. Bunların her köşesinde dört 
çeyrek kubbe bulunmaktadır. Tek parça taştan ince 
işçilikle yapılan minber, benzerlerinden büyüktür. Ca-
minin süslemelerinde çiniden yapılan hat bezemele-
ri dikkat çekmektedir. Kıble duvarındaki minberin ar-
kası ve külahı, alt pencerelerin alınlıkları çinilerle kap-
lıdır. Hünkâr mahfili, çinileri, kalem işi süslemeleri, 
revaklı avlusu ve şadırvanı ile Türk mimarisinde özel 
bir yere sahiptir.

(Cevap A)
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5. Büyük İslam fizikçisi İbnü’l-Heysem, düzensiz geze-
gen hareketlerini düzenli şekilde açıklamak için Dün-
ya’nın evrenin merkezindeki konumunu kaydıran Bat-
lamyus’a bazı itirazlar getirmiştir. İbnü’l-Heysem, Bat-
lamyus’un Dünya merkezli evren modelini geliştire-
rek onun tutarsızlığına dikkat çekmiştir. Heysem’in 
bu tespiti, astronomide yeni bir dönemin başlangıcı 
olmuştur.

(Cevap B)

7. İslam dünyasında Irak ve Belh olmak üzere iki bü-
yük coğrafya okulu oluşmuştur. Bunlardan Irak oku-
lunda İbn Hurdâzbih, Ya’kubî, Mes‘udî; Belh okulun-
da ise Belhi, İstahri ve Makdisi öne çıkan coğrafya-
cılardır.

(Cevap E)

6. Osmanlı tarihçiliğinin zirve ismi kabul edilen Ahmet 
Cevdet Paşa, sadece tarih alanında değil hukuktan 
siyasete, sosyolojiden edebiyata sosyal bilimlerin he-
men hepsinde çok önemli eserler vermiş bir düşü-
nürdür. İbn Haldun ve Kâtip Çelebi çizgisinin son tem-
silcisi kabul edilir. Ahmet Cevdet Paşa, tarihin devir-
lere ayrılmasındaki genel kabullerin dışına çıkarak 
insanlık tarihini, peygamberler tarihi olarak görmüş-
tür. Hz. Muhammed’e kadar olan devirleri “tarih-i 
atik-eski tarih” ve ondan sonraki devirleri ise “tarih-i 
cedit-yeni tarih” şeklinde adlandırarak tarihi sınıflan-
dırmıştır.

(Cevap C)

8. Übey bin Ka’b’ın öncülüğünde kurulan Medine Oku-
lu, Ebü’l-Âliye er-Riyâhî, Muhammed b. Kâ‘b el-Ku-
razî, Zeyd b. Eslem, Abdurrahman b. Abdullah ve Ab-
dullah b. Vehb gibi isimlerle devam etmiştir.

(Cevap A)

9. Abdullah ibn Abbas’ın öncülüğünde kurulan Mekke 
Okulu, onun arkadaşları ve öğrencileri olan Saîd b. 
Cübeyr, Mücahid b. Cebr, İkrime el-Berberî, Tâvûs 
b. Keysân ve Atâ b. Ebû Rebâh gibi isimlerle devam 
etmiştir.

(Cevap B)
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3. Terör; Latince korkutmak, gözdağı vermek, sindir-
mek, ürkütmek, endişelendirmek gibi anlamlara ge-
len “terrere” kelimesinden türetilmiştir. Terör kelime-
si, Batı siyaset diline 1789–1794 Fransız Devrimi sı-
rasında, jakobin devrimcilerin iç düşmanlara karşı 
yürüttükleri eylem ve hükûmetin yaptığı baskı ve doğ-
rudan yürüttüğü infazlara işaret eden bir terim olarak 
girmiştir ki binlerce kişinin hayatını kaybettiği bu dö-
nem “Terör Dönemi” olarak anılmaktadır.

(Cevap B)

1. İlk felsefi akımlardan olan Tabiiyyun (Materyalistler) 
temsilcileri arasında Ebubekir Zekeriyya er-Razi bu-
lunmaktadır. Deist bir düşünceye sahip bilimin deney 
ve tecrübeye dayanması gerektiğini söylerler.

(Cevap C)

2. Aristo’yu ve Aristo felsefesini takip eden felsefe eko-
lü, Meşşai okuludur. Tanrı’nın zorunlu en yatkın ve 
varlığın başlangıcı olarak kabul ederler.

(Cevap D)

4. ‘Erdemli toplum’dan söz ederken ideal ve ütopik bir 
toplum modeli ortaya koyan Farabi, ‘erdemsiz top-
lum’u anlatırken ise gerçek/yaşanan toplumu resmet-
mektedir. Erdemli toplumun zıddı olan erdemsiz top-
lumun dört şekli vardır:

 I. Cahil toplum (el–medinetü’l–cahiliyye): Ger-
çek mutluluğu fark edemeyen ve mutlak monar-
şi ile yönetilen ‘cahil toplum’ halkı, servet, şeh-
vet, itibar gibi değerlere ulaşmayı hayatın gaye-
si ve gerçek mutluluk zanneder.

 II. Günahkâr toplum (el–medinetü’l–fasıka): ‘Gü-
nahkâr toplum’, erdemli toplum gibi görünse de 
aslında bir tür cahil toplumdur.

 III. Değişmiş toplum (el–medinetü’l–mütebeddi-
le): ‘Değişmiş toplum’, önceden erdemli bir top-
lum iken sonradan değişip dönüşerek erdemsiz-
leşmiş toplumdur.

 IV. Şaşkın toplum (el–medinetü’d–dalle): ‘Şaşkın 
toplum’ ise, hiçbir hedefi olmayan bozulmuş bir 
toplumdur.

(Cevap D)

5. Tunuslu bir filozof, tarihçi ve toplum bilimci olan İbn 
Haldun, dinin toplumsal önemi üzerinde durması, din 
ve toplum ilişkilerine eğilmesi ve üstelik bunları ya-
parken gözlem ve deneyimlerine de dayanması ne-
deniyle modern ve deneysel din sosyolojisinin ger-
çek bir öncüsü ve hatta kurucusu sayılmalıdır. Mu-
kaddime’nin başında, geleneksel hikâyeci tarih an-
layışından ayrıldığını ve “ilm–i umran” adını verdiği 
yeni bir bilimin temellerini attığını belirten İbn Haldun, 
bu yeni bilimin konusunun insan medeniyeti (el– um-
ranul–beşeri) ve insan toplumu (el–ictimau’l–insani) 
olduğunu söylemektedir. 

(Cevap D)

7. İbn Haldun, Aristo’dan beri gelmekte olan insanın 
sosyal bir varlık olduğu hususunu tekrar vurgulamak-
ta ve bu çerçevede iki tür toplumsal yaşama biçimi 
ayırt etmektedir: bedevi/göçebe hayatı ve hadari/yer-
leşik hayat.

(Cevap B)

6. Gazali’ye göre, Aristo ve ona tabi olan Farabî ile İbn 
Sina’nın tekfiri üç nedenden dolayıdır:

 • “Haşir cismanî değildir. İnsanlar cesetleriyle de-
ğil, yalnız ruhlarıyla haşr olunur.” demeleri. 

 • “Allah külli şeyleri bilir fakat cüzî şeyleri bilmez.” 
demeleri. 

 • “Alemin kadim / ezeli olduğunu” söylemeleri. Ga-
zaliye göre bu üç düşünce İslam akidesine ters 
olduğundan tekfir edilmeleri lazım gelir. Ayrıca  
Gazalî bu düşüncelerini “Tehafutü’l Felasife ya-
ni felsefecilerin çelişkileri / tuhaflıkları adlı ese-
rinde kaleme almıştır.

(Cevap D)

8. Comte’un gündeme getirdiği Pozitivizm’in en önem-
li etkilerinden biri de şudur: Bilindiği gibi bilgi, büyük 
bir güçtür. Bir zamanlar bu gücü, Kilise ve iş birliği 
yaptığı çevreler tekelinde tutuyorlardı. Bu dönemde-
ki baskı yüzünden, birçok bilim adamı, yaptıkları ça-
lışmalar ve buluşlar sebebiyle aforoz edilmişti. Hat-
ta idama mahkûm edilenler bile olmuştu. Galileo, 
bunlardan sadece biriydi. Kilise mahkemesi olan en-
gizisyon, kendisinden ısrarla, “Dünya dönüyor.” sö-
zünü geri almasını istemişti. Kilisenin, deneysel bi-
limlere ve bilim adamlarına karşı takındığı bu tavır, 
insanların dine karşı soğumalarına sebep olmuştur. 
En sonunda bu yol, din-bilim çatışmasına kadar gö-
türülmüştür.

(Cevap B)
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15. Farabi, toplum hâlinde yaşama şekillerini tamamen 
gözleme dayanarak üç tarife tabi tutmaktadır:

 • Büyük toplum 

 • Orta toplumlar

 • Küçük toplumlar

 Farabi, büyük toplumla yeryüzünün mamur bölgele-
rinde yaşayan bütün insanlardan mürekkep olan ce-
miyeti yani tüm insanlığı kastetmektedir. Orta toplum, 
bir kavmin yeryüzünün herhangi belli bir yerlerinde 
toplanarak yaşayan şekilleridir. Nihayet küçük top-
lum, bir şehir veya köy ahalisidir. 

(Cevap A)

12. Varoluşçu terapinin en önemli ismi olan Victor Emil 
Frankl, kendi geliştirdiği kuramın adını Logoterapi (An-
lam Merkezli Terapi) olarak adlandırmıştır. Kuramında 
yaşamın anlamına özellikle vurgu yapan Frankl, yaşa-
mın anlamını bulabilmek için öncelikle bir amacımızın 
olması gerektiğini, acının vazgeçilmez olduğu durum-
larda acının da bir anlamı olabileceğini vurgular. Baş-
ka bir ifadeyle her türlü sıkıntının temelinde insanın an-
lam bulamaması, anlam boşluğuna düşmesi yatmak-
tadır. Logoterapinin en temel hedefi; yaşam koşulları 
her ne olursa olsun insanların anlam arama çabaları-
na yardımcı olmak, onları anlamlı, mesul bir yaşam için 
gereken güçlü telhis etmektir. Çünkü insan davranışla-
rını yönlendiren temel güdü, yaşamda anlam arayışı-
dır. Anlam arzusu, sistemi, arayışı ve anlamsızlık Lo-
goterapi’de kullanılan kavramlardır.

(Cevap C)

13. Bir tür idare sistemi olan demokrasi, halkın egemen-
liği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki anlamı-
na gelmektedir. Demokrasi, bir ülke halkının ekseri-
yetle temsil edilmesi; siyasi eşitlik ve hürriyet içinde 
halkın ekseriyetini yönetimde söz sahibi kılma esa-
sına dayanır. Demokrasinin saf ve ciddi şekli, kuvvet 
ve yetkinin, siyasi hürriyet ve eşitlik esasları içinde 
oluşmuş bir çoğunluğun elinde bulunduğu yönetim 
biçimidir. 

(Cevap C)

14. İbn Miskeveyh, Farabi okulunun en tanınmış temsil-
cilerinden biridir. Onun din sosyolojisi bakımından 
dikkate değer olan eseri iki ana ahlak sistemi mev-
cuttur. Biri Farabi’de oluşan akılcı, felsefi ahlak; öte-
kisi de mutasavvıfların ahlakı.

(Cevap B)

11. Amerikalı genetikçi Dr. Dean Hamer’in yaptığı araş-
tırmalar sonucu tanrıya inanç genini belirlediğini id-
dia ettiği gene verilen addır. Araştırmasını 1001 ikiz 
üzerinde maneviyat testi yaparak gerçekleştiren ge-
netikçiler, uzun süren araştırmalardan sonra “vmatz” 
isimli gene ulaşarak moleküler yapısında “cytonsine” 
isimli nükleik asit ihtiva eden kişilerin, genlerinde da-
ha büyük bir nükleik asit olan “adenine” içeren kar-
deşlerine onunla daha manevi bir yapıya sahip oldu-
ğu anlaşıldı ve bu gene tanrı geni adı verildi.

(Cevap D)

9. Rüya ve vahiy psikolojisi konusunda sistemli bir te-
ori, Farabi tarafından ortaya konulmuştur. Ona göre 
sadık rüya, ilham ve vahyin kaynağı faal akıl, alıcı 
organ ise hayal gücüdür. Hayal gücünün çok güçlen-
mesi uyku ve uyanık durumda faal akılla iletişime 
geçmesi sonucunda nübüvvet, kehanet, menamat 
ve er-rüya es-sadıka gibi ruhsal olgular ortaya çık-
maktadır. Farabi, Aristo’dan aldığı faal akıl kavramı-
nı İslam inancındaki vahiy meleği ile eşitleyerek Ru-
hul emin, Ruhul kuds gibi isimlerle karşılamıştır.

(Cevap E)

10. Gazali’den önce  bazı Meşşai filozoflar da sezgisel 
bilgiden söz etmişlerdir. Meşşai filozoflara göre; kişi 
sezgisel bilgiyi kendi gayretiyle  elde eder. Mesela  
İbn-i Sina’ya göre; insanın kemale ermesini, maddi 
düzeyden derece derece kazanılmış akla yükselme-
sini sağlayan şey, faal akıldır. Gazali ile İbn-i Sina 
arasındaki fark ise Gazali’de sezgisel bilginin Rab-
bani bir öğrenim, İbn-i Sina’da ise, bu kişinin kendi 
çabası ile ulaştığı bir sonuç olmasıdır. Bu noktada 
İbn-i Sina’da sezgisel bilgi ile rasyonel bilgi uzlaşır-
ken Gazali’de sezgisel bilgi ile nakli bilgi uzlaşır.

(Cevap B)
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2. Gazali, nefs ilmi konusunda önemli fikirler ortaya koy-
muş bir İslam mütefekkiridir. O, nefs kavramı, algıla-
ma, güdülenme ve kişilik gibi pek çok psikolojik ko-
nuya dair çeşitli yaklaşımlar ortaya koymuştur. Ga-
zali’ye göre algı; duyuların idraki, hayale dair idrak, 
vehme dair idrak ve akla dair idrak olmak üzere dört 
aşamada gerçekleşir. Gazali’de psikolojik kavramlar 
arasında en önemlileri kalp, ruh, akıl ve nefstir.

(Cevap D)

3. Bütüncül bir insan anlayışına sahip Haris el-Muhasi-
bi’nin insan psikolojisine ilişkin yaklaşımlarını dört te-
mel noktada değerlendirmek mümkündür:

 • İnsan, ruh ve bedenden oluşan bir terkiptir, ruh 
yönü daha önemlidir.

 • İç yaşantılar, dış ve iç gözlemden hareketle öğ-
renilebilir.

 • Ruhsal mekanizmanın işleyişi ve davranışların 
oluşumunda etkili insan güçleri akıl, kalp ve nefs-
tir.

 • Gerçek mutluluk ancak Allah’ın hakkına riayet ve 
takva ile mümkün olabilir.

(Cevap B)

4. Kur’an’daki nefsin sıfatlarıyla ilgili ayetlere ve neftse 
ki hâkim olan özelliklere  göre tasavvufta nefsin hal-
leri ya da sıfatları belirlenmiştir. Bunlara nefs merte-
beleri de denilmektedir. Bu mertebeler şunlardır:

 • Nefs-i emmare

 • Nefs-i levvame 

 • Nefs-i mülhime 

 • Nefs-i mutmainne

 • Nefs-i raziyye

 • Nefs-i mardiyye

 • Nefs-i kamile 

(Cevap B)

5. Nefs-i kâmile, manevi olgunluğun son basamağıdır. 
Burada mücahede tamamlanmış, nefs olgunlaşmış-
tır, kemale ermiştir. İnsan iyi özellikler haline gelmiş-
tir. Ruhun özelliklerine bürünmüştür. 

(Cevap C)

6. Eşleştirme; I-A, II- B, III-D, IV- C şeklinde olmalıydı. 
İbn Tufeyl’in kendisinden önceki İslâm felsefesi ge-
leneği hakkındaki değerlendirmeleri, felsefe anlayı-
şını ortaya koymaktadır. “Meşriki hikmet”in sırlarını 
açıklamak üzere kaleme aldığı eser, İbn Sînâ ve Gaz-
zâlî’nin yazdıklarını karşılaştırmak ve bunlara İbn 
Bâcce’den eklemeler yapmak suretiyle ortaya çık-
mıştır. Elimizdeki tek felsefî eseri Hay bin Yekzan’dır.

Cevap E

1. Feylesofu’l Arab adıyla bilinen ve ona göre felsefey-
le uğraşmanın şerefli bir iş olduğunu söyleyen İslam 
filozofu el-Kindi’dir.

(Cevap D)

8. İbn Tufeyl’in felsefesi hakkında bilgi edindiğimiz tek 
eser Hay b. Yakzân’dır. Bu eserde İbn Tufeyl; Fârâbî, 
İbn Bâcce ve kısmen İbn Sînâ’yı eleştirir. Kendi meş-
rikî hikmet tasavvurunu sunar. Sunduğu hikâye çer-
çevesinde din-felsefe ilişkilerini ve insanın mutlulu-
ğa nasıl ulaşacağını tartışır. İbn Tufeyl kesin hakika-
te ve mutluluğa ulaşmada tasavvuf ehlinin vurgula-
dığı yöntemi öne çıkarır. Gazzâlî’nin bu noktada mo-
del olduğunu belirtir. Ona göre Gazzâlî müşahede 
ve huzur hallerini yaşamış ve böylece en yüce mut-
luluğa erip, kutsî mertebelere ulaşmıştır

(Cevap A)

7. Maddeciler ve pozitivistler için kullanılan bir terim 
olan ateizm, teizmin temel iddialarını kabul etmeme, 
Tanrı’nın varlığını kategorik bir biçimde ve kanıtlar 
göstererek reddetme tavrına karşılık gelmektedir. 
Ateizm daha çok tek Tanrı inancını savunan teizme 
karşı bir tepki olarak doğan bir düşünce hareketidir. 
Bu bakımdan düşünce tarihinde geleneksel ateizmi, 
gücünü daha çok teizmden, özellikle de Tanrı’nın var-
lığını kanıtlamaya çalışan felsefi delillerden almak-
tadır.

(Cevap B)
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9. Arapçadan Latinceye tercüme faaliyetleri Batı’da 18. 
yüzyıla kadar devam etti. XII. ve XIII. yüzyıllardan iti-
baren Hristiyan bilginler de Arapça, hatta Türkçe ve 
Farsça öğrenerek tercüme faaliyetlerine katıldılar. 

(Cevap C)

10. Genel ifadesiyle fetişizm, bazı insanların, kendisin-
de tabiatüstü bir kuvvetin var olduğunu kabul ettikle-
ri cansız bir şeyi kutsal saymaları, ruhlarla ilişkili ol-
duğuna inandıkları maddi bir varlığı tanrı kabul et-
meleridir. Kendisinde olağanüstü bir gücün varlığına 
inanılan, maddi-manevi, canlı-cansız, doğal-yapay 
varlığa “fetiş” adı verilir. Antropolojide bunun adı “ma-
na”dır. Böyle bir şeye inanan kimseye de “fetişist” de-
nir.

(Cevap A)

11. Sözlükte “tanrı” anlamındaki Yunanca “theos” keli-
mesinden türetilen teizm genellikle, âlemin yaratıcı 
sebebi olan, varlığı mutlak bir Tanrı inancını savunan 
felsefî düşünceyi ifade eder; bu düşünceyi benimse-
yene teist denir. Düşünce olarak teizmin kökeni çok 
eskilere gitmekle birlikte felsefî bir terim hâlinde kul-
lanımı XVII. yüzyılın ikinci yarısına rastlamaktadır. 
Tanımı ve tarihçesi açısından teizmi geniş ve dar an-
lamda olmak üzere iki açıdan ele almak mümkündür. 
Geniş anlamda teizm, öncelikle Tanrı’nın var olduğu-
na inanmak ve bu inancı bir şekilde savunmaktır. Bu 
tavrın arkasında, maddi dünyanın ötesinde aşkın bir 
varlığın mevcudiyetini ve onun kutsallığını kabul etme 
düşüncesi yatmaktadır. 

 Teizme yöneltilen en önemli eleştiri, evrende kaos’un 
yani düzensizliğin bulunması, yine aynı şekilde her 
şeye gücü yeten bir Tanrı inancına rağmen kötülük-
lerin iyiliklerden fazla olmasıdır. Buna teodise soru-
nu denir.

(Cevap A)

15. Tehafut et Tehaful el-Felasife, Endülüslü filozof İbn 
Rüşd’ün 12. yüzyılda yazmış olduğu eserdir. Kelam-
cı ve Mutasavvıf Gazzali’nin Tehafut el-Felasife adlı 
eserine karşı bir cevap, bir savunma olarak, ondan 
yaklaşık bir yüzyıl sonra yazılmıştır.

(Cevap C)

12. Ontolojik delilin temelinde Tanrı’nın varlığının mahi-
yetinden (yani, Tanrı’nın varlığının ‘Tanrı fikri’nden) 
ayrı olamayacağı düşüncesi yer almaktadır. Bu de-
lilin savunucularından Descartes da nasıl ki ‘üç açı-
nın iki dik açıya eşit olduğu’ bir ‘üçgenin mahiyetin-
den ayrılamıyorsa veya ‘dağ fikri’ ‘vadi fikri’nden ay-
rı düşünülemiyorsa, aynı şekilde varlığın, Tanrı’nın 
mahiyetinden ayrılamayacağını ileri sürmüştür. Des-
cartes’a göre, Tanrı’nın var olmadığını düşünmek va-
disiz bir dağın olabileceğini düşünmekle eşdeğerdir.

(Cevap B)

13. Panteizm kavramı Türkçede kamu tanrıcılık, tüm tan-
rıcılık ve evren tanrıcılık olarak ifade edilmektedir. 
Panteizm denince ilk akla gelen, Tanrı ve evren ikili-
ğinin olmadığını öngörmüş olmasıdır. Buna göre, Tan-
rı ve evren arasındaki ikiliği ortadan kaldırarak, ba-
zen evreni temel unsur kabul ederken bazen de Tan-
rı’yı temel unsur kabul edebilir, maddi ve ruhsal/tan-
rısal iki cevherin değil de tek bir cevherin var oldu-
ğunu öngörür.

 Panteizm, bu iki şekil altında ve az-çok açık olarak, 
önce Hindistan’da Aryalar, Brahmanlar ve Budistler; 
Yunanistan’da Elealılar, Stoalılar ve Yeni-Platoncu-
lar; Yeni Çağ Avrupa’sında Bruno gibi bazı filozoflar 
tarafından; yeni zamanlarda ise Spinoza ve Fichte 
gibi filozoflar tarafından kabul edilmiştir.

(Cevap C)

14. Hay bin Yakzan adlı eseri ilk önce İbn-i Sina kaleme 
almıştır. Bu eseriyle o; filozofun fikri serüvenine hikâ-
yedeki karakterlerle değinmeye çalışmıştır. İbn Tu-
feyl de Hay bin Yakzan adlı eserindeki asıl hedefinin 
İbn Sina’nın sözünü ettiği meşriki hikmetin sırlarını 
açıklamak olduğunu ifade eder.

Cevap B
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5. İslâm dünyasına felsefenin girmesinden sonra, Müs-
lümanlar 12. ve 13. yüzyıllarda Müslüman filozoflar 
için “Felâsifetü’l-İslâm” (İslâm filozofları), “el-Felâsi-
fetü’l-Müslimîn” (Müslüman filozoflar) demişlerse de 
19. yüzyıla kadar “İslâm Felsefesi” tabirini kullanma-
mışlardır; Müslüman filozofların ürettikleri felsefî dü-
şünceye “felsefe” demişlerdir. İslâm dünyasındaki fel-
sefeye “İslâm Felsefesi” denmesi, 19. yüzyılda or-
yantalistler ile başlamıştır; sonra bu tabiri Müslüman-
lar da kullanmışlardır. Felsefe tarihi çalışmaları 19. 
yüzyılda Batı’da yoğunlaşmaya başlayınca farklı kül-
türlerde ortaya çıkan felsefeleri birbirinden ayırmak 
için “Yunan Felsefesi”, “Hind Felsefesi”, “Avrupa Fel-
sefesi” gibi isimlendirmelerin yanında İslâm dünya-
sındaki felsefeye de “İslâm Felsefesi” denmiştir.

(Cevap C)

1. Sühreverdi temelde hakikate ulaşmanın iki yöntemi 
olduğunu belirtir. 

 Birincisi düşünme ve akıl yürütmeye dayanan bilim-
sel ve aklî araştırmadır.

 İkincisi ise keşf, müşahede ve kalbi sezgi yoludur. 
Bu yöntemde nefsi arındırma, kalbi temizleme, ahlâ-
ki yetkinleşmeye vurgu yapılır. İbadet, kulluk, çile çek-
me ve diğer ahlâkî arınma uygulamaları önemlidir. 
Bu yöntemle insanda bir iç sezgi oluşur. Bu, rasyo-
nel düşünmeden farklıdır. Sühreverdi bu yönteme 
“teellüh” ismini verir. Düşünmeye ve araştırmaya muh-
taç olmadan keşf yoluyla hakikatin bilgisine ulaşma 
düzeyine yükselmiş olan kişiye de “müteellih” denir. 
Müteellih, Allah’a benzemeye çalışan kişidir. Sühre-
verdi’ye göre her iki yöntemi birleştirenler yani hâ-
kim-i müteellihler, en yetkin kişilerdir.

(Cevap D)

4. İbn Sînâ’ya göre nefs her insanın “ben” sözüyle kas-
tettiği şeydir. İbn Sînâ bu lafızla işaret edilen şeyin 
“birçok insanın ve kelâmcının zannettiği gibi” beden 
olmadığını, bu zannın yanlış olduğunu, aksine bura-
da işaret edilenin nefs (ruh) olduğunu vurgular: Nefs, 
“Bu kalıba feyz ederek ona can veren, onu bilgileri 
ve ilimleri kazanmak için bir alet olarak kullanan, böy-
lece cevherini mükemmelleştirerek Rabbini tanıyan, 
onun verdiği malumatın hakikatlerini kavrayan, bu-
nun sonucunda da onun huzuruna dönmeye hazır 
hâle gelerek onun meleklerinden bir melek olup son-
suz mutluluğu elde eden ruhanî cevhere denir.

(Cevap E)

3. Saint Augustin, “Tanrı Sitesi” adlı eserinde görülme-
yen alemin toplumunu tasvir etmektedir. Ona göre 
içinde yaşadığımız bu dünya site (toplum) leri gelip 
geçicidir. Buna karşılık görünmeyen, değişmeyen ve 
bitmeyecek olan öbür alemlerdeki mükemmel site, 
gerçek sitedir. Ancak bu site yere indirilebilir. Tanrı-
nın emirlerine uyan ve sevgisini kazanan kişi Tanrı 
sitesinin hemşehrisi demektir. 

(Cevap D)

6. İnanma eylemi, insan için asıl olanın Allah’a mutlak 
itaat olduğu fikrinden hareketle, tüm soru sorma ve-
ya sorgulama çabalarına kendisini kapattığında ras-
yonel düşünce bir kuşku, itaatsizlik, sorumsuzluk ve 
bencillik gibi suçlamalara maruz kalabilmektedir. İn-
sanın bilmesi gereken her şeyin dini metinlerde dile 
getirildiği düşüncesine sahip bir inanma eylemi, ras-
yonel düşünme çabasını çoğunlukla anlamsız ve fay-
dasız sayabilmektedir. Buna karşılık, rasyonel dü-
şünce, İslâm inancının makul karakterini açığa çıka-
rabilmek ve onu batıl inançlardan ayırabilmek için 
inanma ve düşünme eylemlerinin aynı anda karşılık-
lı etkileşim hâlinde ortaya çıkması gerektiğini ileri sü-
rer.

(Cevap A)

2. İbn Haldun’un tavırlar (aşamalar) nazariyesi, onun 
tarihî-toplumsal varlık alanını nasıl kavradığının 
önemli bir misalini teşkil etmektedir.

 I. Kuruluş ve zafer aşaması: Buna göre bir dev-
letin kuruluş devri onun ilk aşamasını ifade eder.

 II. Gücün şahsileşmesi dönemi: Bu süreçte ikti-
dar tek bir kişinin veya ailenin elinde toplanır.

 III. İmar dönemi: Bu aşamada siyasi istikrar sağla-
nır. Vergiler düzenli olarak toplanır.

 IV. Sulh ve istikrar dönemi: Bu dönemde atalar-
dan devralınan gelenek ve kurumlar muhafaza 
edilmeye çalışılır.

 V. Çözülme ve yokoluş devresi

(Cevap D)
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15. Akinaslı Aziz Thomas, “İlahiyat Mecmuası” adlı ese-
rinde skolastik dünya görüşü ve toplum anlayışının 
esaslarını ortaya koymaktadır. Aziz Thomas bu ese-
rinde, toplumun temeli ve düzeni olan kanunları ak-
lın prensiplerinden çıkarmakta ve skolastik düşünce 
ile aklın kaidelerini İncil’in emirleriyle uzlaştırmaya 
çalışmakta; her halükârda dönemin düşünce siste-
mine damgasını vuran en önemli özelliklerden birisi 
fatalizm olmaktadır.

(Cevap C)

TEST • 3

8. Kindi felsefeyi insanın uğraşı alanına giren sanatların 
en değerlisi, felsefenin de mertebe bakımından en de-
ğerli disiplininin metafizik alanı olduğunu söyler. Tabi-
at bilimi yani fizik, evrende değişen ve başkalaşan 
şeylerin bilgisini bize sağlarken metafizik bilimi değiş-
meyen varlıkların bilgisini içerir. Dolayısı ile metafizik 
bize varlığın değişmeyen ilk sebebinin ve en son ga-
yesinin bilgisini verir. O hâlde varlık hakkında bize küllî 
bilgi sunan ve oradan da “ilk sebeb”in bilgisine yani 
Tanrı bilgisine götüren metafiziktir.

(Cevap B)

9. Batı Hristiyan ve Yahudi düşüncesine en çok etkisi 
olan Müslüman filozoflardan birisi de Fârâbî’dir. De-
nebilir ki Fârâbî, daha hayatının son yıllarında bile, 
İbn Meserre ve İbn Gabriel (Avicebron) gibi Yahudi 
filozofların aracılığıyla Batı’da tanınmaya başlamış-
tır. Latinler ve Batılı Yahudiler arasında Alpharabius, 
Avennasar, Abunazar, Albunasar ve Albumasat Al-
Fârâbî gibi çeşitli isimlerle meşhurdur.

(Cevap D)

7. Kindi’nin tehâfût geleneği içinde değerlendirilebile-
cek bir eseri söz konusu değildir. Kindi, Farabi ve İbn 
Sina gibi filozofların felsefeyi dinle uzlaştırma çaba-
ları, felsefenin Müslüman toplumlarda kabul görme-
sini sağlamıştır.

(Cevap A)

13. Taşköprülüzade’nin ilimlerin tasnifiyle ilgili eserinin 
(Mevzuatü’l-Ulûm’ın bir kısmı) sadece Osmanlı ilim 
geleneğinin genel bir görünümünü ve ilim zihniyet mo-
delini yansıtması açısından değerlendirilmesi eksik 
olacaktır. Bu eser, bizzat ilimlerin anlamının dönüşme-
ye başladığını ima etmektedir. Zira bütün ilimlerin an-
lamını genel bir çerçeve çizerek vermek, aslında bu 
genel çerçevenin kendisinin nereden anlam kazandı-
ğı sorusuna yol açmaktadır. 

(Cevap E)

12. Gazali’nin felsefî ve kelamî düşünceyle tanışması, 
bu fikirlere ilgi duyması, hocası olan, kelamın Eş’arî 
ekolünün büyük üstadı İmamu’l- Harameyn Ebu’l-
Meâlî el-Cuveynî’nin öğrettikleri dolayısıyladır. İmam 
Cuveyni’nin ölümünü müteakip Gazali, Nizâmül-
mülk’ün sarayında henüz 28 yaşında siyasî danış-
man olarak görevlendirilmiştir.

(Cevap D)

11. Miyarü’l-ilm; bir ön söz ve dört bölümden oluşmakta-
dır. Dördüncü bölümde “Ahkâmü’l-vücûd ve levâhi-
kuhâ” başlığı altında klasik mantığın on kategorisiyle 
metafiziğin temel kavramları açıklanmaktadır. Eserin 
yazılışındaki amaç ise insanın doğru bilgiye ulaşma-
sı için düşünmenin yollarını gösterecek bir ölçü orta-
ya koymaktır. Gazali, mantıkla ilgili görüşlerini Mihek-
kü’n-Nazar adlı kitabında da dile getirmiştir.

(Cevap A)

14. İslâm düşünce geleneğinde tarih alanının önemli ikin-
ci ismi İbn Miskeveyh’tir. Tarih, felsefe, matematik ve 
tıp alanlarında eser vermiştir. Ahlak felsefesinde ön-
cü olup kendisinden sonraki Müslüman ahlakçıları 
etkilemiştir. Onun tarihçilik anlayışı Tecâribü’l-ümem’in 
muhtevasında görülebileceği gibi bu eserin kısa ön 
sözünden de çıkarılabilir. İbn Miskeveyh’e göre tarih 
sadece rivayetleri nakletmek değildir. Aynı zamanda 
yorumdur. Akılcılık, tenkitçilik ve faydacılık prensip-
lerine bağlı kalınarak yapılan bir tarihçilikte amaç, 
geçmiş olayları doğru tesbit etmek, bunları sebeple-
riyle açıklamak, nihayet bu olaylara dayanıp gelecek 
için varsayımlar üretmektir

(Cevap B)

10. Bağımsız olarak değerlendirilen önemli bir filozof da 
Ebû’l-Berekât el-Bağdâdî’dir. Aslen Yahudi olan bu fi-
lozof, orta veya ileri yaşında Müslüman olmuştur. Bağ-
dâd çevresinde yetişen el-Bağdâdî’nin en önemli fel-
sefî eserinin ismi “Mu’teber fi’l- Hikme”dir. Genellikle 
Ebû’l-Berekât el-Bağdâdî’nin metafiziği Gazâlî’ninkine 
yakındır. O da Gazâlî gibi meşşâî metafiziği eleştirmiş-
tir. Ebû’l-Berekât el- Bağdâdî, doğa felsefesi, fizik açı-
sından önemli özgür fikirleri olan bir filozoftur.

(Cevap D)
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TEST • 4

1. Öncüllerde filozofları yerlerine koyduğumuzda D se-
çeneği doğru olarak sıralanmıştır.

 I. İbn Bacce

 II. Farabi

 III. İbn Haldun

(Cevap D)

2. İbni Mukaffa, Hint, Yunan ve İran kültürlerine ait eser-
lerin tercüme edilmesinde önemli rol oynamış, bu kül-
türlerin İslam düşüncesine taşınmasına katkıda bu-
lunmuştur. Farsçadan Kelile ve Dimne’yi, el-Muluk’u 
ve Ayinname’yi, Aristo’nun Organon adlı mantık kül-
liyatının ilk 3 kitabı ile Porphyrius’un Eisagoge’sini 
Arapçaya çevirmiştir.

(Cevap C)

3. Deyriyye ekolünün kurucusu İbn Ravendi’dir. Bilgi 
edinmenin kaynağının sadece tabiat olduğunu kabul 
ederler. Ravendi; Allah’ı, mucizeyi, Yahyi ve Peygam-
berlik kurumunu inkar etti, Yeniden diriliş yoktur ve 
alem ezelidir demiştir.

(Cevap B)

4. Meşşailik ya da Meşşaiyyun, “yürüyenler” - “yürüyü-
cülük” anlamına gelir. Bu isimlendirme Aristoteles’in 
öğrencilerine verilen Latince “yürüyücüler” anlamına 
gelen “Peripataticiens”e  dayanır. Bu ekole mensup 
filozoflar Aristoteles’in yanında Platon’dan, Yeni Ef-
latunculuktan ve pek çok kaynaktan istifade etmiş-
lerdir. İslam Meşşaî filozofları genelde mantık saha-
sında Aristoteles’i metafizik, siyaset ve ahlak saha-
larında Platon’u ve Yeni Platoncuları izlemişlerdir. İs-
lam Meşşaî filozofları dışarıdan gelen fikirleri hiçbir 
zaman sorgulamadan kabul etmemişlerdir. İslam dün-
yasında, Kindî, Farâbî, İbn Sina, İbn Bacce ve İbn 
Rüşd bu ekolün temsilcilerindendir.

(Cevap D)

5. XII. yüzyılın sonlarına doğru İslâm düşünce tarihin-
de Meşşâîliğe karşı İşrakilik adıyla yeni bir felsefi 
akım ortaya çıkmıştır. “Maktûl” lakabıyla tanınan 
Şehâbeddin Yahyâ es-Sühreverdî’ye göre, gerçek 
bilgiye ancak mistik tecrübe yöntemiyle ulaşılabilir. 
O, bu konuda mantıkî kanıtlama ve çıkarımların ge-
çersiz olduğunu savunur. Sühreverdi, Hikmetü’l-İş-
rak adlı eserinde rasyonel bilgi ile gerçeğe ulaşma-
nın imkânsızlığı iddia eder. Ona göre insan ancak 
derunî tecrübe ve mükâşefe yoluyla iç aydınlığına 
(işrâk) erebilir. 

(Cevap E)
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TEST • 4

10. Batı İslam dünyasında yetişen ilk Müslüman Filozof 
İbn Bacce’dir. Aristo ve Farabi’yi takip etmiştir. Fel-
sefenin temel konusunun insan ve insan mutluluğu 
olduğunu savunur.

(Cevap B)

9. Ahlak felsefesinin İslam tarihindeki temsilcileri şun-
lardır;

 • el-Amiri

 • et-Tusi

 • İbn Miskeveyh

(Cevap D)

6. Derslerini sütunlara yaslanarak yaptıkları için, Stoa-
cıların felsefesini kabul eden ve onların yolundan yü-
rüyenlere “Stoacılar” anlamında “Rivakiyye” denil-
miştir.

(Cevap B)

7. İslam felsefe tarihinde tercüme hareketiyle ilgili ola-
rak tercüme hareketinin felsefi hareketin varlık sebe-
bi olmadığı düşünülür. Mevcut olan entelektüel tar-
tışmaların uzantıdır. Pasif ve edilgen bir yapıya sa-
hip değildir.

(Cevap A)

8. Gazali’nin kişilik sisteminde kişiliği oluşturan unsur-
lar dört tane kabul edilir ve gazap (saldırganlık), Şeh-
vet (yeme, içme, cinsel arzular), rabbaniyyet (iyilik 
arzusu) ve şeytaniyyet (kötülük arzusu) olarak isim-
lendirilir. Gazali’ye göre her insanda karışık olarak 
bulunan bu unsurlar, her bireyde oransal farklılıkla-
ra uğrayabilmekte ve kişilik yapısı ve davranışları ile 
ilişkili olarak işlev görmektedir. Devamlı çatışma hâ-
lindeki bu dört güç arasında denge sağlamada koru-
yucu gücün din olduğunu söyleyen Gazali, kalbin 
inançla kuşatılması durumunda kişide iyi davranış-
lara yönelme arzusunun ortaya çıkacağını söyler. 
Gazali, insanın ahlak ve ilimle beslenerek olgunlaş-
tığını söyler. Hikmet, cesaret, iffet ve adalet olmak 
üzere dört erdemin üzerinde önemle duran Gazali, 
insan nefsinde oluşan dengenin ruh sağlığı üzerin-
de olumlu etkileri olduğunu dile getirmiştir.

(Cevap E)
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1. Batı’dan yaklaşık 90 yıl sonra Osmanlılar zamanın-
da Türkiye’de ilk defa din felsefesinden söz eden ve 
okutan Mustafa Şekip Tunç olmuştur.

(Cevap E)

2. Din felsefesinin özellikleri;

 • Eleştirir, tarafsızdır, nesneldir.

 • Özgür düşünceye önem verir.

 • Sorgulamaya önem verir.

 • Dini veya dinleri genel olarak inceler.

 C seçeneğindeki amacı insanların inancını güçlen-
dirme din felsefesinin değil Teoloji’nin özelliğidir.

(Cevap C)

4. İmkân deliline göre her mümkün olanın bir hareket 
ettireni vardır. Sonradan var olan, yok iken var olan 
nesne demektir. Mümkün varlık demek, yokluğa ve 
varlığa kabiliyeti olandır. Var olma ve var olmama ni-
teliklerini içinde taşıyan (mümkün) nesnenin var ol-
masını sağlayan, kendi dışındaki mümkün değil, zo-
runlu bir varlıktır, yani Allah’tır. Allah, bu açıdan var 
olması zorunlu varlık, yani vacibü’l-vücuttur.

(Cevap C)

3. İbn Sina’nın din felsefesi, onun metafiziği ve ahlak 
felsefesiyle yakından ilgilidir. Öte yandan birer for-
mel kalıptan ibaret olan ahlakî kavramlara içerik ka-
zandırma zorunluluğu, maddî haz ve elemlerle veya 
deneme sınama yoluyla iyi ve kötüyü belirlemenin 
imkânsızlığı, ayrıca insanın mutluluğu için vazgeçil-
mez değer taşıyan soyut metafizik gerçeklerin her 
seviyedeki insana anlatılması mecburiyetinden do-
ğan dil sorunu gibi hususlar dikkate alındığında, sırf 
insan aklı ve manevî melekeleri açısından bakıldı-
ğında anlaşılabilir, yaşanabilir hakiki bir dinin varlığı 
zorunlu olmaktadır.

(Cevap E)

5. Dinin ahlak alanında insanlara gösterdiği esasların 
başında insanların iç dünyası gelmektedir. Din insa-
nın iç dünyasındaki fazilet ve reziletleri ortaya koya-
rak insanın hangi tarafa meyletmesi gerektiğini tel-
kin eder. 

(Cevap A)
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8. Gourd’un din felsefesine baktığımızda o, felsefesini 
kanonik/yasal denen bir felsefi disipline dayandır-
maktadır. Kanonik, genel olarak doğruyu yanlıştan 
ayırmaya yaraya “kurallar ilmi” demektir. Bu kurallar 
ilmi mantıksal parametreler üzerinden evrensel doğ-
rular üretmektedir. O, din felsefesini evrensel bir bi-
lim olarak görmektedir. Din felsefesi, kanonikin bir 
parçası, yani ona dayanan bir disiplin olduğu için 
mantıksal bir yöntem kullanır; mantığın kuralları ve 
din felsefesinin de kurallarıdır. Mantıktaki değerler, 
din felsefesi için de geçerlidir. Mantıkta olduğu gibi 
din felsefesinde de değer ve kural fikri, doğrudan 
doğruya tecrübeden alınmaz fakat tecrübeye ve dü-
şünceye konulur ve tatbik edilir.

(Cevap C)

7. Hegel’den sonra din felsefesinin bir disiplin olarak 
gelişmesine katkıda bulunan en önemli felsefeci, 
Fransız Jean-Jacques Gourd (1850-1913)’dur. Gourd, 
din felsefesine özel bir statü kazandırmaya çalışır. 
Ancak Din Felsefesi adlı eserini tamamlayamadan 
ölmüştür. Bu eser, onun din felsefesi konulu Cenev-
re Üniversitesinde birçok kez tekrarladığı ders notla-
rından oluşmaktadır. Gourd, genel felsefe yaklaşımı 
itibariyle yeni tenkitçilik ve Fenomenizm akımlarına 
dahil olduğu için din felsefesi anlayışı da doğal ola-
rak bu akımlara dayanır. Ona göre din felsefesinin 
iki esas konusu vardır:

 I. Dini evrenin belirlenmesi,

 II. Din olgusunun özünün ve sürecinin açıklanması.

 Gourd’a göre, din insanlığın başlangıcında her şey-
di. Yani din merkezdir. Bilimlerin özüdür. Bilimler, di-
nin bu özünden ortaya çıkarak ayrışmışlar ve zaman-
la çeşitli alt disiplinlere ayrılmışlardır.

(Cevap D)

6. İslâm ahlakında faziletler konusu işlenirken öncelik-
le faziletlerin insan nefsinin hangi boyutundan bes-
lendiğinin belirtilmesi gerekmektedir. İslâm ahlakı ko-
nusundaki görüşleriyle dikkati çeken Osmanlı Döne-
mi ahlakçılarından Kınalızâde Ali Efendi’nin Ahlak’ı 
Alâî isimli eseri bu konuda önemli bir kaynaktır. Çün-
kü o hemen hemen kendinden önceki ahlak düşü-
nürlerinin görüşlerini çoğu bakımdan sürdürmüştür; 
ayrıldığı, farklı düştüğü noktalar olduysa onları da iş-
lemek suretiyle hem bir sentez hem de bir özet ya-
pabilmiştir denilebilir.

 Osmanlı Dönemi ahlakçılarından Kınalızâde Ali Efen-
di’nin naklettiğine göre “erdemli” insanlardan biri ço-
cuklarına şöyle dermiş: “Çocuklar! Size, biri doğu-
munuzdan önce, diğeri doğumunuzda, bir diğeri de 
doğumunuzdan sonra olmak üzere üç defa iyilik yap-
tım. Doğumunuzdan önce yaptığım iyilik; size güzel 
annelik yapacak birini kendime eş, size anne olarak 
seçtim.” Doğumunuzda yaptığım iyilik; size ömrünüz 
boyunca taşımakla gurur duyacağınız güzel bir isim 
verdim. Doğumunuzdan sonra yaptığım iyilik ise si-
zi elimden geldiğince ve gücüm oranında güzel ter-
biye ettim, iyi yetiştirmeye çalıştım.” 

(Cevap B)
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TEST • 1

9. Hegel’de birbirini tamamlayan iki farklı din kavramı 
vardır:

 I. Tarihi veya formel din kavramı

 II. Mutlak veya felsefi din kavramı

 Tarihi din kavramı, Tanrı’nın insanlığa vahyettiği be-
lirlenmiş dinlerdeki din kavramıdır. Bu dinlerdeki din 
kavramının özünü, Tanrı2nın kendisi hakkındaki in-
sanların bilmesi gereken bilgiyi doğrudan doğruya 
insanlığa vahyetmiştir. Bu anlamda vahiy mahsulü 
dinler, insan eseri değildir. Hegel’e göre tarihi dinle-
rin her birisi, mutlak din kavramının aşama aşama 
gelişen birer mertebesidir. Mutlak din, insanın felse-
fe yoluyla bütün hakkında elde edebildiği bilgi ve şu-
ur hâlidir. Buradaki bütün, Tanrı ile beraber evren ve 
insanın kendisidir. O hâlde mutlak din, tarihi din kav-
ramının felsefe yoluyla genelleştirerek bütünü içerik 
olarak alçak şekilde onun transformasyonudur. Mut-
lak din kavramı, tarihi din kavramını ortadan kaldır-
mıyor; onun felsefi olarak genelleştirilmesi ve ona 
yeni bir şekil veriyor. O hâlde mutlak din, tarihi din 
kavramının felsefi bilgisinin ruhta oluşturduğu dindir.

(Cevap E)

10. Hegel’de din genel bir paradigmadır. Tarihte ortaya 
çıkan tüm dinler –İslam hariç– bu kategoriye girmek-
tedir. Dinler, aynı zamanda en basit çeşitlerinden, 
Hristiyanlığa kadar sürekli diyalektik ve tarihi bir iler-
leme göstermişlerdir. Hegel’e göre tarihi din, dinlerin 
en sonuncusu olan ve aynı zamanda pozitif veya 
mutlak olarak tanımlanan Hristiyanlıktır.

(Cevap D)

11. Felsefede, Tanrının varlığı konusunu problematik gö-
ren ve bu konuda lehte veya aleyhte yargıda bulun-
mayı reddeden görüşe, Bilinemezcilik yani Agnosti-
sizm adı verilir. Bilinemezcilik “Tanrının var olduğu-
nun ya da var olmadığının ilke olarak ya da uygula-
mada bilinemeyeceğini öne sürerler.

(Cevap D)

12. Deizm, “emekli tanrı” fikrini savunduğu için tanrıyla 
irtibat kurmayı kabul etmez.

(Cevap E)
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14. İslam dünyasında din sosyolojisinde gerçek bir ön-
cü olarak kabul edilecek olan alimlerden biri şüphe-
siz el-Gazali’dir. Onun eserleri, konu ve hacim bakı-
mından tek bir branş çerçevesinde sığmayacak ka-
dar geniş birer ilim mahsulüdürler. Konumuzu da ya-
kından ilgilendiren beli başlı eserleri şunlardır:

 • El-Munkız min ed-Dalal

 • Tehafüt el-Felasife

 • İhyau Ulum ed-Din 

 • Faysal et-Tefrika beyne’l-İslam ve zendika

 • Kimya-i Saadet

 • el-iktisad fi’l-itikad 

(Cevap E)

16. Teori: Deneye imkân veren bir alanda, sistematik tah-
min ve açıklamalar getiren kavramlardan oluşmuş 
fikri bir alettir. Aslında her bilim teoriye dayanır. Zira 
olaylar arasındaki karmaşık ilişkiler ancak teorilerle 
bir “paradigma” ya yahut düşünce “model”ine oturtu-
labilir. Ancak bilim dinamiktir. Bu bakımdan teoriler-
de zamanla deneysel olgularca doğrulanabilir ve da-
ha güçlü bir konuma gelebilir yahut yanlışlanabilir ve 
gerçekliğini yitirir.

(Cevap B)

15. Dolaysız gözlemi yapacak kişiyle ilgili bazı nitelikler-
den bahsetmek gerekir. İlkin, gözlemcinin bakmayı-
nı ve görmeyi iyi bilmesi lazımdır. Ayrıca gözlemin 
yönetilmesi de çok önemlidir. Zira, dolaysız gözlemin 
yapılışının kendine has bir tekniği bulunmaktadır. Bu 
tekniğin safhaları da şunlardır: Öğrenme, Hazırlan-
ma, Sezme.

(Cevap A)

13. Jung’a göre, “Kişilik, birbiriyle etkileşimde bulunan 
çok sayıda sistemden oluşur. Bu sistemlerden her 
birinin tek başına önemli bir fonksiyonunun olması-
nın yanı sıra, birlikte birbirleriyle etkileşim hâlinde 
iken söz konusu olan bir kişilik yapısı vardır.”

(Cevap A)
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3. Panteizm, Tanrı’nın maddi veya ruhi bir birlik olduğu-
nu ileri süren felsefi sistemi yansıtmaktadır. Pante-
izm, teizme alternatif olarak ortaya çıkmış bir yakla-
şımdır. Panteizm, Tanrı’yla evrenin bir ve aynı oldu-
ğunu, sonlu ve sınırlı dünyanın ezeli-ebedi, sınırsız 
ve mutlak varlığın bir parçası ya da tezahürü oldu-
ğunu savunur. Her şey Tanrı’dır. Felsefe tarihinde ve 
dini kültürlerde panteist düşüncenin örneklerini gör-
mek mümkündür. Panteizm denince akla gelen ilk 
isim şüphesiz Spinoza’dır.

(Cevap B)

TEST • 2

1. Din, insanlık kadar eski bir sosyal kurumdur. İlkel top-
lumlardan modern zamanlara kadar din, daima var 
olmuştur. Din hayatın her alanı ile ilgilidir. Bu neden-
le farklı bilgi veya bilimsel alanlarının (din psikolojisi, 
din sosyolojisi, din fenomenolojisi ve din felsefesi gi-
bi) konusu olabilmiştir. Din felsefesi, felsefe termino-
lojisine modern zamanlarda girmiş bir kavramdır. Do-
layısıyla din felsefesi, genç bir bilim dalıdır. Felsefe-
nin bir alt disiplinidir. Din felsefesi genel olarak din 
üzerine felsefi olarak düşünmektir; yani dinin kendi-
sini, çeşitli görüntülerini, kavramlarını, iddialarını eleş-
tirel, sistemli ve rasyonel açıdan incelemektir.

(Cevap A)

2. İslam ahlak felsefesinde en dikkat çekici ve üretken 
ahlak filozofu İbn Miskeveyh ve ünlü eseri Tehzî-
bü’l-ahlak’tır. Onun ahlaka dair başka eserleri de ol-
makla birlikte bu eser, İslam ahlak felsefesinin en ta-
nınan ve yararlanılan klasiklerinden biridir. Bir diğer 
önemli çalışma, Nasiruddin et-Tusi’nin Ahlak-ı Nası-
ri’sidir. Bu son iki kitap daha sonra yazılan birçok ah-
lak kitabını etkilemiştir. Bunlardan biri de Osmanlı 
ahlakçısı Kınalızâde Ali Efendi’nin Ahlak-ı Alai’sidir. 
Bunların yanında sonraki dönem üzerinde en fazla 
etkili olan kitaplardan biri de hiç kuşkusuz Gazalî’nin 
İhyâ’sıdır. Daha sonraki eserler temelde bu eserler-
den yararlanırlar. 20. yüzyıldaki ahlak felsefesi eser-
lerinde Kant’ın etkisi de açıkça görülür. Bunlar ara-
sında Ahmet Hamdi Akseki’nin Ahlak İlmi ve İslam 
Ahlakı adlı eseri ile Abdullah Draz’ın Kur’an Ahlakı 
adlı eserleri sayılabilir.

(Cevap E)

4. XIX. yüzyılda din felsefesi, sınırlı sayıda düşünürü il-
gilendirmiş görünmektedir. Ancak XX. yüzyılda din 
felsefesi alanında bir canlanmanın olduğu söylene-
bilir. 

 • İsviçre’de Jean-Jacque Gourd,

 • Fransa’da Henry Dumery,

 • Danimarka’da Harald Höffding,

 • Belçika’da Paul Ortegat

 din felsefesinin bir bilim dalı veya disiplin olması için 
uğraşan kimselerdir.

(Cevap B)
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TEST • 2

8. Agnostisizme göre felsefe ve dinin kapsamı içinde 
kalan birçok konuda doyurucu bir bilgiye erişmek im-
kânsızdır. Bu nedenle agnostikler bu gibi durumlar-
da yapılacak tek şeyin ve gerçek bilgeliğin, bilim ko-
nuşmadığı sürece susmak olduğunu savunurlar. Di-
ni bir çerçeve içinde, teistlerin Tanrı’nın var olduğu, 
ateistlerin Tanrı’nın var olmadığı tezinin tersine, ag-
nostikler, Tanrı’nın var olduğunun ya da var olmadı-
ğının, gerek ilke gerekse uygulamada bilinemeyece-
ğini öne sürerler. İnsanın kendi tecrübeleriyle elde 
ettiği olguların ötesinde, hiçbir şeyin varlığının biline-
meyeceğini ileri süren bu öğreti, gündelik dilde, ge-
nel olarak dini problemlerle ilgili kuşkuculuk, özel ola-
rak da çağdaş bilimsel düşüncenin etkisiyle gelenek-
sel inançların reddedilmesi anlamında kullanılmak-
tadır.

(Cevap C)

7. Georg Wilhelm Friedrich Hegel; Felsefede rasyo-
nel bir metafizik kurmuş olan ünlü Alman filozofudur. 
Ona göre din felsefesi, felsefi bir disiplindir ve genel 
felsefenin özel bir dalıdır. Din felsefesi ile genel fel-
sefe arasında disiplin olma bakımından bir fark yok-
tur. Ancak konu bakımından bir farklılık vardır. Fel-
sefe, alanın genel konularıyla ilgilenirken din felse-
fesi, bu genel konuları din meselesine bağlı olarak 
özel felsefede felsefi olarak incelenmesidir şeklinde 
tanımlayabiliriz. Konusu genel olarak din veya Tan-
rı’dır. Ayrıca din felsefesi, herhangi bir dinin, yani be-
lirli bir dinin değil de genel olarak dinin, hem şekil ve 
hem de içerik olarak rasyonel bir şekilde incelenme-
sidir.

(Cevap E)

6. Din felsefesine göre din, her şeyden önce insan ve 
evren hakkında bilgi veren ya da bilgi verme ama-
cında olan bir kurumdur. Bu bilgi, bilindiği üzere sı-
radan bir bilgi değil metafizik bir bilgi olarak adlandı-
rılmaktadır. Din, yalnızca metafizik bilgi taşıyıcısı de-
ğildir çünkü o aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Bir 
ahlak sistemidir; insanlara metafizik bilgiye uygun 
olarak yaşamalarını emreder. Dinlerde var olan kur-
tuluş doktrinine göre dinin emrettiği şekilde yaşayan-
ların daha iyi bir yaşama sahip olacakları savlanır. 
Bu hayat, bazı dinlere göre bu dünyadır. İlahi dinle-
re göre ise özellikle ölümden sonraki hayattır. Özet 
olarak tanımlayacak olursak din; bireysel ve sosyal 
yanı bulunan, fikir ve tatbikat açısından sistemleş-
miş olan, inananlara bir yaşama tarzı sunan ve on-
ları belli bir dünya görüşü etrafında toplayan bir ku-
rumdur.

(Cevap E)

5. Din felsefesi teriminin felsefe literatürüne girişi olduk-
ça yakın bir tarihte olmuştur. Tabirin felsefede sık kul-
lanılan bir terim olmasına Hegel’in, “Din Felsefesi Üs-
tüne Konferanslar” başlıklı eseri sebep olmuştur. Bu 
durum din felsefesinin konuları itibariyle, Hegel ile 
veya ondan sonra ortaya çıktığı anlamına gelmez. 
Dinin felsefi açıdan ele alınması meselesi felsefe ta-
rihi kadar eskidir. Din felsefesi kavramını ilk kez kul-
lanan filozof Hegel’dir. 

(Cevap C)
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11. Teizme göre Tanrı, doğaya aşkın, yarattığı varlıklar-
dan ayrı ancak kendisini yarattığı varlıklar aracılığıy-
la gösteren, özünde tek olup kendisine ibadet edil-
meye en layık varlık olarak görülür. Teizmde Tanrı 
yaratıcıdır; var oluşun ve değerin kaynağı olduğu gi-
bi aynı zamanda koruyucusudur da. Tanrı’nın her şe-
ye gücü yeter. O her şeyi bilir. Tanrı kudret, hakikat 
ve değer bakımından en yüce varlıktır. Tanrı sıfatla-
rı aracılığıyla tanınabilir. Teizm ilahi dinlerde var olan 
Tanrı tasavvuru ile genel olarak aynı anlamı taşıdığı 
söylenebilir.

(Cevap C)

10. Deizmin temel tezleri şu şekilde ifade edilebilir: Tan-
rı, ilk neden olarak evreni varlığa getirdiği gibi onu 
yöneten değişmez yasaları da yaratmıştır. Tanrı ya-
radılışa ve yarattığı evrene hiçbir şekilde içkin olma-
yıp, tıpkı bir saatçinin saatini imal edip kurduktan son-
ra saatiyle bir ilişkisinin kalmaması gibi, evrene aş-
kındır. O, evreni yarattıktan sonra ona müdahale et-
mez. Akıl, vahiyle uyum içindedir. Uyumsuzluk duru-
munda vahiy akla uymak durumundadır. Din ve onun 
kutsal metinlerin aklın rehberliğinde analiz edilmeli. 
Dinsel evrende mistik ögelere ve mucizelere yer ve-
rilmemelidir. Deizm, peygamberlere ve dinlere gerek 
olmadığını iddia etmekte ve bir tür “doğal din” düşün-
cesini benimseyip savunmaktadır. Voltaire ve Rous-
seau tarafından savunulan Deizm anlayışı Seküle-
rizm ve laikliğin gelişimde etkili olmuştur.

(Cevap B)

TEST • 2

12. Ezeli, şuurlu, bilen, zamanla ilgili bulunan fakat ale-
mi ihtiva etmeyen varlık; bu anlayışa bazen “Zaman-
cı Teizm” adı verilmektedir. Panteizmin gelişmesin-
de önemli rol oynamıştır. LaeliusSocinus ve Jules 
Lequier’ın Tanrı tasavvurları böyledir.

(Cevap D)

9. Teşbihi dil, benzetmelere dayanır. Antrofomorfik ise 
insana benzetilen tanrı demektir.

(Cevap A)
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TEST • 2

14. Ahlaki kötülük, en genel anlamıyla insanın iradesi-
nin kötüye kullanılması sonucu ortaya çıkan hata ya 
da günah olarak anlaşılmaktadır. Bencillik, kıskanç-
lık, yalan söylemek, zulmetmek, öldürmek gibi ey-
lemler ahlaki kötülük olarak değerlendirilebilir. Bu çer-
çevede insan iradesi ile kötülük arasında bir ilişkinin 
var olduğunu söyleyebiliriz. Ahlaki kötülük, özgürlü-
ğün kötüye kullanılmasından doğan tüm olumsuzluk-
lara işaret eder. Şu hâlde ahlaki kötülük, sadece ey-
lemin başlangıç nedeni olan kötü niyetle değil aynı 
zamanda, eylemin sonuçlarına da referansta bulu-
nur. Bu konuda öne çıkan isim, Filozof Plantinga’dır. 
Ona göre ahlaki kötülük, insanoğlunun kendisi için 
ahlaki bir değeri olan bir eyleme ilişkin olarak yanlış 
olanı yapması sonucunda ortaya çıkan kötülük ola-
rak tanımlar.

(Cevap C)

15. Teleoloji, Eski Yunanca’da varılacak son nokta ola-
rak “erek” ya da “en son amaç” anlamındaki “telos” 
ile “bilim” “bilgi” “söz” anlamlarına gelen “logos” tan 
türetilmiş bir sözcüktür. Teleolojik delil; evrenin var-
lığından değil de düzenliliğinden hareket eden kanıt-
tır.

(Cevap A)

13. Determinizm, evrende olup biten her şeyin bir ne-
densellik bağlantısı içinde gerçekleştiğini, fiziksel ev-
rendeki ve dolayısıyla da insanın tarihindeki tüm ol-
gu ve olayların mutlak olarak nedenlerine bağlı oldu-
ğunu ve nedenleri tarafından koşullandığını savunan 
anlayıştır. Determinizme göre evrendeki her sonu-
cun, her olayın gerçekte bir nedeni ya da nedenleri 
vardı; doğanın nedensel yasalara tabi olduğu ve hiç-
bir şey nedensiz var olmamaktadır. Sonuçlar veya 
meydana gelen olaylar bizim fiillerimiz neticesinde 
ortaya çıkıyorsa biz de sebepler arasında yer alırız.

(Cevap E)
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TEST • 3

1. Çağdaş dönemde ontolojik delili gündeme getiren 
düşünür Norman Malcolm’dur. Çağdaş Filozof Mal-
colm’a göre Tanrı’nın varlığı ya mantıken zaruridir ya 
da mantık olarak imkânsız olduğunu gösterememiş-
tir. Bu yüzden onun zaruri olarak var olduğu sonucu-
nu çıkarmamız gerekir.

(Cevap C)

3. Tanrı’nın varlığını ispat etmek veya en azından böy-
le bir fikri çabaya koyulmak, felsefenin en merkezi 
problemi olmuştur. Felsefe tarihinde yer alan tüm 
önemli filozoflar bu mesele ile ilgilenmişlerdir.

 Tanrı’nın varlığı ile ilgili birtakım deliller veya ispat şe-
killeri geliştirmenin nedenleri:

 I. Dinlerin sahip oldukları kutsal metinler

 II. Dinselliğin bireylerin hayatında taklidi, tahkik ve 
zevk dereceleri bağlamında yaşanılması

 III. Dini metinlerin yorumlanmaya açık olmamaları

 IV. Dini düşünce ve bilgiler, öteki alanlarda elde edi-
len düşünce ve bilgilerle sürekli temas hâlinde 
olması

 V. Felsefi sistemin kendisinden kaynaklanan neden-
ler de Tanrı’nın varlığı problemini dolayısıyla de-
lilleri tartışmayı gerekli kılabilir.

(Cevap A)

4. Kudret ve İrade Sıfatları: Ontolojik delil bir yana bı-
rakılırsa öteki bütün deliller, Tanrı’nın kudret ve ira-
de sahibi bir varlık olduğu sonucunu ortaya çıkar-
maktadır. Özellikle nizam ve gaye delili ile Tanrı’nın 
kudret sıfatı arasındaki; Tanrı’nın kudreti zıtların bir-
leşmesine taalluk etmez, çünkü mantıken muhal ola-
nı ortaya koymak bir kudret işi değildir. Tanrı, ilahi ta-
biatına aykırı düşen şeyleri yapmaz. Mesela, yalan 
söylemek, aldatmak vs. bilgi, akıl, irade ve kudret sa-
hibi her varlık için mümkündür. Ama bütün bunlar, ila-
hi tabiata ters düşer. Yalan söyleyen bir varlık, Tanrı 
olamaz.

(Cevap D)
2. Tanrının varlığını ispat etmek veya en azından böy-

le bir fikri çabaya koyulmak, felsefenin en merkezi 
problemi olmuştur. Felsefe tarihinde yer alan tüm 
önemli filozoflar bu mesele ile ilgilenmişlerdir.

 Tanrı’nın varlığını ortaya koyan deliller:

 • Ontolojik delil

 • Kozmolojik delil: Hudus delili, İmkân delili

 • Nizam ve gaye delili: İnayet delili, İhtira delili

 • Ahlak delili

 • Dini tecrübe

(Cevap B)

5. Ezeli-Ebedilik Sıfatı: Tanrı için bir başlangıç ve son 
düşünülmez. O, hep vardı ve daima var olacaktır. 
Tanrı, yokluğu düşünülmeyen vacibu’l-vücud’dur. 
Eğer onun olmadığı bir zaman düşünürsek, sonra-
dan olduğunu yani hadis bir varlık olduğunu kabul 
etmek mecburiyetinde kalırız. Tanrı’nın birliğine na-
zaran ezeliliği meselesi felsefe tarihinde önemli tar-
tışmalara konu olmuştur. Buna sebep, zaman prob-
leminin ezelilik konusuna kendiliğinden girmesidir. 
Yunan felsefesinde bu konu ciddi bir problem olarak 
çıkmamıştı çünkü ezeli varlıklar zaten birden fazlay-
dı. İslam felsefesinde bu konu tartışmalıdır. Örneğin 
Gazali’ye bakılırsa felsefe, Allah’ın ezeliliği konusun-
da sıkıntıya girmiştir.

(Cevap B)
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TEST • 3

8. Eleştirel akılcılık hem imancılığın hem de katı akılcı-
lığın hatalı oldukları savına dayanan alternatif bir yak-
laşımdır. Eleştirel akılcılar, dini inançların değerlen-
dirilmesinde aklın sonuna kadar kullanılması gerek-
tiğini savunur. Katı akılcılığa benzer bir vurgusu var-
dır. Ancak bu yaklaşıma göre akli değerlendirmele-
rinin kendisini de eleştirir. Katı akılcılıkta var olan aşı-
rı derecede iyimserliğe karşı daha mütevazı sınırlı 
akıl görüşünü kabul eder. Kısaca eleştirel akılcılara 
göre imancılardan farklı olarak, dini inanç sistemle-
rini aklen eleştirmek ve değerlendirmek mümkündür. 
Katı akılcıların aksine ise ortaya çıkan değerlendir-
melerin husui bir sistemin doğru olduğuna dair ev-
rensel olarak ikna edişi ispata götürmenin zor oldu-
ğudur. 

(Cevap C)

9. Tanrı hakkında ileri sürülen kanıtların veya rasyo-
nel-felsefi araştırmaların sonuç verici olmaması ol-
gusu, din konusunda bazı insanları İmancılık (Fide-
izm) diye adlandırılan bir tutuma sürüklemiştir. Bu 
görüş, genel olarak dinsel bilgimizin, özel olarak Tan-
rı hakkındaki bilgimizin akılsal veya doğal bilgiye de-
ğil, yalnızca imana dayanması gerektiğini savlayan 
görüştür. Bu görüşe göre dinin kendisi rasyonel bir 
konu olamadığı için dini rasyonel olarak anlamaya 
çalışmak doğru değildir.

(Cevap A)

7. Tanrı’ya birtakım sıfatlar atfetme konusunda din-
le felsefe arasında görüş birliği olmamasının se-
bepleri şunlardır:

 • Din; felsefenin, felsefe de dinin bazı sıfatlarını 
kabul etmeye yanaşmamaktadır.

 • Sıfatlardan bahsedince onların bağlantılarından 
da bahsetmek gerekir.

 • Sıfatlar bizi doğrudan doğruya Tanrı-alem ilişki-
si problemine götürmektedir.

(Cevap A)

6. Birlik Sıfatı: Tanrı birdir ve tektir. Bütün klasik delil-
ler, Monoteizme işaret etmektedir. Söz gelişi, iki Tan-
rı düşünürsek Vacibu’l-vücud’dan bahsedemeyiz çün-
kü o zaman bu terimin hiçbir anlamı kalmaz. Yine iki 
veya daha çok Tanrı düşünürsek, Kur’an’ın deyimiy-
le yer veya gökler fesada uğrar; yani hiçbir düzen 
kalmaz ve alem tanrıların farklı gayelerinin bir are-
nası hâline gelir. İkinci olarak Tanrı, mürekkep olma-
ması, basit olması bakımından da tektir. Tanrı cüzle-
re, fasıllara bölünemez; bundan dolayı da o, mantı-
ki açıdan, bir tarife tabi tutulamaz. Üçüncü olarak 
Tanrı, kendine özgü bir varlık olduğu için de tektir. O, 
kendisinden başka bir tarafından varlık verilmemiş 
olan, sebebi olmayan bir Vacibu’l-Vücud’dur. Bütün 
bunlar, Tanrı’nın tek olduğu anlamına gelir. Ayrıca 
Tanrı, sıfatları bakımından da tektir. Onun bilgisi, kud-
reti vs. özellikleri hiçbir varlığınkilerle mukayese edi-
lemez.

(Cevap E)
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13. Akılcılık (Rasyonalizm), evreni bir bütün olarak dü-
şünce yoluyla yorumlamayı, bireysel ve toplumsal 
yaşamı aklın ilkelerine göre düzenlemeyi amaçlayan 
tavırdır. Genel bir biçimde değerlendirildiğinde, İrras-
yonalizmin tersine, akıl yoluyla kazanılan bilgiye du-
yulan inancı, doğaüstü kaynaklardan kazanılan bil-
giye duyulan inancı, duyguların yerine de akla duyu-
lan inancı ifade eden yaklaşım ya da tavırdır.

(Cevap E)

11. Katı akılcılık, “Bir dini inanç sisteminin hakkıyla ve 
akli bir şekilde kabul edilmesi için bu inanç sistemi-
nin doğruluğunu ispatlamanın imkânı zordur.” diyen 
yaklaşımdır. Burada kullanıldığı hâliyle, katı akılcılık 
hem İrrasyonalizmin hem de imancılığın çelişiğidir. 
Bu anlamda katı akıcılık genel olarak inançlarımız 
ve fillerimiz konusunda akla güvenmeyi gerektirir. Bu 
yaklaşımı savunanlara göre herhangi bir dini inan-
cın, makul düşünen bir insanı inandıracak şekilde is-
patlanması gerekir.

(Cevap C)

10. Katı akılcılığın ana fikri İngiliz Matematikçi W. K. Clif-
ford, John Locke ve Thomas Aquinnas ve çağdaş fel-
sefeci RachardSwinburne tarafından etkili bir şekil-
de dile getirilmiştir. Clifford’a göre dinsel inanç yeter-
siz delillere dayanmamalı. Bunun insanlar için ciddi 
sıkıntıları vardır. Clifford, bu konuda denize açılan ve 
dayanıklı olmayabileceğine dair şüpheler barındıran 
gemi örneğini öne sürer. Lock’un meşru bir inanç için 
gerekli olabilecek standartları Clifford’un ifade ettik-
leri ile özde aynıydı. 

(Cevap B)

12. Ahlaki cihetten Kur’an sadece ilke ve kuralları içer-
mesi açısından değil, bunların yanında onda bulu-
nan kıssalar ve emsal de genellikle ahlaki bir boyut/
mana taşır. Özellikle toplumsal ve kurumsal hayatı 
ahlaki cihetten tahlil ederken bu unsurların tayin edi-
ci bir ehemmiyeti olduğu fark edilebilir.

 Kur’an’da ahlaki ilkeler, kurallar ve bunun ötesinde 
insanı bir bütün olarak ve hatta toplumsal hayatın ve 
müesseselerin işleyişine bağlı olarak ortaya çıkabi-
lecek ahlaki sorunları da işaret eden kıssa ve emsal 
bulunmaktadır. Kur’an’ı ahlaki cihetten hayatın bütü-
nünü ihata etmektedir.

(Cevap E)

TEST • 3
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15. Mustafa Şekip Tunç’un din düşüncesine baktığımız-
da ona göre dinin esası değerdir. Yani din, değerden 
ibarettir. Din konusunda Tunç, tamamen Kant’ın et-
kisi altındadır. Ayrıca Tunç’a göre dinin, bilme işlevi 
yoktur; sadece değer koyma ve değerleri koruma iş-
levi vardır. Değerleri, ruhta oluşan dini şuur algılar 
ve tecrübe eder. Bu tecrübeden dini duygu hasıl olur. 
Dini şuur, zihinsel yani düşünsel olmaktan ziyade, 
pratiktir ve pragmatiktir. Din, değerlerin tecrübesini 
yaparken bunların bir tepkisi olarak dini duyguyu do-
ğurur; dini duygu, dini tecrübenin bir tepkisidir. Din, 
varlığını dini duygularla devam ettirir. Bu duygu ol-
mazsa, din olmaz. Konusu değerler olan dini duygu 
en geniş manasıyla ideale bağlı olma duygusudur. 
Dinin esasını, işte bu deruni dini duygular oluşturur.

(Cevap D)

16. Din dilinin özellikleri şunlardır:

 • Kişinin görünen alemin ötesinde var olan meta-
fizik alem hakkındaki düşüncesine dayanır.

 • Görünen gerçekliğin ötesinde bulunan varlıklara 
ait vukufiyettir.

 • Allah veya din hakkında konuşmaktır.

 • Belli bir inanç esasına dayanmalıdır.

 • İnançla ilgili sübjektif bir kanaate dayalı nitelik ta-
şıması gerekir. Örneğin, Mü’min bir kişi; Tanrı, 
iyilik, kötülük vb. kavramlar hakkında konuşur-
ken ilgili kavramlar hakkında kendi düşünce ve 
kanaatlerini dile getirmiş olur.

 • Konusunu, önemli oranda Allah’ın varlığı, mahi-
yeti, onun insan ve alemle olan ilişkisiyle alakalı 
ifadeler oluşturmuştur.

(Cevap C)

14. İslam ahlakının iki temel kaynağı bulunmaktadır. Akıl 
ve nakildir. Bunlardan biri Allah’ın kelamı diğeri ise 
Hz. Muhammed’in sünnetidir. Neyin iyi neyin kötü ol-
duğu Kur’an-ı Kerim ve Resulullah’ın sünnetinde bil-
dirilmektedir. Bundan sonra da aklımızla iyiye, doğ-
ruya yöneliriz.

(Cevap D)
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6. Deist anlayışa sahip filozoflar:

 • Ebu Bekir er-Razi

 • Voltaire

 • Rousseau

 • Hobbes

 Spinoza ise Panteizm denince akla gelen ilk isimdir.

(Cevap D)

7. Parçada açıklaması verilen delil teolojik delil’dir. Ga-
ye ve Nizam delili adıyla da anılır.

(Cevap C)

TEST • 4

5. Henry Dumery, Fransız din felsefecisidir. Dumery, 
Hegel’den sonra din felsefecileri arasında, din felse-
fesinin bir disiplin hâline getirilmesinde en çok uğra-
şan kişidir. Alanla ilgili önemli çalışmalara imza at-
mıştır. Din felsefesinin metodolojisi ile ilgili görüşle-
rini, Critique et Religion (Eleştiri ve Din) adlı eserin-
de toplamıştır. Philosophie de la Religion (Din Fel-
sefesi) adlı eserinde ise, Hristiyanlığı konu alan uy-
gulamalı bir din felsefesi yapmıştır.

(Cevap C)

4. Deizm’in iddiaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Sadece tek bir Tanrı vardır.

 • Tanrı bütün moral ve ahlaki erdemlere en üst se-
viyede sahiptir.

 • Her şeyi bilen, gücü yeten Tanrı’nın etkin güçle-
ri, dünyanın ilahi güç tarafından yaradılışı ve biz-
zat Tanrı’nın eseri olan moral ve fiziki doğa ya-
saları eliyle düzene sokuluşunun ifadesidir.

 • Olayların düzeni Tanrı’nın genel inayetini ifade 
eder.

 • Bunun dışında Tanrı’nın inayetinden, onun dün-
yaya müdahalesinden söz edilemez, zira Tan-
rı’nın müdahalesi ya da mucizeler yasaların hâ-
kim olduğu doğal düzeni bozar.

 • İnsanlar düşündükleri ve doğalarına uygun se-
çimlerde bulundukları zaman, salt kendi başları-
na onlara hakikati ve ödevlerini bilme olanağı ve-
ren rasyonel bir doğaya sahiptirler.

(Cevap C)

1. Ontolojik kanıt, gerek Batı dünyasında ve gerekse 
İslâm dünyasında önemsenen ve ateistlere karşı di-
le getirilen bir delildir. Her iki dünyada da çeşitli dü-
şünürlerce Tanrı’nın, en mükemmel varlık olduğu ve 
varlığının bir nedeni bulunmadığı ifade edilmiştir. Bu 
kanıtı dile getirenlerden St. Anselm Tanrı’yı, “kendi-
sinden daha mükemmeli kavranamayan varlık” ola-
rak tanımlamış ve Tanrı’nın varlığını inkâr edenlerin 
zihninde dahi bu fikrin olduğunu iddia etmiştir.

(Cevap A)

2. II numaralı öncülde verilen bilgi yanlıştır. Doğrusu 
şöyle olmalıydı: “Her teoloji aynı zamanda bir Tanrı 
savunmasıdır. Din felsefesi ise dinin tüm konularına 
eleştirel ve tarafsız yaklaşır.” Ayrıca hatırlanacağı gi-
bi din felsefesi; din üzerine düşünmektir. Dinin ken-
disini, çeşitli görüntü ve biçimlerini, temel kavram ve 
iddialarını, felsefenin eleştirel ve tutarlı konusu hâli-
ne getirir.

(Cevap C)

3. Kötü bir davranış veya davranış düzeni benzer bir 
şekilde insanın varoluş imkânlarını tahdit eder ve in-
sanın sahip olduğu imkânları tahakkuk ettirmesini 
engeller. Diğer insanlar söz konusu olduğunda, on-
ları varoluşlarında te’yit etmediği gibi, onların aleyhi-
ne bir durum ortaya çıkarır. Bu açıdan Allah’ın fiille-
ri ahlakî değerlendirmenin konusu değildir.

(Cevap B)
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8. Kapsayıcılık çerçevesinde tek bir din doğruluğu tem-
sil eder; bununla birlikte öteki dinler, değersiz ve hat-
ta şeytani görülmek yerine, kesin doğru olan bir di-
nin bazı yönlerini yansıtıcı veya ona doğru bir yöne-
lim oluşturucu olarak görürler. 

(Cevap E)

11. Kozmolojik delili kısaca “alem delili” şeklinde adlan-
dırmak da mümkündür. Adından anlaşılacağı gibi, 
kozmolojik delil, kozmostan, yani alemden Tanrı’nın 
varlığına gitmeye çalışan bir delildir. Yani kozmolojik 
delil, yapısı itibariyle evrenden hareketle Tanrı’nın 
varlığını ispat etmeye dayanan bir delildir. 

(Cevap E)

12. On yedinci yüzyılda Rasyonalizme altın çağını yaşa-
tan üç büyük düşünür, yani Descartes, Spinoza ve 
Leibniz, delili yeniden ele almış ve ona büyük bir can-
lılık kazandırmışlardır. Descartes, mükemmel varlık 
kavramıyla başlıyor, sonra böyle bir varlık için “var-
lığın zorunluluğu”nu öne sürüyor; yani bir bakıma zo-
runlu varlığı orta terim olarak takdim ediyor ve so-
nunda kavramdan gerçekliğe geçiyor. Spinoza’ya gö-
re, Tanrı hakkında bir tasavvura sahip olmak, bir cev-
heri tasavvur etmek demektir. Varlık ise cevherin ma-
hiyetine aittir. Öyle ise, Tanrı (bir, tek ve sonsuz olan 
cevher) varlığı zorunlu olan bir cevherdir. Onun yok 
olduğunu düşünmek çelişki doğurur. Leibniz’e göre, 
Tanrı fikri mantıken sağlam ve tutarlı bir fikirdir. Bu fi-
kirden “Tanrı zorunlu olarak vardır” sonucunu çıka-
rabiliriz; çünkü O’nun yokluğunu düşünmek Tanrı kav-
ramına bir tutarsızlık ve çelişki getirir.

(Cevap D)

10. Din problemi, diğer alanlar gibi felsefenin yakından 
ilgilendiği bir konudur. Din ile felsefe arasındaki iliş-
ki felsefenin başlangıçlarına kadar uzanmaktadır. 
Felsefe tarihinde dinin, temelde irrasyonel bir alan 
olduğunu söyleyen filozoflar vardır. Ancak çoğu filo-
zof, din ve felsefeyi aynı gerçeğin iki ayrı görünüşü 
olarak kabul eder. Farabi, İbn Sina, İbn Rüşt gibi Müs-
lüman filozoflar yanında, F. Bacon, Descartes, Leib-
niz, Locke ve Hegel gibi birçok Batılı filozof, din fel-
sefesi ile yakından ilgilenmiştir.

(Cevap B)

9. Lizbon depreminden sonra Avrupa’da fikri bir şok ya-
şandı ve Aydınlanma düşüncesi Tanrı’yı sorguladı. 
Bu kiliseye vurulan ideolojik darbeydi. Çünkü Tanrı 
daha iyisi varken yaratmamıştı. Acaba Tanrı bundan 
dolayı kötü müydü?, “Tanrı neden günaha izin ver-
miştir?”

 Leibniz de bunu “teodise” anlayışı ile açıkladı. Teo-
dise: Kötülük ile mutlak iyi olan Tanrı kavramının na-
sıl bağdaştığını açıklama çabasına verilen bir isim-
dir. 

(Cevap D)

13. Türkiye’de ilk defa din felsefesi dersi veren ve bu ko-
nuda ilk kitap yazan Mustafa Şekip Tunç, din felse-
fesini, felsefi bir disiplin olarak görür. Ona göre, din 
felsefi doğrudan dini konu edinmesine rağmen, bir 
dini bilim değildir. Din felsefesi, dinin kendisini bir me-
sele yaparak ele alır ve onu objektif olarak inceler. 
Din felsefesi, tarafsız bir biçimde, dinin esas mahi-
yeti ve değeri üzerine felsefi bir incelemedir. Burada, 
tarafsızlıktan kasıt, din felsefesi yaparken dinin duy-
gusallık yönünü işin içerisine katmamaktadır. Tunç’a 
göre, din felsefesinin temel amacı, dinin önem ve de-
ğerini yeniden eşe almak, din ile bilimin ve felsefe-
nin uyum içerisinde olabileceğini göstermektedir.

(Cevap D)

14. Agnostisizm, bilinmezcilik ya da bilinemezcilik; Teo-
lojik anlamda Tanrı’nın varlığının ya da yokluğunun, 
bilimsel olarak da evrenin nereden türediğinin bilin-
mediğini veya bilinemeyeceğini ileri süren felsefi bir 
akımdır. Bu akımın takipçilerine agnostik veya biline-
mezci denir. Agnostisizmin iki türü vardır. Zayıf ag-
nostisizme göre hiç kimsenin Tanrı hakkında bir bil-
gisi yoktur ancak bu belki bilinebilir; güçlü agnosti-
sizme göre ise Tanrı hiçbir şekilde bilinemez. Agnos-
tisizm genel olarak olaylara kuşkucu yaklaşır, kuşku-
cu sorular sorar ve yanıtları kuşku ile bulmaya çalı-
şır. Agnostik sözcüğünü ilk olarak İngiliz Biyolog Tho-
mas Henry Huxley 1869 yılında kullanmıştır. Buna 
rağmen daha erken düşünür ve yazarların da bu dü-
şünceye sahip olduğu bilinir. Örneğin, Eski Yunan 
düşünür Protagoras da agnostik olarak anılır.

(Cevap D)
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2. Nizam ve gaye delili şu şekilde ifade edilmiştir:

 I. Alemde varlıklarına şahit olduğumuz her şeyde 
bir düzen görmekteyiz. Yahut en azından, bir dü-
zenin varlığını gösteren birtakım izlere rastlamak-
ta, düzenin düzensizliğe galebe çaldığına hük-
metmekteyiz.

 II. Varlıklarda görülen düzen, belli gayelere hizmet 
etmekte, alemde hayatın devamını sağlamakta-
dır.

 III. Şimdi ne düzen ne de gaye kendi başına ortaya 
çıkamaz. Yani varlıklar, kendi kendilerine bir dü-
zen ve gaye seçme imkânına sahip değildir. He-
le çeşitli varlık seviyelerinde bulunan şeylerin bir 
araya gelmeleri, birtakım alt sistemler oluşturma-
ları ve alt sistemlerin, sonunda alem gibi adeta 
organik bir bütün meydana getirmeleri ne teker 
teker var olanların ne de tesadüflerin başarabi-
lecekleri bir şeydir.

 IV Bu durumda, aleme bu nizam ve gayeyi veren 
ilim, kudret, irade ve inayet sahibi bir varlığın bu-
lunması gerekir. İşte bu varlık Tanrı’dır.

(Cevap E)

1. Kuralcı ahlak teorilerinin ortak özelliği; bunların ah-
laki davranışları önermeler, emir ve yasaklar veya iyi 
ve kötü fiillerin tasviri şeklinde ifade etmeleridir.

 • “Yalan söylemek kötüdür.”

 • “Cömertlik iyidir.”

 • “Yalan söyleme”

 • “Dosdoğru ol”

 • “Hz. Muhammed, muhatabı konuşurken onu dik-
katlice dinler, sözünü kesmezdi.” gibi.

 İslâm düşünürleri arasında genellikle hadisçi, müfes-
sir, fukaha ve kelamcıların ahlak alanında telif ettik-
leri eserler bu kategoride incelenebilir.

(Cevap A)

3. İrade, tasavvuf ahlakında kelam ve felsefede de ol-
duğu gibi önemli rol oynamakla birlikte, kullanıldığı 
bağlam tamamen farklıdır. Burada insan iradesi ta-
mamen Allah’ın iradesine bağlıdır. Öyle ki sufinin ken-
di iradesinden söz etmesi bile tasavvufi ahlakla bağ-
daşmaz. Ancak bu iradenin reddedilmesi ve yok sa-
yılması değil, aksine çok önemsenmesi ile alakalıdır. 
Tasavvufta irade, tabir caizse istememeyi istemek ve 
istekler karşısında, onlar üzerinde kolayca tasarruf-
ta bulunma melekesi elde edilinceye kadar, dikkatli 
ve uyanık olmak anlamına gelmektedir. İrade her ak-
lına geleni yapmak değil, aklına gelen ve mümkün 
olan şeyler konusunda kendisini bağımsız ve özgür 
hâle getirmek olarak anlaşılmıştır.

(Cevap B)

4. Kozmolojik delilin bir çeşidi olan hudus delilinin en 
eski şekillerinden birini Gazali’de görmekteyiz. Ga-
zali’nin hudus delilini dile getirişi şöyledir:

 I. Her hadisin yani yok iken var olan bir şeyin hu-
dus bulması, eş deyişle sonradan varlığa gelmiş 
için bir sebebe ihtiyacı vardır.

 II. Alem hadistir, yani yok iken var olmuştur.

 III. Bu nedenle onun varlığa gelişinin bir nedeni ol-
ması gerekir ki bu nedende Tanrı’dır.

 Görülüyor ki hudus delili herhangi bir sebebe ulaş-
mayı değil, yaratıcı ve varlığı devam ettirici olan bir 
sebebe ulaşmayı gaye edinmektedir.

(Cevap B)
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8. Din felsefesinin özellikleri şunlardır:

 • Dini, Tanrı’yı, din-bilim ve din-felsefe ilişkisini ko-
nu edinen bir disiplindir.

 • Genel olarak dini veya dinleri eleştirel bir tarzda 
ele alır.

 • Din felsefesinin alanı geniştir; her çeşit din ile di-
ni problemleri konu edinebilir.

 • Objektif bir bilimdir.

 • Rasyonel bir bilimdir; aklın bütün olanaklarıyla 
dinin temel tezlerini sorgular.

 • Din felsefesi, felsefe merkezli bir bilimdir.

(Cevap C)

7. Kozmolojik delilin tarihini Platon’a ve Aristotales’e ka-
dar götürmek mümkündür. Bu delile en mükemmel 
şeklini veren İslam filozofları ve kelamcılardır. Felse-
fede imkân, kelamda Hudus başlığı altında ele alı-
nır. Farabi, İbn Sina, Gazali, Aquinas, Leibniz başlı-
ca savunucularıdır.

(Cevap C)

6. Kozmolojik delil; evrenin varlığından hareket eden 
ve onun bir yaratıcıyı veya meydana getiriciyi gerek-
tirdiğini ileri süren kanıttır. Farabi, İbni Sina, Aziz Tho-
mas tarafından kullanılmış olsa da Gazali, Hume ve 
Kant tarafından geçerli görülmeyerek reddedilmiştir.

(Cevap B)

5. Din felsefesinin ana konuları şunlardır:

 • Din dili; dini tecrübe, iman ve akıl, Allah’ın sıfat-
ları, Allah’ın varlığı ile ilgili deliller, hürriyet, deter-
minizm ve Tanrı’nın sıfatları, Tanrı tasavvurları, 
din ve bilim, din ve ahlak, dini çoğulculuk, ölüm 
ve sonrası, mucize

(Cevap E)
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9. Batı felsefesinde “teodise” tabirini meşhur eden Le-
ibniz olmuştur. Leibniz, Gazali’nin cümlesini adeta 
iktibas etmektedir. Yani o da bu alemin mümkün alem-
ler arasında en iyisi olduğuna inanmaktadır.

(Cevap D)

10. Din felsefesinin ele aldığı başlıca problemleri şöyle 
gruplandırabiliriz:

 • Metafizik problemler: Metafizik, felsefenin en 
esaslı konusudur. Tanrı’nın varlığı, mahiyeti, sı-
fatları, varlıkla olan içlin veya aşkınlık durumu, 
alemin yaratılması, bu yaratılmanın gayesi, nü-
büvvet ve eskatolojik meseleler.

 • Psikolojik problemler: Felsefe, burada insan 
ruhundan, psişik durumlardan ve psikolojinin ve-
rilerinden hareketle dini tecrübe, dini bilinç vb. 
problemlerde çeşitli sonuçlar ortaya koymakta-
dır. 

 • Epistemolojik problemler: Dine epistemolojik 
yaklaşım, bilgi-iman ilişkisi, vahyin bilgi kaynağı 
olarak durumu, felsefe, dini ve bilimsel açıklama-
ların özellikleri ve karşılaştırılmasının ele alınma-
sı gibi meselelerdir.

 • Kültür ve Pratik ile İlgili problemler: Bu bağ-
lamda dinin sanat, edebiyat, politika ve ahlakla 
ilgili konular ele alınmaktadır.

 • Dil ve Mantıksal Problemler: Dini kavramların 
mantık ve dil yönünden analizi gibi konular bu 
çerçevede ele alınmaktadır.

(Cevap A)

11. Ahlak delili denince Filozof Emanuel Kant akla gelir. 
Kant’a göre öteki bütün deliller, Tanrının varlığını bir 
bilgi meselesi olarak ele almaktadır. Bu bir hatadır. 
O, bir yandan ahlakın otonomluğunu korumak, öte 
yandan da inanç ile ahlak arasında makul bir bağın 
var olduğunu göstermeye çalışmaktadır. 

(Cevap A)

TEST • 5

12. Alamet ve nişan koymak anlamında ki a-l-m kökün-
den türemiş olan alem, yaratıcının varlığına delalet 
eden, onun bilinmesini sağlayan şeye denir. Alem te-
rimi maddi ve manevi bütün varlıkları kapsar, tabiat 
alemi, akıl alemi, İslam alemi gibi. Kur’an-ı Kerim’de 
alem kavramının çoğulu olan alemin kelimesi birçok 
yerde kainat ve insan topluluklarını ifade etmek için 
kullanılmıştır. Rabbu’l-alemin tabiri ise Allah’ın canlı 
ve cansız tüm varlıkların sahibi olduğunu ifade eder. 
Ehl-i Sünnet kelamcılarına göre alem cevher ve araz-
lardan oluşmuştur. Cevher; kendi başına boşlukta 
yer tutan ve arazları taşıyan şey demektir. Araz ise 
varlığı ancak kendisini taşıyan başka bir varlıkla bi-
linebilen, kendi başına boşlukta yer tutamayan, renk, 
koku, oluşun gibi durum ve özellikleri belirtir. Sürek-
li değişime uğrayan arazların ezeli olması düşünül-
mediği gibi arazları taşıyan cevhere ve arazlardan 
oluşmuş alem de ezeli değildir; sonradan yaratılmış-
tır. Alemi yoktan var eden de Allah’tır. 

(Cevap E)
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TEST • 5

16. Din çeşitliliğinde 3 tür yaklaşım vardır:

 • Dini çoğulculuk

 • Dini dışlayıcılık

 • Dini kapsayıcılık

 Dini kapsayıcılık kurtuluşun farklı dinlerde de olabi-
leceğini savunur.

(Cevap B)

15. Ontolojik delil kavramsal delil olarak bilinir. İlk defa 
açıkça savunan kişi Anselmustur. Bu delile göre dü-
şüncenin en mükemmeli Tanrı’dır.

(Cevap C)

13. Hegel, din felsefesinin yöntemi konusunda Spinoza 
gibi düşünür. Hegel’e göre sadece din felsefesinin 
değil, hiçbir felsefi ve bilimsel disiplinin kendine has 
bir yöntemi yoktur. Bütün disiplinler için tek bir yön-
tem vardır; bu da her disiplinin konu aldığı kavram, 
fikir veya doktrinin kendisidir. Neticede din felsefesi, 
hem fikir hem doktrin ve hem de yöntemdir. Hegel’e 
göre din felsefesinin amacı din-bilim çatışmasını or-
tadan kaldırmaktır. Önemi de bundan kaynaklanmak-
tadır. Dolayısıyla din-bilim çatışmasını ortadan kal-
dırmak için din felsefesinin varlığı zorunludur. Dinin 
felsefede felsefi tarzda ele alınması ve Hegel’in ken-
di felsefesi bu çatışmayı gidermeye yöneliktir.

(Cevap A)

14. Din felsefesinin konusu mutlaktır. Yani Allah’tır. “Mut-
lak Din” kavramıyla anlatmak istediği şey, her şeyin 
sonuç olarak din olması ya da dinin her şey olması-
dır diyen düşünür Hegel’dir.

(Cevap C)
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TEST • 6

8. İnsan kavramının türediği “üns” kökü bile, “beraber 
yaşama” anlamıyla bize onun “toplumsal” yönünü ha-
tırlatır. Zaten ahlakî erdemler de insan ancak bir top-
luluk içinde yaşarken gerçekleşir. İnsan yalnız başı-
na yaşarken “erdemli” olamaz. Çünkü iyilik ya da kö-
tülük yapma imkânı yoktur. İnsan “toplumsal” bir var-
lık olunca onun toplumda, başkalarına karşı uyması 
gereken birtakım ilkeler vardır. İşte bu ilkeler “top-
lumsal ahlak” olarak adlandırılır. Bu ilkelerde din, ah-
lak ve hukuk birbirine destek verir.

(Cevap A)

1. Deizm, dinin “esrarengiz” yönünü eleştirir, örneğin  
vahyi, kutsal kitabı ve peygamberi inkâr eder. Tan-
rı’yı, evreni var eden olarak ifade ederler. Deizm, da-
ha ziyade Hristiyan Batı dünyası çerçevesi içinde ele 
alınması gerekir, ortaya çıkış nedeni de kilise baskı-
sıdır. İslam aleminde “deizm” diye adlandırabileceği-
miz bir hareket görülemez.

(Cevap E)

6. Bir diğer adı da tasarım delilidir. Metinde saat örne-
ğinde olduğu gibi birçok farklı materyalin sebepsiz 
yere bir araya gelemeyeceğinden bahsedilmektedir. 
Yani saat bir tasarımdır ve bunun  da bir tasarımcısı 
olması gerekir.

(Cevap C)

5. Türkçede iyi ve kötü olarak ifade ettiğimiz kavramlar 
Arapçada birden çok kelime ile ifade edilmiştir. Ah-
lak felsefesinde “birr”, “hasene”, “maruf”, “helal”, “hu-
sun” gibi tabirler iyiyi ifade etmek için “ism”, “seyyie”, 
“münker”, “şer”, “haram”, “kubuh” gibi tabirler de kö-
tüyü ifade etmek için kullanılmıştır.

(Cevap A)

3. Kaynak kelimesinin üç anlamı ön plana çıkmaktadır. 
Bunlardan birinci manasıyla bir varoluş düzeni ola-
rak İslâm ahlakının kökeni, aslı ve varlık sebebini ifa-
de eder. Bunu biz kısaca İslâm ahlakı nereden ge-
lir? Nereden kaynaklanır veya daha genel olarak İs-
lâm ahlakının kaynağı/kaynakları nedir? diye sora-
rız. Daha farklı bir şekilde İslâm ahlakının varlık se-
bebi nedir? sorusu, bu manası ile kaynak ile ilgili te-
mel sorudur. Bu soru esas itibariyle felsefenin ve ah-
lak felsefesinin sorusudur. Bu soru İslâm ahlakına 
yöneltildiğinde, İslâm ahlak felsefesinin inşa edici so-
rusu ve hareket noktasını teşkil eder. Burada soru, 
bir anlamda dil öncesi varoluş düzeni olarak ahlakın 
varlığı ve tahakkuku ile alakalıdır.

(Cevap E)

4. İslam düşüncesinde ahlak teorileri geliştiren düşü-
nürler şu temel soruları dikkate alarak görüşlerini or-
taya koymuşlardır.

 • İnsan nedir?

 • İyi ve kötü fiiller nelerdir?

 • Bir fiili iyi veya kötü yapan özellikler nelerdir?

 • Hangi sebeplerden dolayı iyi davranışlar tercih 
edilir, kötü davranışlardan da kaçınılır?

 • İyiyi gerçekleştirmek için insan ne yapmalıdır?

 Dolayısıyla onların yazdığı eserlerde ahlakın birey-
sel boyutu hiçbir zaman göz ardı edilmemiştir.

(Cevap C)

7. Ahlak, bir taraftan birinci seviyedeki hâliyle ahlakili-
ğin “varlığını”, diğer taraftan da ahlaki terim ve kav-
ramlar ile ahlaki önermelerin anlamı ve birbiri ile irti-
batını, bunların nasıl temellendirildiğini söz konusu 
eder ki, buna da “ahlak felsefesi” denilir. Batı dille-
rinde bunlar için genellikle “moral” terimi kullanılsa 
da üçüncüyü diğerlerinden ayırmak için, buna “etik” 
denilmesi de oldukça yaygındır. Türkçede ahlak te-
rimi yanında bir sıfatla birlikte kullanılmadığı zaman 
genellikle birinci ve ikinci manayı ifade eder. Ancak 
ahlak ilmi ve ahlak felsefesi de yaygın olarak kulla-
nılmaktadır. Son zamanlarda ahlak felsefesi ve mes-
lek ahlakı yerine etik tabirinin kullanılmasında bir yay-
gınlaşma gözlenmektedir.

(Cevap D)

2. Sorudaki metinde ahlakın göreceliliğine vurgu yapıl-
maktadır. Yani hiçbir şey mutlak anlamda ne iyi ne 
de kötüdür. Bir şeyin iyi ve kötü diye nitelenmesi bu-
lunduğu zaman ve mekâna göredir. 

(Cevap A)
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TEST • 6

10. İslam ahlak düşüncesinde ahlak düşünürleri, Hz. Mu-
hammed’in görünen ve algılanan, zahir fiillerinin an-
lamını ve bu anlamın dayandığı düzeni veya doğru-
dan anlamın düzenini tespit ederek bu anlamlar üze-
rinden benzer durumlarda benzer bir şekilde davran-
mayı, benzer hâllerde benzer fiilleri gerçekleştirme-
nin yöntemini araştırmışlardır. Esas olan, Hz. Mu-
hammed’de zuhur eden fiillerin, onun derûnî hâlinin 
tabii bir neticesi olduğunu, benzer durumlarda ben-
zer fiilleri gerçekleştirmenin, benzer bir hâle sahip ol-
makla mümkün olacağıdır. 

(Cevap B)

9. Dinin klasik tanımı, “Akıl sahiplerini hüsn-i ihtiyarları 
ile bizzat hayırlara sevk eden ilahi va’z.” şeklindedir. 
Ahlak ve ahlakilik ile ilgili bütün tanımlarda ve tanım-
lamalarda irade ve hayr vazgeçilmez unsurlardır. Ah-
laki olanın, iradi olması zorunlu olduğu gibi hayra yö-
nelik olması da zorunludur. Bu iki unsur dinin klasik 
tanımının da mütemmim cüz’üdür. Kısaca İslâm’ı dik-
kate alarak yapılmış olan klasik din tanımı, ahlaki bir 
boyut taşımaktadır.

(Cevap B)

11. İslam ahlakı açısından yükümlülük düşüncesi son 
derece gelişmiştir. Zira yükümlülük olmasaydı sorum-
luluk olmazdı; sorumluluk olmasaydı adalet yerini 
bulmazdı. İslam’da ahlaka yönelik öngörülen yüküm-
lülük: Evrensel bir öz taşır. Bu şekilde ön görülen yü-
kümlülük hem içerik olarak buyruk hem de anılan 
buyruğa konu olma açısından erdem-erdemsizlik, 
yakın- yabancı, zengin-fakir, dost-düşman ilişkileri 
açısından evrenseldir. Egzistansiyal değil, düşünsel 
bir zorunluluktur. Bu anlamda ahlaki olan bir yüküm-
lülük, olması gerekli bir şey olarak kendini istence 
kabul ettirir. Bu bağlamda ortaya çıkan şey, bir ger-
çeklik hükmü değil, bir değer hükmüdür. Analitik ve 
statik değil, sentetik ve dinamik bir görünüm arz eder. 
Çünkü gerçeğe, ahlak açısından ancak istemli ve öz-
gür olan bir öznenin davranışıyla yaklaşılmaktadır. 
Ahlaki bir davranışı, bilinçsiz, istemsiz ya da amaç-
sız bir nedene dayandırmaz. Bu bağlamda özne, dav-
ranışın yalnızca fiziksel boyutu üzerine odaklan-
maz,aynı zamanda, zorunlu yönünü de dikkate al-
mak durumundadır.

(Cevap A)
12. El-Urvet el-Vuskâ, Muhammed Abduh’la Cemaled-

din Afgani’nin birlikte çıkardıkları haftalık gazetenin 
adıdır. Amaçları Müslümanları Batı’nın sömürgecili-
ğine karşı harekete geçirmekti.

(Cevap B)

13. Hilmi Ziya Ülken, ülkemizde sağlam bir felsefe gele-
neğinin, bir düşünce tabanının oluşmasında büyük 
emeği vardır. Bu çok yönlü aydın, bütün öğretim ya-
şamı boyunca binlerce öğrenciye ders verdi.

 Hilmi Ziya Ülken’in düşünce tarihi ve felsefeye ilişkin 
elliden çok eser vermiş, birçok çeviri yapmıştır. Türk 
dergiciliğinde de önemli bir yeri vardır. Özellikle Se-
lahattin Eyüboğlu ve Cemalettin Ezine ile birlikte çı-
kardığı “İnsan’’ dergisi, bir dönemin aydın dünyasın-
da hümanist yaklaşımıyla büyük bir etki bırakmıştır. 
Felsefe yıllıkları yayımlamış, sosyoloji ve felsefe der-
gilerinin çıkmasına önayak olmuş, uluslar arası bir-
çok felsefe ve sosyoloji kongresine katılmıştır. Kimi 
yapıtları yabancı dillere de çevrilen Ülken’in çok yön-
lü kişiliği; resim, şiir, roman gibi çok değişik alanları 
kapsıyordu.

(Cevap B)

14. İslâm’ın siyasal bir yapıyla imparatorluk formunda 
var olması diğer din ile kültürlerle anlamlı bir ilişkinin 
kurulması ve ortak bir dilin inşasını zorunlu kılmıştır. 
Tüm bu geniş coğrafyada bulunan yerel kimliklerin 
ötesinde, evrensel bir söylemin ortaya konulabilme-
si devletin varlığı için hayati önemdeydi. Ayrıca tüm 
bu unsurlar için evrensel hedeflerin koyulması da zo-
runluydu. Görülen o ki felsefenin bu noktada önem-
li katkısı olmuştur. Ayrıca tasavvuf düşünce okulları-
nın gelişiminde de bu husus kendisini göstermiştir.

(Cevap A)

15. Dünyanın iç-dış mantığıyla estetik açıdan ikiye ayrıl-
ması kendi içine kapanmayı da beraberinde getirdi-
ği için Osmanlı düşünürlerinin, Duraklama Dönemi’nin 
sıkıntılarını fark edinceye değin dış dünyadan ve 
özellikle Avrupa’daki gelişmelerden zamanında ye-
terince haberdar olamadıkları anlaşılmaktadır. Du-
raklama dönemi bir bakıma dışarısının fark edilme-
si ve içerinin anlamının yeni bir gözle değerlendiril-
meye başlanmasıdır. Felsefi olarak söylersek ‘Ben’in 
‘Sen’ veya ‘Başkası’ aracılığıyla kendisini yeniden 
fark etmeye başlaması dönemidir. Bu durum, Yük-
seliş Dönemi’nde estetik imar faaliyetine yön veren 
tek hakikat veya en üstün model anlayışının sarsın-
tı geçirmeye başlaması demektir.

(Cevap B)



DİN FELSEFESİ

199

KO
ZM

İK
 O

D
A

 •
 D

İK
A

B
 Ö

A
B

T 
SO

R
U

 B
A

N
K

A
SI

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

TEST • 7

1. İslâm çevre ahlakında henüz belirgin bir kuramlaş-
madan bahsetmek mümkün gözükmemektedir. An-
cak bireysel ahlak görüşleri, bireyler ötesi benimsen-
mişliği olan ahlak ilkelerine, ahlak ilkeleri de daha ge-
niş kapsamlı ve birleştirici-bütünleştirici olan etik/ah-
laki kuramlara ve sistemlere dayanırlar. İslâm çevre 
ahlakının dört büyük kuramı vardır. Bu dört kuram 
şunlardır: Yararlılık (Menfaat) Kuramı, Sorumluluk 
(Mesuliyet) Kuramı, Erdemlilik (Fazilet) Kuramı ve 
Bilgelik (Hikmet) Kuramı.

(Cevap D)

2. Adalet, bütün aşırılıkların ortası ve genel olarak rezî-
let demek olan aşırılıklardan kurtulmayı sağlayan bir 
erdem olduğu için bütün erdemlerin en tam olanı ve 
adeta ortak olanıdır.

 Adalet Erdemine Dâhil Olan Erdemler:

 • Sadâkat

 • Ülfet (uzlaşma, kaynaşma)

 • Vefâ

 • Şefkat

 • Yakınlarıyla ilgilenmek

 • Mükâfat

 • Müşterek işlerde insaf ve itidal üzerine davran-
mak

 • Herkese karşı dürüst davranmak

 • Yakın ve dostlarının sevgisini kazanmak

 • Teslim (her şeyi ile ilahî iradeye dayanmak)

 • Tevekkül

 • İbadet

(Cevap A)

3. Din ile ahlak arasındaki irtibat, tek seviyeli ve tek bo-
yutlu olmayıp çok seviyeli ve çok boyutlu; her bir se-
viye diğer seviye ile ve her bir boyut diğer boyut ile 
uyum içerisinde tahakkuk etmektedir. Dinin insanı 
ahlaki bir varlık olarak keşfetmesi ve onun bu ciheti-
nin inkişafına yol açması ve bunun üzerinden yol gös-
termesi, dinin ameli olduğu kadar nazari cihetten de 
ahlak ile irtibatlı olduğunu ifade eder.

(Cevap E)

5. Mutezile’ye göre insan aklının ahlaki değerler hak-
kındaki bilgisi zorunlu bilgiler grubuna girer. Mutezi-
li kelamcılar, ahlaki vazifelerin iyiliği ve gerekliliği hak-
kındaki bilgilerin akli bilgiler olduğunu kabul etmiş-
lerdir. Bununla birlikte onlara göre vahyin de çeşitli 
fonksiyonları vardır: Vahiy ya akılla belirlenen temel 
ahlak kurallarını doğrulamakta ya da aklın karar ver-
mekte yetersiz kaldığı kurallar hususunda ona açık-
layıcı bilgiler vermektedir.

(Cevap E)

4. Hikmet erdemi, genel olarak eşya hakkında bilgi edin-
me gücüne özgü bir erdemdir. Varlık ve ahlak ara-
sındaki ilişkiye temas ederken değindiğimiz gibi, ki-
şinin bilgi ve hikmet gücü de erdemli olmada son de-
rece önemlidir. İslâm düşünürleri, ahlaklı olmak için 
bilebilme yeteneğini kabul eder. Ahmaklık, kişinin ah-
lakî gelişimini engeller. Çünkü iyi olabilmek için iyi-
nin ne olduğunun bilinmesi gerekir. Öte yandan kişi-
nin iyi olması, bilgeliğini de artıracaktır. İnanma, ki-
şiye bir tür basiret de kazandıracaktır. Basiret sade-
ce pratik aklın bir vergisi değil, teorik akıl gücünü de 
gerektirir. Hükmetme ve hikmet, dahası güç arasın-
daki ilişki bu çağrışımları bir araya getirir. Düşünme 
melekesi olmadan erdemli olunamaz. Bu erdemin 
eksikliği beraberinde ahmaklığı; fazlalığı ve aşırılığı 
ise kurnazlığı getirmektedir.

(Cevap A)
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TEST • 7

7. İslam dini; itikat, ibadet, muamelat, ukubet ve ahlak 
esasları ile bir bütündür. Bunlardan birisini dinin içe-
risinden çıkarıldığında ona İslam demek mümkün ol-
maz. İslam bilginleri İslam’ı bir ağaca benzetmişler. 
Ağacın kökleri, iman ve itikat, gövdesi ise ibadet 
ve muamelattır. Budamak, ukubet (cezalar), mey-
veler, güzel ahlakı temsil eder şeklinde örnekleye-
rek iman ve ahlak bütünlüğünü; kök ve meyve örne-
ği ile izah etmişlerdir.

 B, C, D, E seçenekleri İslam ahlakının temel erdem-
lerindendir. A ise tecessüs: belli etmeden kendini il-
gilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışmaktadır. Me-
rakını gidermeye çalışma, görme ve anlama merakı 
anlamında bir terimdir.

(Cevap E)

8. Rezilet: faziletin karşıtı olan kötü huy, erdemsizlik an-
lamında kullanılan ahlak terimidir. Dolayısıyla erdem-
siz yönetici ve erdemsiz, faziletli olmayan kişilerin 
oluşturduğu toplumlar erdemsiz toplumlar olurlar.

(Cevap A

9. “Başkası” bizim dinimizde de ahlak anlayışımızda da 
oldukça önemlidir. İslâm kültürü ve medeniyeti “ben-
merkezli” bir kültür ve medeniyet değildir. İslâm me-
deniyeti bir “hayır ve vakıf medeniyeti”dir. Hayır ise 
başkasının iyiliği için yapılır. Vakıf da bu hayırdan 
başkalarının yararlanmasını amaçlar. Hatta kıyame-
te kadar yararlanmasını sağlar. Bu anlayışta halka 
hizmet, “Hakk’a hizmet” olarak görülür. Hayrın ve iyi-
liğin yaygınlaşmasını, herkesin ondan yararlanma-
sını İslâm dini kadar önemseyip arzulayan başka bir 
din olmasa gerektir. Çünkü İslâm medeniyeti tarihi, 
hayrın kurumlaştığı ve herkesin yararına sunulduğu 
vakıf kurumlarıyla doludur.

(Cevap A)

6. Aile ortamı, ahlakî değerlerin öğrenildiği ve yaşandı-
ğı, nesilden nesile aktarıldığı bir mektep gibidir. Aile, 
bireyleri, yaşlılarıyla geçmişe bağlar, gençleri ve ço-
cuklarıyla da geleceğe hazırlar. Ailede kuşaktan ku-
şağa bilgi ve tecrübe aktarımı her daim yaşanır. Bu 
açıdan aile önemli bir eğitim yuvasıdır. Ailede vata-
nına, milletine ve dinine hayırlı olacak evlat yetiştir-
mek dinî ve millî bir görevdir.

(Cevap A)
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10. Müslüman düşünürler ahlak hakkında konuşmadan 
önce onun konusu olan insan ve insanın mahiyeti 
hakkındaki görüşlerini ortaya koymuşlardır.

 Müslüman ahlak düşünürleri “ahlak” kavramı etrafın-
da oluşturdukları farklı tanım ve tavırlar göz önüne 
alınarak “kuralcı” ve “karakterci” olarak sınıflandırı-
labilirler.

 Davranışları genellikle “dır”, “dir” şeklinde önermeler 
olarak sınıflayan fakih, muhaddis, müfessir ve ke-
lamcıları “kuralcı ahlak teorisyenleri”; ahlakı önerme-
lerden ziyade bir “meleke” ve insanda oluşan bir “ta-
biat”, “yerleşik huy” olarak algılayan filozof ve muta-
savvıfları da “karakterci ahlak teorisyenleri” grubuna 
dâhil etmek gerekir.

 Ahlak’ın önde gelen meselelerinden birisi de insan 
fiillerini kimin yarattığı, insanın bu konudaki sorum-
luluğu ve irade hürriyetidir. 

 Filozoflar ve mutasavvıflar ahlakı insanın bir “mele-
kesi” olarak kabul ederler. İyi veya kötü olsun, han-
gi fiiller insandan, düşünmeye ihtiyaç hissetmeden 
sadır oluyorsa bu, onun ahlakının ne olduğunu gös-
termektedir. Filozoflar ahlaki konularda akla büyük 
bir önem verirler. Nitekim ahlak, insanda mevcut olan 
kabiliyetlerin kendi amaçlarına uygun bir şekilde ge-
lişmesi neticesinde ortaya çıktığı için, akli bir şekilde 
anlaşılabilir. Ahlaki davranışlarda insanın irade hür-
riyeti çok önemlidir. Yukarıda da gördüğümüz gibi su-
filer de hürriyete büyük önem verirler. Ancak onlar 
hürriyeti” dünyadan kurtuluş”, “Allah’a bağlılık” ola-
rak algılarlar ve bu yönde bir ahlak anlayışı geliştirir-
ler. İslam ahlakını anlatan eserlerde, ahlaklı davran-
ma yolları, yaşanmış örnekler üzerinden ahlaklı ve 
kötü davranışların anlatılması, kurallar, ilkeler, uygu-
lamalar, teoriler yer almaktadır.

(Cevap D)

11. İslâm düşünürlerinin bazıları adaleti temel erdem ola-
rak görmesine rağmen bazıları ise diğerlerinin bir bi-
leşkesi olarak değerlendirir. Bunun için de ona “orta 
erdem” gözüyle bakılır. Mesela Gazali, adaleti de di-
ğer üç erdem gibi görür. Böyle düşünen ahlakçılar 
doğal olarak diğer üç erdemin ifrat ve tefritini söyle-
mekle birlikte, adaletin sadece zıddının söylenebile-
ceğine işaret etmiştir. Bu da zulümdür. Diyebiliriz ki 
kişinin, adaletsiz yani zulmederek iffetli ve cesaretli 
olması mümkün değildir. Aynı şekilde hikmet sahibi 
olmasından da söz edilemez. Nazari gücü de adale-
tin gerçekleşmesinde gerekli görmüştür. Dolayısıyla 
adalet hem ahlakın hem de hukukun ortak paydası-
dır. Onun da ahlak üzerinden hukuk ve devlet daha-
sı aile yönetimini anlattığı dikkati çeker.

(Cevap A)

TEST • 7

12. İslâm dini, insanın hiçbir duygu ve eğilimini yok et-
mek istememekte ancak hayatın bütünüyle ölçülü ol-
masını, ifrat ve tefritten kaçınılması gerektiğini bildir-
mektedir. Bu sebeple “itidâl” son derece önemli ka-
bul edilmiştir.

 İslâm ahlakçıları, insan ruhunun bazı temel kuvvet-
lere sahip olduğunu, bu kuvvetlerin akıl, gazap ve 
şehvetten meydana geldiğini kabul etmişler ve bu üç 
temel kuvvetin fazilet ve reziletlerin ana kaynağı ol-
duğunu söylemişlerdir. Bu kuvvetlerin ifrat, tefrit ve 
itidâl noktaları ayrı ayrı ele alınmış ve ifrat ve tefritin 
reziletin; itidâlin ise faziletin esası olduğunu ifade et-
mişlerdir.

 İfrat ve tefrit, İslâm dini ve dolayısıyla ahlakında da 
klasik dönemin felsefi ahlakında da yanlış olan ve 
ahlaki bulunmayan tutum ve davranışlardır. Her iki 
aşırılığın da toplumlara büyük zararları olmuştur. 

(Cevap C)



DİN FELSEFESİ

202

KO
ZM

İK
 O

D
A

 •
 D

İK
A

B
 Ö

A
B

T 
SO

R
U

 B
A

N
K

A
SI

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

TEST • 7

15. Tasavvuf psikolojisi; varlığı sınırlı fiziksel dünya ve 
zihinsel anlayıştan sıyrılarak, bütünsel olarak anla-
maya çalışan bir sistemdir. O, sahip olduğu yapıyla 
bireysel, kişisel, kuramsal ve uygulamaları bir psiko-
loji olarak tanımlanabilir. Geleneksel bir kaynak ola-
rak yüzyıllardır kullanılan tasavvufun insan ve psiko-
loji görüşü, geniş ve aydınlatıcıdır. O, insanı kendi-
siyle, diğer varlıklarla ve yaratıcısıyla uyumlu; üreti-
ci, rahat, kabiliyetli ve istekli bir hâle dönüştürmeye 
çalışır. İnsandaki olumlu özellikleri baskın ve işlev-
sel hale getirmeyi sağlar. Tasavvuf, insanın görü-
len-görülmeyen, bilişsel-duyuşsal, maddi-manevi, iç-
kin-aşkın ve dünyevi-uhrevi uzanımlarını, kendine 
has yöntemleri kullanarak, tüm boyutlarıyla kapsa-
yan bir psikolojik yaşantıdır.

(Cevap A)

14. Gıybet; bir kimsenin aleyhindeki incitici, küçültücü 
söz ve davranışları ifade eden ahlâk terimidir. Yalan-
dan daha özel bir anlamı olan iftira, bir kimseye asıl-
sız bir şekilde suç, günah veya kusur sayılabilecek 
bir sözü, davranışı veya özelliği isnat etmektir. İki 
davranış da İslam ahlakında yeri olmayan ve her za-
man yerilen davranışlardandır.

(Cevap D)

13. Buğz etmek, sevmemek, kin gütmek, hoşlanmak de-
mektir. Başkalarına buğz edip düşmanlık beslemek, 
İslam ahlakıyla bağdaşmayan bir davranıştır. 
Kur’an’da mü’minlerin birbirleriyle kardeş oldukları 
ilan edilmiş (Hucurat, 49/10). Hz. Muhammed de çe-
şitli vesilelerle kardeşlik duygularını yok edecek dav-
ranışlardan kaçınmaları hususunda mü’minleri uyar-
mıştır: “Birbirinize buğz etmeyiniz, birbirinize haset 
etmeyiniz, birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah’ın kul-
ları kardeş olunuz…” (Buhari, Edeb, 57; Müslim, Birr, 
24-28). Bir ayette, “Şeytan, içki ve kumar ile sadece 
aranıza düşmanlık ve nefret sokmaya çalışır…” (ma-
ide, 5/91) buyrulmak suretiyle kin ve düşmanlığa ve-
sile olacak her türlü davranıştan uzak durulması is-
tenmiştir. 

(Cevap E)
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1. Fransa’da dini uygulamalar ve kilise tarihi üzerine 
yaptığı araştırmalarla öne çıkan Le Bras’ın, din sos-
yolojisine en büyük katkısı, günümüz toplumlarında 
din ve dini pratikler konusunun sistematik ve sosyo-
lojik incelemesini yapmış olmasıdır. O, etnolojik ve 
tarihi yönelimli din sosyolojisi yaklaşımlarının aşıldı-
ğını göstermiş, dikkatleri çağdaş toplumlarda din so-
rununa yöneltmiştir. Le Bras hem dolaylı hem de do-
laysız gözlem teknikleriyle Fransız Katoliklerinin di-
ni pratikleri üzerine geniş araştırmalarda bulunmuş-
tur. Yaptığı çalışmaları Dini Sosyoloji Araştırmaları 
adlı iki ciltlik bir eserde toplamıştır. 

(Cevap D)

2. Weberyen bir çizgide ve bazı noktalarda Luck-
mann’dan da etkilenen Amerikalı Sosyolog Berger, 
kuramında insanı merkeze oturtan antropolojik ve fe-
nomonolojik bir din sosyolojisinin yöntemlerini geliş-
tirmeye çalışmaktadır. Din sosyolojisi alanında Türk-
çeye de kazandırılan Kutsal Şemsiye ve Gerçekliğin 
Sosyal İnşası çalışmaları önemlidir. Berger dini, ken-
disiyle kutsal bir kozmosun konulduğu insani bir gi-
rişim olarak tanımlar. Buna göre din ile insan tek yön-
lü değil, diyalektik bir ilişki içindedir. 

(Cevap C)

3. Anlayıcı sosyoloji geleneğine bağlı olan ve aynı za-
manda Weber’in öğrencisi olan Wach’ın yazdığı Din 
Sosyolojisine Giriş adlı eseri ilk defa sadece bu ala-
na ayrılmış sistematik bir çalışmadır. Türkçeye de 
çevrilen bu eser, ampirik bir din sosyolojisinin, konu, 
metot, alan ve sınırlarının ana çizgilerini anlatmak-
tadır. Wach, bu çalışmasını daha sonra genişleterek 
Din Sosyolojisi adıyla tekrar yayınlar. 

(Cevap A)

4. Din sosyolojisinde Weber’e ilk büyük katkı Troeltsch 
tarafından gelmiştir. Özel din sosyolojisi alanında dö-
nemi bağlamında önemli işler başarmıştır. Onun özel 
din sosyolojisi alanındaki en önemli eseri Hristiyan 
Kilise Gruplarının Toplumsal Doktrini’dir. Eserini sa-
dece Hristiyanlığa ayırmış olan Troeltsch, Hristiyan 
kilise ve mezhepleri üzerine Hristiyan din sosyoloji-
si yapmıştır. Toplumsal doktrin çalışması ve kilise ta-
rihi düşüncesine uyarlanmasında temel bir yaklaşım-
dı. Diğer dinlere yer vermemiştir.

(Cevap B)

6. Bilgi toplama teknikleri ile toplanan bilgiler veya ve-
riler, dikkatlice tetkik edilerek yorumlanır ve açıkla-
ması yapılır. Burada özellikle istatistik tekniklerden 
yararlanılır. Böylece psikolojik durumlar sayı içine dö-
külür, sınıflandırılır ve olaya etki eden faktörler ara-
sındaki ilişkiler sayısal olarak tespit edilerek esas bü-
yük toplumu kapsayacak biçimde yaygınlaştırılır. Ya-
pılan yorumlar araştırıcının kendi inanç ve düşünce-
sini destekler doğrultuda değil, objektif olmalıdır. Pe-
şin yargılardan kaçınılmalıdır.  

(Cevap C)

5. Teoloji (İlahiyat):

 • Dine ilişkin olgu ve fenomenleri konu edinen ve 
dinle ilgili olarak geniş kapsamlı bir senteze ulaş-
mayı amaçlayan disiplindir.

 • Tanrı’yı ve insan yaşamanın anlamını, vahyin ya 
da dinin verilerine dayanarak inceleyen bir disip-
lindir.

 • Teoloji, dinden dine farklılıklar gösteren bir disip-
lindir.

 • Teoloji, belirli bir dini veya bu dine ait konu ve 
problemleri ele alarak dini haklı çıkarmaya çalı-
şan bir disiplindir.

 • Teoloji, genel olarak dinin inanç esaslarını konu 
edinen bir disiplindir.

 • Teoloji, din merkezli bir disiplinidir.

 • Teoloji, din felsefesine göre daha az akademik-
tir.

 • Teoloji, dogmatik özellikler taşıyan bir disiplindir.

 • Teoloji, subjektif bir disiplindir.

(Cevap D)

7. R. Otto, dini “kutsalın tecrübesi” olarak tanımlamış-
tır. Otto’ya göre din, insanın kutsalla ilişkisidir. Kut-
sal olarak bilinen veya kabul edilen şey, öncelikle sa-
dece dini alanda kendini gösteren özel bir değerlen-
dirmedir. Kutsallık noktası, dinin bütünüyle kendine 
özgülüğünü ifade eder ve aynı zamanda bütün din-
lerde ortaktır.

(Cevap B)
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12. Sosyolojinin sistemleşmesi, kurumsallaşması ve ken-
dini ‘felsefe’den sıyırarak bağımsız bir bilim hâline 
gelmesi 19. yüzyılın ortalarında gerçekleşmiştir. İlk 
defa Aguste Comte (1839) tarafından kullanılan sos-
yoloji kelimesi, Latince “socio” (toplum) ve Grekçe 
“logie” (bilim) kelimelerinin birleşmesinden meydana 
gelmiştir.

(Cevap C)

10. Bir kavram olarak küreselleşme hem dünyanın kü-
çülmesine hem de bir bütün olarak dünya bilincinin 
güçlenmesine gönderme yapmaktadır. Dünyanın kü-
çülmesi, artık dünyada olup bitenlerden kolaylıkla ha-
berdar olmak ve karşılıklı etkileşimi anlatmaktadır. 
Bu durum, insanı kendi ülkesi dışında tüm dünyayla 
ilgili hale getirmekte ve bir dünyalılık bilinci oluştur-
maktadır. Dolayısıyla giderek artan karşılıklı bağım-
lılık tek bir mekân olarak dünya bilincini inşa etmek-
tedir. Bilhassa elektronik karşılıklı bağımlılık (inter-
net gibi), dünyayı “küresel bir köy” olarak yeniden 
oluşturmaktadır. 

(Cevap C)

8. Denetimli gözlem anlamına gelen deney, bilimsel me-
totların en belirgin olanıdır. Deneyi şöyle açıklayabi-
liriz: Kişinin herhangi bir davranışının üzerinde etki-
de bulunan çok çeşitli etken (faktör) vardır. Bu fak-
törlerden birinin rolü incelenmek istediği zaman, tüm 
öteki faktörleri sabit tutarak yalnız incelenecek fak-
törün bulunduğu ya da bulunmadığı hâllerde davra-
nışta meydana gelen değişiklikler araştırılır. Böyle-
ce, şartlar bizim tarafımızdan hazırlanıp, yine tarafı-
mızdan değiştirilebiliyorsa, bu tekniğe deney meto-
du denir. 

(Cevap E)

9. Soruda verilen Düşünürler arasında konumuz açı-
sından özellikle Durkheim ve Weber ikilisi daha çok 
ön plana çıkmaktadır. Çünkü bu ikilinin çalışmaları 
sonucu sosyoloji, pozitif bir bilim olarak doğrudan di-
nin sosyal boyutuyla ilgilenmeye başlamıştır diyebi-
liriz. Sosyal parçalanma ve sosyal birliğe ilişkin prob-
lemlerle ilgilenen Fransız sosyoloji geleneğinin bir 
üyesi olan Durkheim, gerek sosyolojinin akademik 
bir disiplin olarak toplumsal bir olgu hüviyetini kazan-
masında gerekse din sosyolojisinin bağımsız bir bi-
lim formuna kavuşmasında çok önemli bir düşünür-
dür. 

(Cevap B)

13. Eşleştirme şöyle olmalıydı; I-B, II-C, III-D, IV- E.              
Orta Çağ zamanında yaşayan Akinaslı Saint Tho-
mas; skolâstik dünya görüşü ve toplum anlayışının 
esaslarını “İlahiyat Mecmuası” adlı eserinde dile ge-
tirmektedir. O; toplumun temeli ve düzeni olan ka-
nunları aklın ilkelerinden çıkarmaktadır. O; skolâstik 
düşünce ile aklın kurallarını İncil’in emirleri ile uzlaş-
tırmaya çalışmaktadır.

Cevap A

11. Ahmet Cevdet Paşa, İbn Haldun’un Mukaddimesi’ni 
Türkçeye ilk kazandıran kişidir. Ona göre; Avrupa ka-
nunlarının ve kurumlarının olduğu gibi alınması yan-
lıştır. Ahmet Cevdet Paşa, İslami geleneklerin korun-
ması gerektiğini söylemiş ve bir kısım devlet adam-
larının Fransız kanunlarının alınması yönündeki gö-
rüşlerine karşı çıkarak Mecelle’nin hazırlanmasında 
en önemli rolü oynamıştır.

Cevap B
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TEST • 2

1. 20. yüzyılın başlarında, aynı zamanda sistematik ve 
bağımsız din sosyolojisinin de kurucusu kabul edi-
len ve aynı zamanda “Protestan Ahlakı ve Kapitaliz-
min Ruhu” adlı eseri yazan Max Weber, kendisinden 
öncekilerin aksine din sosyolojisinin görevinin, dinin 
özünü, kaynağını, doğasını veya dini değerlerin doğ-
ruluk ve yanlışlığını araştırmak olmayıp, din-toplum 
ilişkileri bağlamında, din ile diğer sosyal kurumlar 
arasındaki karşılıklı etkileşimi, dini inançlardan kay-
nağını alan sosyal davranışların incelenmesi oldu-
ğunu söyleyerek yeni bir sosyoloji anlayışının öncü-
lüğünü yapmıştır.

(Cevap E)

2. Teröre ilişkin tanımlarda en sık vurgulanan yönler, 
terörün siyasal amaçlara ulaşmak amacıyla planlı şe-
kilde kullanılan bir dil, söylem, araç, yöntem ve stra-
tejiye işaret etmesi ve doğasında stres, korku, endi-
şe, kaygı, panik, telaş ve dehşet duyguları uyandır-
ma özelliklerini barındıran şiddet eylemi olduğudur. 
Terör kavramının içinde sevgi ve şefkat ile ilgili ta-
nımlar yoktur.

(Cevap D)

4. T. Luckmann, toplumsal alandaki sekülarizasyonu 
“geleneksel ve kutsal kozmosun çözülüşü olarak” ta-
nımlar. Dinin toplum üzerindeki etkisinin zayıflama-
sına işaret eden bu gelişmeye paralel olarak kurum-
sal dinin modern sanayi toplumunun çeperine itildi-
ği gözlemi ön plana çıkmaktadır. P. Berger ise top-
lumsal düzlemdeki sekülarizasyonu “modern Batı ta-
rihinde toplumsal ve kültürel sektörlerin, dini kurum 
ve sembollerin baskısından kurtuluşu” olarak tanım-
lar. Brian Wilson ise bu anlamda sekülerleşmeyi ce-
maat etkisinin çözülüşü, cemaatten toplum olmaya 
geçiş olarak görür. Wilson’a göre toplumsal seküler-
leşme sosyal kontrolün artık ahlaki ve dini aktörlerin 
tekelinden teknik ve bürokratik aktörlere geçiş biçi-
minde kendini gösterir.

(Cevap E)
5. Bir sosyal bilim olan sosyoloji, diğer bilimlerden ko-

nusu ve alanı itibariyle farklılık gösterir. Sosyolojinin 
konusu insan toplumlarıdır. Toplumu ve orada mey-
dana gelen sosyal olayları inceler. Toplum içinde or-
taya çıkan sosyal ilişkileri, sosyal olayları, sosyal ku-
rumları, sosyal yapıları ve bu yapıdaki değişmeleri 
kendine konu edinir.

(Cevap A)

6. Gündelik hayat, hayatımızı düzenleyen bütün top-
lumsal kurumlardan asgari ölçüde örnekler taşır. Bi-
ze kendimize, topluma, dünyaya nasıl bakacağımız 
konusunda bir bakış açısı sunar; davranışlarımızı dü-
zenleyen asgari bilgi reçeteleri verir. Böylelikle sos-
yalleşme sürecinde birey hiç farkında olmadan ge-
niş bir bilgi yığınıyla donanmış olur. Bu artık sosyal-
leşmeden de öte kültür edinme sürecidir. Çünkü sos-
yalleşme sürecinde toplumsal kuralları öğrenir ve iç-
selleştiririz. Kültür edinme (kültürlenme) sürecinde 
ise kurallardan öte toplumu meydana getiren mad-
di-manevi ögeleri ve bunları nasıl kullanacağımızı da 
öğreniriz. Burada sadece bir bilgi donanımı yoktur. 
Aynı zamanda içselleştirme yani kendimize mal et-
me durumu söz konusudur. 

(Cevap D)

3. Anket sözcüğü oldukça genel bir anlama sahiptir ve 
gerçekte anketlerin çok değişik türleri mevcuttur. Her 
halükârda hemen her anket araştırma konusu ile il-
gili birtakım sorunları içerir. Sayısal anket, sosyoloji-
nin yanı sıra din sosyolojisi araştırmalarında da gi-
derek geniş bir kullanıma erişmektedir. Sayısal bir 
anket, şu dört aşamada gerçekleştirilir;

 I. Hipotezlerin kurulması

 II. Gözlem planının oluşturulması

 III. Değişkenlerin belirlenmesi

 IV. Değişkenler arasındaki ilişkilerin analizi

 (Cevap C)

7. Sosyolojide ve tabii ki din sosyolojisinde, zincirleme 
süreçlerin veya bir olaylar yahut olgular grubunun in-
celeme konusu yapılmasının yanı sıra, münferit olay-
ların incelemesi de söz konusu olabilmektedir. Buna 
“vak’a incelemesi” denmektedir. Bu usulle bir kişinin 
veya bir grubun yahut daha geniş bir toplumun ha-
yatındaki bir olay ya da görünüş sınanabilir.  

(Cevap E)
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TEST • 2

10. Uzmanlaşmış sosyoloji alt dallarını (özel sosyoloji di-
siplinleri) şöylece sıralanabilir:

 Din Sosyolojisi – Eğitim Sosyolojisi – Köy Sosyoloji-
si – Kent Sosyolojisi – Siyaset Sosyolojisi – Örgüt 
Sosyolojisi – Hukuk Sosyolojisi – Sanayi Sosyolojisi 
– Sağlık Sosyolojisi – Sanat Sosyolojisi – Edebiyat 
Sosyolojisi – Dil Sosyolojisi – Tarih Sosyolojisi – İle-
tişim Sosyolojisi – Bilgi Sosyolojisi – Çevre Sosyolo-
jisi – Spor Sosyolojisi – Serbest Zaman Sosyolojisi 
– Suç Sosyolojisi – Bilgi Sosyolojisi- Aile Sosyoloji-
si-Müzik Sosyolojisi – Göç Sosyolojisi- İş ve Meslek 
Sosyolojisi – Gençlik Sosyolojisi – Yaşlılık Sosyolo-
jisi – Etnik Sosyoloji – Yönetim Sosyolojisi – Nüfus 
Sosyolojisi – Kültür Sosyolojisi – Kurumlar Sosyolo-
jisi.

(Cevap D)

9. Mukaddime adlı eserin müellifi İbn Haldun’dur. De-
neysel din psikolojisinin kurucularından sayılır. Ona 
göre bir toplumu var kılan devlettir, devlet olmadan 
toplumun olamayacağını savunmuştur.

(Cevap A)

14. İnsanların kendilerini dine veriş derecesi dini hayatı 
yaşamadaki dikkat, ilgi, samimiyet ve yoğunluğu de-
ğişik düzenlerde olabilir. Fakat bundan daha önem-
lisi belki de dinin gereklerini yerine getirmedeki asıl 
niyet ve ulaşılmak istenen amaçtır.

 Günümüzde din psikologlarının araştırmalarında en 
çok başvurdukları dindarlık ölçütleri şunlardır;

 Dış güdümlü dindarlık; kişisel ya da grupsal istek ve 
amaçlara ulaşmada elverişli ve yararlı bir araçtır.

 İç güdümlü dindarlık; kendilerini dine uygun hale ge-
tirmek Allah rızası için kendi istek ve arzularından 
vazgeçerek i.sel haz ve tatmini yaşama amacı var-
dır.

 Batsın ve Ventis adlı araştırmacılar bunların yanın-
da üçüncü bir dini yönelim eklemişlerdir. Onlara gö-
re din ile bağı olan bazı kimseler dini ne anaç ne de 
amaç olarak algılarlar. Araştırıcı ya da sorgulayıcı di-
ni yönelim daha çok din ile zihinsel düzeyde ilgile-
nen bilim adamı entelektüeller arasında görülür.

(Cevap B)

12. Çeşitli toplumlarda bazen millî bayramların dini bir 
havaya büründüğü görünür. Örneğin Batı dünyasın-
daki yılbaşı kutlamaları zaman içerisinde Noel Baba 
olarak isimlendirilen Aziz Nikolaos ile özdeşleştirile-
rek adeta Hristiyanlaştırılmıştır. Oysa Aziz Nikola-
os’un tarihî bir kişilik olduğuna dair elde sağlam ve-
riler yoktur. Katolik Kilisesi 1969’da Nikolaos’un Yor-
tu Günü’nü takvimden çıkarmışsa da, toplum içinde 
çok geniş kabul gördüğü ve kökleştiği için anılması-
nı yasaklamamıştır. 

 Kuzey Amerika’da önceki yılın hasadı ve bereketinin 
kutlandığı kasım ayındaki Şükran Günü, bugün di-
ğer dini bayramlar gibi kutsal kabul edilmektedir. Ül-
kemizde ve Balkanlarda 6 Mayıs’ta kutlanan ve dini 
bir dayanağı olmayan Hıdırellez de Hızır ve Hz. İl-
yas’ın buluşmasını konu edinen bir inanç etrafında 
İslamîleştirilmiştir. Burada artık yepyeni bir konudan, 
yani kültürün din üzerindeki etkisinden söz edilebilir.

(Cevap C)

13. İrem’in kasasının 10000 TL ulaşması için verdiği ya-
nıt Emile Durkheim’dir. İrem’e sorulan soru ise Din 
sosyolojisi kavramını ilk kullanan kişi kimdir? olacak-
tı. Emile Durkheim’in Dini Hayatın Psikolojik Şekille-
ri adlı eseri din sosyolojisinin klasiklerinden sayılmış-
tır.

(Cevap D)

8. Küreselleşme kavramı, XX. yüzyılın ikinci yarısından 
sonra iletişim ve ulaşım teknolojilerinin hızla yaygın-
laşması, artan uluslar arası ilişkiler sonucunda bilim, 
hukuk, kültür, sanat, siyaset ve ekonomi alanlarında 
dünyadaki ülkelerin birbirine daha çok bağımlı hale 
gelmeleri, ortak değer ve yaklaşımlar benimsemeye 
zorlanmaları süreci olarak tanımlanabilir. 1990’lar-
dan sonra dünya siyasetindeki dengelerin değişme-
si bu süreci daha da hızlandırmıştır. Buna göre, kü-
reselleşme süreci içerisinde kültürlerarası ilişkilerin 
yoğunlaşmasının yanında, sonuçlarının sınırları aşa-
rak bütün dünyayı etkilemesi söz konusu olmaktadır. 
Bu durum çok kültürlülüğün daha da önem kazan-
ması sonucunu doğurmaktadır.

(Cevap D)

11. Din sosyolojisi, dinle ilgili araştırma yapmaz. Toplum 
merkezli bir bilim dalıdır.

(Cevap E)
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TEST • 3

2. Mantık ilminde burhan; bir kıyasta sonucun ispat edil-
mesini sağlayan orta terimdir. Orta terim, öncüller ile 
sonucu birbirine bağlar. Mesela; “Her şeyi yaratan 
Allah’tır.”, “su da bir şeydir.”, “Öyle ise suyu da yara-
tan Allah’tır.” kıyasında “yaratma” orta terimdir. Birin-
ci cümle büyük öncül, ikinci cümle küçük öncül, üçün-
cü cümle sonuçtur. Fıkıh usulünde burhan-ı limmiye 
kıyas-ı illet, burhan-ı inniye ise kıyas-ı delalet denir. 
Bazı mantıkçılar sebepten sonuca götüren kıyasa 
burhan-ı limmi, sonuçtan sebebe götüren kıyasa bur-
han-ı inni demişlerdir. 

(Cevap C)

3. Orta Çağ Hristiyan dünyasında toplumsal alana iliş-
kin düşüncelerin çevresini biri mistik, diğeri skolastik 
olmak üzere iki ana görüş oluşturur. Akinaslı Aziz 
Thomas, skolastik dünya görüşünü benimser. Din ve 
toplum ile ilgili düşüncelerini İlahiyat Mecmuası adlı 
eserinde ortaya koymaktadır. Thomas bu eserinde, 
toplumsal ilke ve kanunları aklın ilkelerinden çıkar-
maktadır. Onun yaklaşımında esas nokta; skolastik 
düşünce, akıl ve dinin uzlaştırılmasıdır. 

(Cevap E)

4. Orta Çağ Hristiyan dünyasında toplumsal alana iliş-
kin düşüncelerin çerçevesini biri mistik diğeri skolas-
tik olmak üzere iki ana dünya görüşü oluşturur. Au-
gustine, görüşün dikkat çekici temsilcisidir. Bu dö-
nemde ideal topluma örnek olarak, özellikle “görün-
meyen alem” alınmıştır. İçinde yaşadığımız dünya 
geçici bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle de gerçek alem 
karşısında görünen dünya değersizdir. Saint Augus-
tine, Tanrı Sitesi adlı eserinde görünmeyen alemin 
toplumunu tasvir etmektedir. Ona göre görünmeyen 
alem olan ahiret yurdu bu dünyada yaşanılabilinir. 
Tanrı’nın emirlerine uyan ve sevgisini kazanan kişi 
Tanrı devletinin hemşehrisidir. Böylelikle Augustine 
ve özellikle onun Tanrı Sitesi adlı eseri, modern dev-
letlerin oluşumunu ve geleceğini şekillendirmiştir. 

(Cevap D)

5. İlk Çağ din sosyolojisi açısından en orijinal görüşle-
re Eflatun’da rastlanır. Eflatun, birçok bilim ve felse-
fe konularında olduğu gibi bu alana da öncülük et-
miş; din ve toplum olaylarını çeşitli açılardan incele-
yerek aralarındaki ilişkileri ortaya koymaya çalışmış-
tır. Onun din sosyolojisi bakımından en önemli ese-
ri Kanunlar, ikincisi ise Devlet’tir. Eflatun, her şeyin 
ölçüsü Tanrı’dır diyerek sisteminin temeline dini yer-
leştirmiştir. O, tasarladığı toplum düzeninin dinsiz ya-
şamayacağına inanıyordu. Bu nedenle onun hazır-
ladığı yasalarda ve eğitim reformunda din-devlet ve 
eğitim-din ilişkisinin önemine çokça vurgu yapılmak-
tadır. 

(Cevap C)

1. İbn Haldun daha çok Mukaddime isimli eseriyle ta-
nınmıştır. Mukaddime’de İlmu Umran adında yeni bir 
ilim ortaya koymaktadır. Umran; uygarlık ve toplum-
sal kalkınma anlamlarına gelmektedir. Bu yüzden bu 
kavram genellikle uygarlık, şehir hayatı ve toplumsal 
kalkınma olarak algılanmıştır. Araştırmasında asabi-
yet, din bedevilik-hadarilik, coğrafya ve devlet gibi 
konularda yazan ibn Haldun, ilerlemeci tarih anlayı-
şı yerine, döngüsel tarih anlayışını benimsemiştir. 
Umran ilmini, gözlem, karşılaştırma ve sosyal ger-
çeklikler üzerinden objektif bir şekilde inşa etmekte-
dir. Mukaddime’de din, umranda “ortaya çıkması 
mümkün olaylar” kategorisinde düşünülmektedir. 

(Cevap C)

6. Din sosyolojisi alanında istatistik metodunun kullanı-
lışını ilk olarak Le Play’ın monografilerinde görmek-
teyiz. Daha sonra G. Le Bras’ın Fransa’da dini ha-
yat üzerine başlattığı anket çalışmalarından istatis-
tik metottan geniş ölçüde faydalanıldığı görülmekte; 
nihayet günümüz din sosyolojisi çalışmalarında ista-
tistik yöntemden yararlanma olgusu dünya ölçüsün-
de bir yaygınlığa erişmiş bulunmaktadır. Bununla bir-
likte çoğu zaman bu metot, öteki usullerde yürütülen 
çalışmaların bir tamamlayıcısı olarak kullanılmakta-
dır.  

(Cevap A)
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8. Küreselleşmeye dair çeşitli teoriler vardır. Bu bağ-
lamda Immanuel Wallerstein, küreselleşmeyi “mo-
dern dünya sistemi” şeklinde daha çok ekonomi ve 
kapitalizm merkezli açıklamıştır. Zygmunt Bauman, 
küreselleşmenin henüz yerleşmediğini vurgulamak 
üzere onu düzensizlik şeklinde tanımlamaktadır. Ro-
land Robertson, küreselleşmenin hem aynılık hem 
de farklılık özelliklerinin altını çizerek onu yerel ile kü-
resel olanın bir etkileşimi olarak görme eğilimindedir. 
Anthony Giddens ise modernliğin sürekliliğine dikkat 
çekerek küreselleşmeyi modernliğin dünya ölçeğin-
de yayılması şeklinde görmektedir.

(Cevap D)

TEST • 3

7. Monografi, ilk olarak Fransız sosyoloğu Le Play’ın 
kullandığı bir metottur. Gerçekte Le Play bu metotla 
işçi aileleri üzerinde çalışmalar yapmıştır. Ancak onun, 
bu ailelerin bütçelerindeki gelir seviyesi ile dini yaşa-
yışları arasındaki korelasyon üzerinde de durmuş ol-
ması din sosyolojisi bakımından dikkat çekici olmak-
tadır. Le Play’ın monografi metodu günümüzde ol-
dukça yaygınlık kazanmış ve bir konuyu derinleme-
sine ele alan, dar boyutlu ve sınırlı araştırmalarda 
kullanılan bir metot hâlini almıştır.  

(Cevap D)

12. Karşılıklı ilişkiler içerisinde din, toplumsal değişimi üç 
noktada etkiler. Öncelikle din, muhafazakâr bir sıfat-
la kendisini göstererek toplumsal değişimi yavaşla-
tıcı ve mevcut durumu koruyucu bir etkendir. İkinci 
olarak din, toplumsal değişimi takviye olarak ise din 
toplumsal değişimin temel etkeni olmaktadır. Toplum-
sal değişimde dini ikisi doğrudan, biri dolaylı olmak 
üzere üç noktada etkilemektedir. Bunlardan birinci-
sinde toplumsal değişim, dini-dine göre-olumsuz yön-
de etkilemektedir. İkinci durumda toplumsal değişim, 
dini-dine göre- olumlu yönde etkilemektedir. Üçüncü 
noktada ise din, toplumsal değişim gerçekliğini dik-
kate alarak kendisini yenilemek ve sosyal hayata ye-
nilenerek çıkmaktadır.

(Cevap B)

10. Orta Boy Kuramlar: Yapısalcı, işlevselci ve çatışma-
cı kuramlar. Bunlar genel olarak orta vadeli değişim 
algısı geliştirirler ve toplumu, değişimin alt birimi ola-
rak ele alırlar.

(Cevap E)

11. Çok Yönlü Kapsayıcı Tanımlar: Bu yaklaşımda bir di-
nin tanımını yapmaktan çok bir sistemin din olup ol-
maması açısından çeşitli-iman, ahlak, pratikler, ge-
lenek, din adamları, aidiyet, kutsal ve dünyevi-özel-
likler taşıyan kriterler ortaya konulmaktadır. Bu liste-
ye göre dünya tarihinde var olan birçok geleneğe ve-
ya ideolojiyi din olarak kabul etmek mümkündür. İla-
hi tabi ve ideolojileri aynı zemin üzerinde değerlen-
dirdikleri için eleştirilmektedir.

(Cevap A)

9. Toplumsal farklılaşma; toplumun başkalaşması, de-
ğişik bir hâl veya duruma bürünmesi, toplumda var 
olan benzer unsurların farklı ve değişik bir durum al-
ması gibi çeşitli anlamları ifade etmektedir. Tüm in-
san toplumlarında yaş, cinsiyet, servet, eğitim gibi 
tabi ve sosyal farklılıklar dolayısıyla çeşitli farklılaş-
maların yaşandığı bir gerçektir. Yaşanılan sosyal fark-
lılaşmalar toplumlara “hiyerarşik” bir karakter kazan-
dırdığını da söylemek mümkündür. 

(Cevap A)

13. Weber’in anlayıcı din sosyolojine bağlı olan Mensc-
hing, Wach’dan sonra ikinci önemli bir eser olarak 
kabul edilen “Dini Sosyoloji”nin yazarıdır. Mensching, 
bu çalışmasında dinleri, milli ve evrensel dinler şek-
linde ikiye ayırır. O, önce milli daha sonra da evren-
sel dinlerin toplumla ilişkilerini ayrı ayrı incelemekte-
dir. Daha sonrada sırf dini grupları ele alarak tipolo-
jik sosyolojinin kategorilerini dini-sosyal olaylara uy-
gulamaktadır. Mensching’e göre, din sosyolojisi, din-
de ortaya çıkan sosyolojik olaylar ile dinin sosyolojik 
ilişkilerini incelemelidir. Ayrıca Mensching, genel din 
sosyolojisinin var olduğu kadar her dine ait sosyolo-
jik sorunları inceleyerek özel din sosyolojilerinin de 
varlığını kabul etmektedir.

(Cevap D)
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1. İşlevselci Tanımlar; din sosyolojisinde genellikle di-
nin işlevsel tanımları, yani birey ve toplum hayatın-
da yerine getirdiği fonksiyonlar üzerinde durulur. İş-
levselci yaklaşıma göre, dini eğer bir fonksiyonu var-
sa anlamı da vardır. Din, dünyevi görünüşlerine, in-
san ve toplum üzerindeki sosyal ve psikolojik etkile-
rine göre tanımlanır. Din bir kutsal şemsiyedir. Yani 
din, birey ve toplum için bir güvenlik sığınağıdır. Din 
“ortak bir hafıza” olarak farklı dil, millet, fırka gibi un-
surları bir arada tutar. Durkheim işlevselci yaklaşı-
mın kurucuları arasında kabul edilmektedir. İşlevsel-
ci yaklaşım dışarıdan bir bakış açısıdır. İçerden olan-
ları /özselcileri ihmal eder. Amerikan din sosyoloji-
si, Talcot Parsons ve Robert Merton gibi sosyologla-
rın da etkisiyle uzun bir dönem bu yaklaşımın etki-
sinde kalmıştır.

(Cevap B)

2. Özsel Tanımlar: Bu yaklaşımda olan sosyologlara 
göre din işlevsel olmaktan çok öz ile ilgili bir şeydir. 
Özsel tanımlar, dinin muhtevası üzerinde durarak 
onun insanlar için getirdiği değerleri; kutsallık, ilahi-
lik ve alışkanlık özelliğini ön plana çıkarır. Dinin içe-
riği ya da özü ile ilgili karakterler önemlidir. Bu yak-
laşım bireyseldir. Dinin sosyal ve siyasal alanlara nü-
fuzu söz konusu değildir. Bu nedenle dar bir din yak-
laşımı olarak nitelendirilmiştir. Tebliğci ve misyoner 
dinler grubuna hitap etmez. Bu yaklaşımın en özlü 
tanımlaması Rudolf Otto’ya aittir; din, kutsalın tecrü-
besidir. Otto’nun tanımı, dinin öncelikle tek tek birey-
lerin bilincinde yerleştiğine dikkat çekmektedir.

(Cevap C)

3. İlahiyat fakülteleri pratiğinde ise 1949’da Mehmet Ka-
rasan ile başlayan din sosyolojisi dersleri 1960’ta Al-
man Sosyolog Hans Freyer, 1970’lerde Mehmet Tap-
lamacıoğlu ile devam eder. 1980’lerde Ünver Günay, 
İzzet Er ve 1990’dan sonra Abdulvahap Taştan, Ce-
laleddin Çelik ve Necdet Subaşı gibi akademisyen 
din sosyologlarının araştırmaları ve ilahiyat fakülte-
lerinin sayılarındaki artışının da doğal bir sonucu ola-
rak günümüzde bu alan ile ilgili ciddi bir ilginin ve öz-
verili bir literatürün oluştuğunu; web sitesi gibi ileti-
şim, dergi gibi yayım, yıllık sempozyumlar gibi tartış-
ma, dernek kurma gibi örgütlenme faaliyetleri içinde 
olduğunu ifade etmemiz gerekir.

(Cevap D)

4. Hüseyin Cahit, Durkheim’in baş eseri olan Dini Ha-
yatın İbtidai Şekilleri isimli çalışmasını Türkçeye çe-
virmiştir. Comte-Durkheim geleneğinin ülkemizdeki 
önemli temsilcilerinden bir olan Hilmi Ziya Ülken, din 
sosyolojisinin ülkemizde gelişimi açısından çok önem-
li katkıları vardır. Ülken, bu sürece önce makaleler 
düzeyinde katılmış ve daha sonra Türkiye’de bir ilk 
olarak Din Sosyolojisi (1943) eserini yazmıştır.

(Cevap E)

5. Türkiye’de din sosyolojisi, siyasetle iç içe bir şekilde 
ve Osmanlı son dönemin yaşanan modern kültür ha-
reketiyle ortaya çıkan bir fikir ve zihniyet dönüşümü-
dür. II. Meşrutiyet’in gündeme getirdiği “içtimatiyya-
tın” boyutları çerçevesinde Türkiye’nin Batılılaşma-
sını savunan ve yeni hayatı sosyal bilimlerin kılavuz-
luğunda arayan Ahmet Rıza, Ahmet Şuayp, Bedii Nu-
ri, M. Satı Bey, Prens Sabahattin, Celal Nuri, Meh-
met İzzet, Rıza Tevfik, Beşir Fuat, Abdullah Cevdet, 
Selahattin Asım ve Ziya Gökalp gibi son dönem Os-
manlı düşünürleri ülkemizde din sosyolojisine ait ko-
nuları modern sosyoloji paradigması çerçevesinde 
temellendirmeye çalışan ilk Türk sosyologlarıdır. Bu 
düşünürler arasından Selahattin Asım, 1908’da ise 
“İlmi İçtima’a Nazaran İslamiyet çalışmalarıyla din 
sosyolojisi alanında ilk özgün makale yayınında bu-
lunmuştur.

(Cevap D)

6. Ülkemizde İbn Haldun’un etkisiyle sosyolojinin ilk ha-
bercileri tarihçiler olmuştur. Kâtip Çelebi, Naima, Pi-
rizade, Ahmet Cevdet Paşa, Mizancı Murat Bey bu-
nun örnekleridir. Özellikle Cevdet Paşa, tarihi, sos-
yolojik açıdan ele alan ilk tarihçimizdir. Batı’da oldu-
ğu gibi Türkiye’de de modern öncesi dönemde bu-
günün sosyal bilimler formasyonu çerçevesinde de-
ğerlendirebileceğimiz bir biçimde kaleme alınmış din 
sosyolojisi çalışmalarına rastlamak mümkün değil-
dir. Türkiye’de din sosyolojisi tarihi yine Batı’da oldu-
ğu gibi tarihsel olarak doğrusal bir gelişme olarak da 
görülmemektedir. Ancak Türkiye üzerinden bu bili-
min tarihi, çeşitli yaklaşımlar çerçevesinde yapılan 
spesifik/özel araştırmaların bir tarihi olarak okunabi-
lir.

(Cevap B)
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7. İbn Haldun; tarih felsefesi ve sosyolojisi alanındaki 
görüşleriyle sosyolojinin babası unvanını almayı hak 
eden bir İslam bilginidir. Bu açıdan İbn Haldun’un en 
önemli eseri olan Mukaddime’nin, mükemmel bir ön 
sosyoloji olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

(Cevap E)

9. Fenomonolojinin din sosyolojisine uyarlanmış hâli 
olan bu yaklaşım Peter Berger, Thomas Luckmann 
ve Joachim Wach tarafından geliştirilmiştir. Dinin sos-
yal gerçeklikte ve sosyal bilginin oluşumundaki yeri-
ni ortaya koymaya çalışır. Temel varsayımı; dinin ha-
yata anlam kazandırmak ve sosyal düzeni meşrulaş-
tırmak gibi bilişsel fonksiyonlarının olduğunu kabul 
etmektedir.

(Cevap A)

10. Klasik Yaklaşımlar:

 A) Dinlerin ortaya çıkışının sosyal nedenlerini 
araştıran yaklaşım modeli: Bu konu özellik 19. 
yüzyılda ön plandaydı. Herbert Spencer, Karl 
Marx, Emıle Durkheim genellikle dinlerin ortaya 
çıkışının sosyal nedenleri üzerinde durmuşlardır.

 B) İçerden bakarak dinlerin sosyal ve dünyevi 
görünümlerini araştıranlar: Bu akımın ilk tem-
silcileri Ernest Troeltch, Joachim Wach, Gabrıel 
Manscheing ve G. LE Bras’ır.

 C) Din ve dünyevi toplum arasında karşılıklı et-
kileşimi konu edinenler: Bu konu Max Weber 
tarafından ele alındı ve Ernest Troeltsch tarafın-
dan sürdürüldü.

 D) Dine kolektif yanılgı, sınıfları sömürme aracı, 
yabancılaşma olarak bakanlar: Marksist sos-
yologların çoğu bu görüşün temsilcileridir.

(Cevap C)

12. Geertz’e göre din, kültürel sistemin bir parçasıdır. İn-
sanları etkileyen bir semboller sistemidir. Fenome-
nologlarda olduğu gibi dini sembolleri anlamlarında 
ve meşrulaştırma işlevlerine dikkat çeker. Geertz, di-
nin, dünyayı kaosa sürükleyen kötülük ve adaletsiz-
liklere ahlaki anlamlar yüklediğini iddia eder. Dünya-
da kötülük ve adaletsizliğin sadece görünür durum-
lar olduğunu; daha geniş bir açıdan bakıldığında bun-
ların anlamlı örüntülere elverişli olabileceğini göster-
meye çalışır. İslam antropolojisi üzerine yazan Ge-
ert’in “Kültürel Bir Sistem Olarak Din” adlı makalesi 
ile “Kültürlerin Yorumlanması” adlı kitabı konumuz 
açısından önemlidir.

(Cevap D)

11. Organizmacı yaklaşımcılar, toplumların canlı gibi doğ-
duklarını büyüdüklerini öne sürer. İnsanık tarihi can-
lı organizmalar gibi doğan, büyüyen ve ölen toplum-
ların tarihinden oluşmaktadır. 

(Cevap B)

8. Joachim Wach, din sosyolojisini, din biliminden ayrı 
düşünülemeyecek bir disiplin olarak görmüştür. Onun 
din sosyolojisi, din biliminin alt dallarını oluşturan din 
fenomonolojisi, dinler tarihi ve din psikolojisinin ya-
nında yer almaktadır. Ona göre, özet olara, dini de-
neyimin üç anlatım biçimi vardır. Bunlar; teorik (inanç-
lar), pratik (ibadetler) ve sosyolojik (cemaat) şeklin-
de gösterilmektedir. Din sosyolojisinin en önemli gö-
revi, üçüncü anlatım biçiminin tipolojisini ortaya ko-
yarak sistemleştirmesidir.

(Cevap B)

13. Sosyolojinin isim babası Auguste Comte, genel sos-
yoloji gibi, din sosyolojisinin de öncüsü olduğu kabul 
edilir. Onun yaklaşımında genel olarak dinin siste-
matik bir metodoloji dahilinde incelenmesinden ziya-
de, belirli bir gelişim çizgisine dayalı evrimci ve po-
zitivist açıklamalarla ele alındığı görülmektedir. Din 
sosyolojisi literatüründe evrimci ve pozitivist din ku-
ramları genellikle Comte’un yaklaşımlarına dayan-
maktadır. Comte, genel olarak din ve toplum etkile-
şimi ile ilgilenmiştir. Pozitivizm İlmihali, Pozitif Felse-
fe Dersleri, Pozitif Siyaset Sistemi zikredilebilinecek 
önemli eserlerdir. Comte, toplumu belirli yasalarla 
açıklanabilecek bir sistem olarak tanımlamıştır. İn-
san toplumunun gelişme yasalarını “Üç Hâl Yasa-
sı”ında anlatmıştır. Comte bu yasalar üzerinden in-
san zihninin tarih boyunca teolojik, metafizik ve bi-
limsel/pozitif evreye ilerleyişini anlatmakta ve zihin-
sel evrelere denk düşen toplumsal yapılardan söz 
etmektedir. 

(Cevap D)
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1. Fundamentalizm köken itibariyle 19. yüzyıl sonu ve 
20. yüzyıl başı Amerikan Protestanlığına ilişkin bir 
kavramdır. Presbiteryen, Baptist ve Evanjelist grup-
ların püriten yorumunu ifade eden ve İncil’in muhte-
vasının lâfzen hakikat ve doğruluğuna inancı vurgu-
layan yaklaşımdır. İncil’deki kutsal buyruklar ve ilke-
ler inancın temellerini oluşturur. Geçmişi öven ve kut-
sal metinlerin yeni yorumlarına kapalı olan bu yakla-
şım öze dönüş çağrısı yapar. Hristiyan mezhepleri 
için kullanılan fundamentalizm terimi Batılı araştır-
macılar tarafından bağlamından soyutlanarak İslam, 
Yahudilik, Budizm ve Hinduizm gibi dinler için de 
olumsuz çağrışım yapacak şekilde kullanılmaya baş-
lanmıştır.

(Cevap A)

2. Karl Marks’ın değişim kuramı, diyalektik ilişkiye da-
yalı tarihi maddecilik üzerine temellenir. Diyalektik 
yaklaşım, toplumsal alanda her varlığın zıtları bün-
yesinde barındırdığını, bu zıtların çatışmasıyla yeni 
bir durumun biçimlendiğini ve bu sürecin aynı tarz-
da devam ettiğini ileri sürmektedir. Marks’a göre bü-
tün tarih, diyalektik ilişkiye dayalı üç döneme ayrıla-
bilir: İnsanın özgür olduğu tez dönemi, teknolojinin 
etkili olduğu ve insanın yabancılaştığı anti tez döne-
mi ve sınıfsız toplumun ortaya çıkacağı sentez dö-
nemi. Marks’ın düşüncesinde “Şimdiye kadar ki bü-
tün cemiyet tarihi, bir sınıf mücadeleleri tarihinden 
ibarettir.”

(Cevap B)

3. Din ve devlet ilişkilerini düzenleyen siyasi bir anlayış 
ve hukuki bir ilke olarak yorumlandığında, laikliliğin, 
yaygın ve belirgin özellikleri olarak şunları saymak 
mümkündür: Laiklik, devlet yönetiminin dini esasla-
ra göre yönetilmemesi, yasaların dini kaynaklar esas 
alınarak çıkarılmaması, devletin dinler ve dini grup-
lar arasında ayırım yapmaması, bütün inanç grupla-
rına eşit mesafede bulunması, din ve vicdan özgür-
lüğünü koruması ilkelerini içerir.  Bunun dışında la-
ikliğin amaçları arasında dinin toplumdan dışlanma-
sı yer almaz.

(Cevap D)

4. 14. yüzyılda İslam dünyası özellikle Endülüs gibi bilim 
merkezleri, siyasi parçalanma ve iç kargaşalarla istik-
rarsız bir döneme girmiş, Endülüs’ün büyük bir bölü-
mü Hristiyanların eline geçmiş, hanedanlıklar arasın-
daki şiddetli anlaşmazlıklar ve savaşlar düşünce ve 
bilimde de çöküşe neden olmuştur. İslam dünyasının 
diğer coğrafyalarında da durum pek farklı değildir. Bi-
lim zihniyetinde de skolastik bir döneme girilmiştir. Bu 
dönemde İslam dünyası artık her yönüyle bir kırılma-
nın eşiğindedir. İşte sosyoloji ve din sosyolojisinin ki-
milerine göre müjdecisi, kimilerine göre mucidi/kuru-
cusu olma onuruna sahip İbn Haldun böylesi bir dö-
nemin zirve ismidir. Bir dünya tarihi olan Kitabü’l–İber’i-
ne giriş olarak yazdığı, daha sonra genişlettiği ‘Mu-
kaddime’si de sosyolojinin ve din (İslam) sosyolojisi-
nin ilk klasiği olma ayrıcalığını taşımaktadır.

(Cevap B)

5. A) Ölüm korkusu, Ölümsüzlük Arzusu ve Din: Ölüm 
insanın yaşama arzusunun en büyük tehdidi, ha-
yatı sonlandıran tek gerçektir. Ölüm korkusu kor-
kuların en büyüğüdür.

 En güçlü arzu ise ölümsüzlük arzusudur, insanda do-
ğuştan vardır ve ölüm ötesine de uzanır.

 C) Engellenme, çaresizlik ve Din: Engellenme, in-
sanın ihtiyacını arzusunu karşılamak için hare-
kete geçtiğinde gerek kendi içinde gerekse dışa-
rıdan kaynaklanan nedenlerle hedefe ulaşmama-
sı. Engellenme durumunda insanda, gerginlik ar-
tar, öfke, korku, sıkıntı, çaresizlik duygusu orta-
ya çıkar. Çözümler ve tatmin yolları arar. İnsan 
gücünü aşan engeller karşısında dini inanç ve de 
eğerleri telafi işlevi görür.

 E) Anlama, Bilişsel Tatmin ve Din: İnsan sahip oldu-
ğu zihinsel donanımla içinde yaşadığı hayatı ken-
dini tatmin edecek derecede, anlamaya ve yo-
rumlamaya çalışır. Yani zihin boşluk ve belirsiz-
likleri kabul etmez, mutlak kesinlik arzusuyla bi-
lişsel tatmin arar.

 D) Suçluluk, Günahkârlık Duygusu ve Din: İnsanlar 
belirli kurallara uymalıdır. Birey bu kuralları doğ-
duğu zaman kültürün özelliği olarak ailesi ve ya-
kın çevresinde hazır bulur.

 Özdeşleme ve sosyal öğrenme, dindarlığın psikolo-
jik kaynakları ile ilgisi olmayan Bandura’nın sosyal 
öğrenme kuramı ile ilgili terimdir.

(Cevap B)
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6. Luckmann, din sosyolojisi alanıyla ilgili en önemli 
eseri Türkçeye de çevrilen Görünmeyen Din’dir. Lu-
ckmann’a göre din sosyolojisi, modern toplumda di-
ni değişen yapısını tahlil etme konusunda sorunlar 
yaşamaktadır. Din üzerine yeni tanımlamalar öne 
sürmektedir. Bu çerçevede o, modern toplumda ge-
leneksel kilise dininin yerini alan herhangi bir şeyin-
de “din” olarak adlandırılamayacağını tartışmaya aç-
maktadır.

(Cevap E)

10. Ziya Gökalp’ten sonra, uzun yıllar din sosyolojisi ça-
lışmaları yapılamamıştır. Ülkemizde bu uzun kesin-
tiden sonra nihayet 1943’te Hilmi Ziya Ülken’in (1901–
1974), din sosyolojisi biliminin Cumhuriyet dönemin-
deki ilk müstakil eseri olan “Dini Sosyoloji”si yayınla-
nır. Yönteminin Durkheimci bir çizgi izlediğini belir-
ten Ülken, eserinde pozitivist-evrimci geleneği sür-
dürür.

(Cevap C)

9. Marks, dini ayrıntılı olarak incelememesine karşın, 
daha sonra dine sosyolojik açıdan getirilen yaklaşım-
larda etkili olan, sosyolojinin üç klasik kuramcısından 
(Marks, Durkheim, Weber) birisidir. Bu üç kuramcı 
da dinin temelde bir toplumsal süreç olduğuna, bili-
min gelişmesi, rasyonelleşme ve kalkınma ile birlik-
te modern zamanlarda öneminin göreceli biçimde 
azalacağına inanıyorlardı. Sonuçta Karl Marks’ın ‘Din 
afyondur.’ Sözü bu denklemi tamamladı.

(Cevap B)

11. Sosyal olaylara insanın ferdiyetinden türemiş hadi-
seler olarak bakmak suretiyle onları içgüdü, davra-
nış, duygu vb. psikolojik olaylarla açıklamak isteyen 
ve böylece sosyolojiyi “sosyal psikoloji”ye  veya “fert-
lerarası psikoloji”ye icra etmek isteyen sosyolojik na-
zariyeler psikolojiye dayanan sosyoloji doktrinleri gru-
buna dahildir. 

(Cevap B)

12. Türkiye’de, İbn Halduncu bir sosyoloji anlayışı XVII. 
yy’dan itibaren Şeyhül-İslam Pirizade, Tarihçi Naima 
Katib Çelebi ve özellikle de Ahmet Cevdet Paşa va-
sıtasıyla sürdürüldü. XIX. yy’ın sonları ile XX. yy’ın 
başlarında ise modern Batı sosyolojisi birçok akım-
lar aracılığıyla Türkiye’ye gelmeye başladı. Bunların 
en güçlüsü olanı Fransız sosyoloji ekolü oldu ve en 
tipik temsilcisini Ziya Gökalp’te buldu.

(Cevap A)

7. Barger, din sosyolojisi çerçevesinde tartışmaya aç-
tığı seküleştirme kuramı önemlidir. O, seküleştirme-
yi, toplumsal ve kültürel alanların dini kurumlar ve 
sembollerin egemenliğinden arındırılması süreci ola-
rak tanımlar. Burada arkadaşı Luckmann’a oldukça 
benzer bir şekilde, bu sürecin başlıca niteliklerinden 
birinin “bireyselleşme” olduğunu da ifade etmektedir. 
Berger’e göre sekülerleşme süreci, dini tekelciliği bı-
rakmaya zorlamak suretiyle çoğulcu bir yapının önü-
nü açar. 

(Cevap C)

8. Klasik din sosyolojisi ile çağdaş din sosyolojisi ara-
sında ayırım yapılması yaygındır ancak bu ayrım ge-
nellikle belirsizdir. Burada üzerinde durulan dönem 
1960’lar ile başlamaktadır. Bu dönemde ele alınan 
kuramcıların tümü, kuramları 1960’tan sonra önem 
kazanmaya başlamış ve bugüne kadar etkilerini sür-
dürmüşlerdir. Çağdaş din sosyolojisinde önemli ba-
zı kuramcılar aynı zamanda klasik sosyolojide oldu-
ğu gibi sosyal bilimlerin diğer alanlarında da çok ba-
şarılı ve etkindirler. Bunlar; Jurgen Habermas, Mic-
hael Foucault, Anthony Giddens, Zygmunt Bauman 
ve Clifford Geertz’dir. Ancak burada sadece doğru-
dan din sosyoloji paradigması çerçevesinde değer-
lendirebileceğimiz düşünürler Peter Berger, Thomas 
Luckmann, Robert Bellah ve CliffordGeertzdir.

(Cevap E) 

14. B, C, D, E şıkları “dindarlık” gerçeğinin açıklamala-
rıdır.

 Dindar (Arapça) bir sözcüktür. Dine sahip olma, dini 
benimseme anlamına gelir.

 Dindar insan toplumun ve kendisinin belli bir alanını 
ele alarak sınırlanamaz.

(Cevap A)

13. Daha çok çocukluk döneminde ortaya çıkan, tat-
minkâr cevaplar bulma arzusuyla oluşan şüphe çe-
şidi “Arayış Şüphesi” dir.

(Cevap E)
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1. Din Psikolojisi: Dinin insan ruhunda yaşanan ve çe-
şitli davranış biçimleri ile dışa yansıyan, kendi özel-
likleri etrafında gelişen yapının, içsel ve dışa dönük 
etkilerini bir bütün olarak incelemeye çalışır. Din psi-
kologları dini metinleri araştırmazlar. Dini metinlerin, 
dini şahsiyetlerin ve dini tecrübelerin insana neler ge-
tirip, insandan neler götürdüğü ile ilgilenirler.

 Din psikolojisi, dini tecrübeleri, dini tasavvurları ince-
ler ve bazı yöntemler uygular. Semantik analiz ölçek-
leri, istatistiksel analizler, derinlikli analiz, deneyler, 
yorumlama ve değerlendirme anketleri, mülakatlar, 
kişilik testleri, sistemli gözlemeler.

 A) Tefsir, din felsefesi

 B) Kısmi anlamda kelam

 C) Kelam

 E) Tefsir

(Cevap D)

2. Din Psikolojinin Araştırma Konuları şunlardır:

 • Dindarlığın kaynakları

 • Dini ve manevi tecrübe

 • İman ve şüphe

 • Dindarlığın tanımı ve ölçülmesi

 • Dua ve dini ritüel

 • Din ve ahlak

 • Tanrı tasavvurları

 • Din değiştirme

 • Dini tutumlar

 • Birey ve dini gruplar

 • Din ve ruh sağlığı

 • Ölüm ilgisi

 • Mistisizm

 • Kişilik ve din

 • Din ve manevi yaşam

 • Hayat tatmini

 • Erdemlilik

 Din ve devlet işleri ise daha çok hukuk alanına giren 
bir kanundur.

(Cevap C)

3. Manevi yaşam, “Aşkın”la ilgili eksiksiz bir farkında 
oluş tecrübesi veya bireyin olayın bir varoluş tarzı-
dır. Başka bir deyişle, “insanın nihai olan bir gücü dü-
şünmesidir”. Böylece manevi yaşam daha çok insan 
tecrübesindeki “Aşkın bir boyuta yönelik ilgiyi ifade 
eder. Manevi yaşam içerisinde yer alan bütün yaşan-
tıları şu maddelerle örgütleyebilir:

 • Yaşamda bir anlam arama

 • Aşkın’la (yücelikle) karşılaşma

 • Bağlanma hissi

 • Nihai bir gerçek ya da en yüksek değer arama

 • Gizemli bir varlığa saygı ve minnettarlık

 • Kişisel değişim

 (Cevap E)

4. Din ile depresyon arasında ne tür bir ilişki vardır? Di-
ğer bir ifadeyle dinin depresyonlu hastalar üzerinde 
olumlu herhangi bir etkisi var mıdır? Gibi birçok alan-
da araştırması olan Koenig, kiliseye giden kişilerle 
depresyon arasındaki ilişkiyi araştıran toplam 93 alan 
araştırmasından 59’unda dini ibadetlere daha fazla 
katılan kişilerde depresyonel düzensizliklerin daha 
düşük olduğu ve bu kişilerin daha az depresyonel 
semptomlar gösterdiklerini tespit etmiştir. Bu konu-
daki en kapsamlı çalışmaları Koenig ve Lorson (2001) 
yapmıştır. 

(Cevap E)
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8. Dindarlığı etkileyen birçok faktör vardır.

 A: Cinsiyet

 Batı Avrupa ve ABD eksenli araştırmalara göre ka-
dınlar erkeklere göre daha yüksektir.

 Fukuyamanın tespitine göre kadınlar dinin inanç, iba-
det ve duygu boyutunda erkekler de bilgi boyutunda 
daha iyidir.

 Dindarlığı 7 boyutta ele alan başka bir çalışmada ka-
dınlar genel dindarlık, sosyal dindarlık, tanrıya bağ-
lılık ve tövbe boyutlarında erkekler ise otoriter/yargı-
layıcı bir tanrı inancında yüksek puan almıştır.

 Yahudiler ve Müslümanlar arasında yapılan araştır-
malarda erkeklerin kadınlardan daha dindar olduğu 
sonucu çıkmıştır. Bu genelleştirilemez.

 Kadınların daha dindar olduğu görüş de mevcuttur. 
Bu görüşe göre kadınlar günlük hayata kendilerini 
daha fazla risk altında bulundukları ve bu nedenle 
koruma arzusu dine daha fazla önem verir.

 Eğitim seviyesi C- meslekler D- Gelir durumu G- yaş 
seviyesi F-Medeni durumu

 Dinin cinsiyet vurgusu dindarlık için dindarlık bir et-
ken değildir. Fakat cinsiyet dindarlık için önemli bir 
etkendir.

(Cevap A)

5. A) Din bilimleri ve psikoloji biliminin uzlaşması an-
lamına gelen terim veya geliştirilen yöntem Psi-
koteoloji’dir. 

 B) Teozofi: Batı teozofisi bir yandan okült gelenek 
diğer yandan Doğu gelenekleri üzerine kurulmuş 
ezoterik bilgilerden yararlanan felsefi bir sistem-
dir.

 C) Nörobiyoloji, sinir sistemi biyolojisidir. Sinir siste-
minin yapısı, fonksiyonları, gelişimi, genetiği, fiz-
yolojisi, biyokimyası, farmokolojisi ve patolojisi 
ile ilgilenir.

 D) İnsanın davranış dinamiklerini biyopsikososyal 
olarak açıklamak üzerine çalışan ve normal ile 
normal dışı (hastalık) davranış örüntülerini sınıf-
landırarak tedavi etmeye çabalayan tıp bilimi ve 
ruh hekimliğidir.

 E) Sosyal psikoloji, toplumsal şartların insanlar üze-
rindeki etkisini araştıran bilim dalıdır.

(Cevap A)

7. Dindarlık: belli bir dinin inanç ve öğretilerinin belli bir 
kişi, grup ya da topluluk tarafından yaşanmasıdır. Ya-
şanan dindir, dinin hayata geçirilerek bilfiil yaşanan 
biçimidir. Psikolojik olarak hem de kültürel dünyada 
bir referans çerçevesi olarak vardır. Dinin psikolojik 
olarak incelenmesi bu karşılıklılık ve etkileşim bakış 
açısıyla yapılmalıdır. İnsanın dini hayatında Allah ile 
uyumlu bir hayat yaşama çabasına din psikolojisi ala-
nında dini hayat ya da dindarlık terimleri karşılık ge-
lir.

(Cevap E)

6. Dindarlık yönelimleri: G. W. Allport iki temel tip hâlin-
de tanımlar;

 Dışa güdümlü dindarlık: Dini değerler birinci dere-
cede önemli değildir, araç olarak görür.

 İç güdümlü dindarlık: Dini değerler içlerine iyice 
yerleşmiş insanlar için din, bütün benliği kuşatmış 
her konuda başvuru kaynağıdır, amaçtır.

 Aralarındaki farklılıklar:

 • Dış güdümlü dindarlar dini kullanırken, dinden 
yararlanırken, iç güdümlü dindarlar dinlerini ya-
şarlar. Dış güdümlüler kendileri için, iç güdümlü-
ler Allah rızası için yaşar.

 • Dış güdümlü dindarlar için dini inanç ve değerler 
zaman zaman başvurdukları, benliği bütünüyle 
aşan kişiyi değişime zorlayan içten doğma de-
ğerdir.

 • Dış güdümlüler dini inanç ve değerlerinden ko-
layca vazgeçebilir, iç güdümlüler dinleri için ya-
şar.

 • Dış güdümlüler için din, makam, itibar, kimlik, ka-
zanma aracı iç güdümlüler din nihai ilgi ve amaç-
tır.

(Cevap C)
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12. Çocuktaki mantıksal düşünme yeteneğinin gelişme-
si, dünyadaki işleyişi anlamasına yardımcı olur. Ha-
yal ile gerçek dünya arasında ayırım yapabilen ço-
cuk, ailesi dışında dünyanın geri kalanına ilgi duy-
maya ve onların düşünce ve fikirlerini ayırt ederek 
anlamaya başlar. Bu dönemde, ahlaki ve dini kural-
lar, harfi harfine algılandığından, dini sembol ve inanç-
lar somut manalar olarak karakterize edilip tamamen 
gerçek kabul edilmektedir. Bu gelişim dönemi her ne 
kadar okul çağını temsil etse de Fowler’a göre pek 
çok ergen ve yetişkin zaman zaman bu evrenin özel-
liklerini sergileyebilmektedir.  

(Cevap B)

10. Dindarlığın özellikleri şunlardır:

 • Dindarlık tek biçimli değişmez sabit bir durum de-
ğildir. Kişi ve gruplara göre değişen dinamik bir 
yapı ve süreçtir.

 • Bireylerin ve grupların hayatlarında çeşitli faktör-
lere bağlı olarak (yaş, cinsiyet vb.) dini bağlılığı 
arttırıp azaltabilir.

 • Dindarlık birey ve toplum hayatında belli alanda 
sınırlı değildir. Hayatın da belli alanlarında yaşa-
nır.

 • İnanç, ibadet, duygu etki… dindarlığın çok bo-
yutlu ölçekleridir. Algı ise dindarlın ölçeği değil, 
oluşmasında önemli bir kavramdır.

(Cevap C)

11. Eşleştirme şöyle olmalıydı; I-A, II-B, III- D, IV-E. C 
seçeneğindeki Psikolog Ebu Bekir Razi’nin “Tıb-
bu’r-Ruhani” adlı eseri vardır. Eserde ruh sağlığı bağ-
lamında ortaya koyduğu sorunlar ve bunların teda-
visiyle ilgili çözümler, günümüz psikolojisine ışık tu-
tabilecek niteliktedir.

Cevap C

9. Max ve Freud’a göre; dinî tutum ve davranışlar ac-
ziyet ve tatminsizlikten doğan hastalıklı yapılardır. İn-
san üstesinden gelemediği sıkıntı, acı ve kayıplar-
dan ötürü kendi ötesinde bir kurtarıcı arayarak çeşit-
li ibadet şekilleriyle ondan yardım dilemektedir. İnsa-
nın çözemediğini çözebilen yüce ve güçlü varlıklar-
dan sadece dinler bahseder. Bu durumda insan do-
ğal olarak dine yönelir. Freud ek olarak, “Din bir af-
yondur.” görüşünü de ileri sürer.

Cevap A
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15. Farabi, İslam öğretileri ve Aristo felsefesi arasında 
bir uzlaşma sağlayarak, İslam’ın temel yaklaşımları-
nı Aristocu terminoloji ile buluşturmuş bir İslam filo-
zofudur. Farabi’nin kavram olarak Aristo’dan aldığı 
faal akıl; vahyin, ilhamın ve sadık rüyaların kaynağı-
dır. İnsanın halay gücü, faal akıl ile iletişime geçme-
sini sağlar. Peygamberlik, kehanet ve sadık rüyalar 
bu ilişkinin sonucunda ortaya çıkan kavramlardır. Rü-
yalar konusunda da kapsamlı bir yaklaşım sahibi olan 
Farabi’ye göre rüyalar, saklanmış hatıraların tatmin 
arayan ya da tatminsiz arzuların, insandaki mizaç ve 
eğilimlerin, çeşitli bedeni ve ruhi halledin bir ifadesi 
olarak açıklanır.

(Cevap D)

16. Farabi’ye göre nefsin; beslenme gücü, duyum gücü, 
hayal gücü, arzu etme gücü ve konuşma gücü olmak 
üzere beş gücü bulunmaktadır.

(Cevap C)

14. Maslow’un dinle ilgili görüşlerinde önemli oranda Ja-
mes, Jung ve Fromm’la benzerlikler görülür. Din hak-
kındaki fikirlerini genel olarak “Dinler, Değerler, Do-
ruk Deneyimler” adlı kitabında ortaya koymuştur. O 
dini, insan doğasının bir ürünü olarak görerek bu ko-
nudaki görüşlerini daha çok kendini gerçekleştirme, 
varlık değerleri ve doruk deneyimler çerçevesinde 
ortaya koyar. Kendini gerçekleştirme ile insan, doğal 
ihtiyaçlarının ötesinde içsel değerlerle bir bütünleş-
me yaşayarak olgunlaşır ve manevi değerlerini en 
üst düzeyde yaşayarak potansiyellerini gerçekleşti-
rir. 

(Cevap E)

13. İbni Sina, rüya ve vahiy teorileri geliştirmiştir. Bunla-
rın yanında ölüm korkusu, kaygının insan üzerinde-
ki etkisini azaltmaya dair çeşitli yaklaşımlar ortaya 
koymuştur. İbni Sina özellikle insan davranışları ve 
psikojenik hastalıklarla beyin arasındaki ilişkilere dik-
kat çekmesiyle nörobiyolojik yaklaşımın öncüsü ola-
rak görülmektedir. Ona göre iç salgı bezleri ve sinir 
sistemi arasında bir uyum olup bu uyumun bozulma-
sı fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklara yol açmaktadır. O, 
beyinle ilgili çalışmaları sonucunda duyuların beynin 
belli bölgeleriyle ilintili olarak çalıştıklarını gösterme-
ye çalışmıştır.

(Cevap C)
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TEST • 2

1. Fromm, dini, “Bir topluluğun bireylerince paylaşılan 
ve o bireylere belli bir yöneliş, belli bir bağlama ama-
cı kazandıran herhangi bir düşünce ve eylem siste-
mi” diye tanımlamaktadır. Bu sistem, tanrılı, çok tan-
rılı yahut tanrısız bir din olabileceği gibi; ulus, sınıf, 
parti, başarı, tapılan ağaç, hayvan, taştan yapılmış 
putlar da olabilir. Bu yüzden ona göre din olgusuna 
sahip olmamış hiçbir kültür yoktur ve gelecekte de 
olmayacaktır. Fromm, bu geniş din tarifi içinde dinle-
ri insana yönelik olumlu-olumsuz işlevlerine ve insa-
nın kendini geliştirmesine yönelik katkılarına göre iki 
ayırır. Bu ayrıma göre, insanın gelişimine dönük iş-
lev gören dini sistemlerin tümü “hümanistler”, insanı 
ve sahip olduğu güçleri önemsiz kılan tüm sistemler 
ise “otoriter” olarak değerlendirilir.

(Cevap C)

2. Freud’un dinle ilgili temel üç çalışması “Totem ve Ta-
bu”, “Bir Yanılsamanın Geleceği”, ve “Musa ve Tek-
tanrıcılık”tır. “Totem ve Tabu” isimli kitabında Freud, 
dinin ilkel kaynakları ve dini hayatın boyutlarıyla ilgi-
li bir yaklaşım ortaya koymuştur. Ona göre ilkel ka-
bile yaşantılarındaki baba-oğul ilişkileri din ile ilgili 
önemli bir kaynaktır. “Bir Yanılsamanın Geleceği” ad-
lı eserinde ise Freud, geleceğin bilime ait olduğunu 
ve bilimin gelişmesiyle dinin yavaş yavaş gerileye-
ceğini söyler. 

(Cevap A)

3. James’e göre din, bireylerin duygu, fiil ve tecrübele-
ridir. O, dini temelde ikiye ayırır. Birincisi; kişinin iba-
det, dua gibi ritüellerini içine alan bireysel din; ikinci-
si ise kilise içerisindeki etkinliklerden oluşan kurum-
sal dindir. Bu iki kategori arasında, gerçek dinin; dua, 
tefekkür, zikir ve kendini adama gibi iç dünyada or-
taya çıkan yaşantıları kapsayan bireysel din olduğu-
nu söyler. Kurumsal dinin, dinin özünü kirlettiğini dü-
şünen James’in, bu bakımdan dini bireyselliğe indir-
diğine dair yorumlar yapılmaktadır. Dini psikolojik bir 
gerçeklik olarak faydalı gören James, Tanrı’ya da fay-
dacı sebeplerle inanır. Dinin özünün dua olduğunu 
söyleyerek, Tanrı ile ilişki olmadıkça dinden edileme-
yeceğini söyler. Bu noktada dinin amacının da ahla-
ki dönüşüm olduğuna inanan James’e göre Tanrı’nın 
gerçekliği onun için hissedilen bireysel tecrübe ve 
duygularda yatmaktadır. Sonuç olarak James’in di-
ne olumlu bir bakış açısıyla yaklaştığı fakat dinin in-
san hayatındaki boyutlarını göz ardı ederek onu, bi-
reysel, subjektif ve duygusal alana indirgediği söyle-
nebilir.

(Cevap D)
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TEST • 2

7. Vicdan; iyi ve kötüye, hayır ve şerre hüküm verme 
kuvvetidir. İnsan vicdanı ile kendi kendini muhake-
me eder, bir nevi yargılar. Bu nedenle vicdan, insa-
nın içinde kurulan bir muhakemedir. Vicdanın üç 
önemli fonksiyonu vardır:

 • Bireyin davranışlarını iyi ve kötü oluşlarına göre 
ayırır. Onlar için iyi ya da kötü hükmünü verir.

 • Bir işin yapılması veya yapılmaması hususunda 
seçme yapar.

 • Bireyin yapacağı veya yapmış bulunduğu hare-
ketler sonunda meydana gelecek duyguları bil-
dirir. Yapılmaması gereken bir davranış sonun-
da duygular vicdan azabı, iyi bir hareket sonun-
da duyulan iç huzuru gibi. 

(Cevap E)

6. Din psikolojisi, insanın dini davranışlarını incelerken 
bu davranışlara neden olan kaynakları göz önünde 
bulundurur. Bu noktada, örneğin dindar bir Müslü-
man’ın dini davranışlarını yorumlarken, Kur’an-ı Ke-
rim, hadisler ve diğer dini kaynakları da araştırmala-
rına dahil etmektedir. Bu yapılırken savunmacı ve ta-
rafgir bir tutum değil, objektif bir yaklaşım sergilenir. 
Din psikolojisinin araştırma konusu, sadece dindar 
kabul edilen kimseleri değil, dinle ilgili tutum, davra-
nış, düşünce, duygu ve yaşantıları ne olursa olsun 
her bireyi ilgilendirmektedir. Yani din psikolojisinin ta-
nımındaki “dini” kavramı, sadece dine olumlu yakla-
şan veya dindar olan kimselerle ilgili değildir. Zira 
ateistler dahi, dinle ilgili tutum, düşünce ve duygula-
ra sahiptirler ve onların bu durumları din psikolojisi-
nin araştırma konuları içerisindedir.

(Cevap C)

4. James’in öncü olduğu bir diğer alan din psikolojisi-
dir. Din psikolojisi ile ilgili temel çalışması olan “Dini 
Tecrübenin Çeşitlilikleri” adlı eserinde; ihtida, misti-
sizm, kurban, azizlik, dua, ruh sağlığı-din ilişkisi gibi 
konular üzerinde durur. James’in bireysel tecrübeyi 
dinin esası kabul etmesi ve dini tecrübeleri pragma-
tist bir şekilde yorumlaması onun bu alanda en dik-
kat çeken özelliklerdir. O, dini tecrübelerin insanların 
hayatlarına olumlu katkılar sağlamaları nedeniyle de-
ğerli olduklarını söyler. Dini tecrübe, dinin anlaşılma-
sında anahtar rol oynar.

(Cevap A)

5. Din psikolojisinin bazı ilkeleri bulunmaktadır. Bilim-
sel olması, tarafsız ve ön yargısız olması, subjektif-
likten uzak objektif bir tutum içinde olması, aşkını in-
celeme dışı bırakması, ilahi değil insani yönle ilgilen-
mesi, olması gerekeni değil olanı incelemesi, aşkın 
ile olan ilişkiye değer biçmemesi vb. din psikolojisi-
nin ilkeleri arasındadır.

(Cevap B)
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8. Din psikolojisinin araştırma konuları arasında; dini 
tutum ve davranışlar, dinin kaynak ve etkileri, dini ge-
lişim, dindarlık ve maneviyat, dindarlığın ölçülmesi, 
din ve ruh sağlığı, dini inanç, dini şüphe, iman, inkâr, 
dini kişilik, tanrı tasavvurları, ibadetler, dini törenler, 
ahlak, din değiştirme, dini tecrübe ve mistisizm vb. 
konular bulunmaktadır.

(Cevap E)

9. Dini tutum, kişinin dinle ilgili düşünce, duygu ve dav-
ranışlarını belirleme tarzıdır. Yani kişinin dine dair bil-
gi ve inançları, dini bütününden ya da herhangi bir 
esasından hoşlanması veya hoşlanmaması ve din-
le ilgili davranışları, yani lehte ve aleyhteki birtakım 
faaliyetleri onun dini tutumunu oluşturur.  

(Cevap E)

10. Toplumda genel olarak şu dini şahsiyet tiplerinden 
söz edilebilir:

 • İnançla ilgili esasları kabul etmeyen, dinin gerek-
siz olduğunu savunan, dine karşı olanlar

 • Dinde inancı esas alan, ibadeti önemsemeyen-
ler. Bunlarda akli değerlendirmenin ağır bastığı 
görülmektedir. 

 • Dinin özünden ziyade dini pratiklere ve şekle da-
ha çok önem verenler. Bunlarda duygu yönün-
den ağır bastığı görülmektedir. 

 • İstek ve arzularını frenleyip daha çok zikre önem 
verenler ki bunlar mutasavvıflardır. 

 • İnançsız bir ibadetin, ibadetsiz bir inancın yeter-
siz, noksan olduğunu savunanlar. Bunlar akli ve 
duygusal yönden dengeli olanlardır. 

 • İnanmadıkları hâlde inanmış gibi hareket eden-
ler. 

 Bunlar dini inanç ve davranışlarında samimi olma-
yanlardır. 

(Cevap B)

11. Elmalılı Hamdi Yazır, İslam dinine göre, kabulü kuv-
vetle umulan bir duada yerine getirilmesi gerekli şart-
ları şöyle belirtmektedir:

 • Teslimiyet hâlinde bulunmak, 

 • Saygılı hareket etmek, dileğini boyun bükerek 
arz etmek, 

 • Sessiz ve gizli olarak duada bulunmak, bağırıp 
çağırarak dua etmek suretiyle gösterişe sapma-
mak 

 • Duada ruhi bir haz duymak 

(Cevap E)

TEST • 2
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TEST • 2

14. Ahlaki duygular, insanın gerek kendisinin gerekse 
başkalarının davranış ve yaşayışlarının etkisiyle olu-
şan duygulardır. İnsanda vicdan denilen gücün mu-
hakemeleri sonucu ahlaki duygular doğar. Ancak vic-
dani muhakeme her şahısta aynı olmadığından, ah-
laki duyguların mahiyeti ve şiddeti de başka başka 
olur.  

(Cevap B)

15. Din duygusu, ilahi bir kuvvetin varlığından kaynakla-
nan düşünce, tasavvur ve hareketlerin insanda uyan-
dırdığı duygudur. Bu duygu, insanı ilahi varlıkla te-
masa geçirir ve ona yöneltir. Din duygusu, diğer duy-
gulardan kapsamlı ve birbirinden farklı birçok duygu-
yu içerisine alan önemli bir duygudur. Bu nedenle din 
duygusunu bütün özellikleri ve sınırları ile tanımla-
mak oldukça zordur. Onu elemanlarına ayırıp açık-
lamak, daha iyi anlaşılmasını sağlar. 

(Cevap A)

12. İbadetler, insanı sabra alıştırır, iradeyi güçlendirir. 
Namazda da oruçta da iradenin etkin rolü vardır. 
Oruçta sabır unsuru ön plandadır. İnsan gün boyu 
en önemli ihtiyaçlarını askıya almaktadır. Yapmadan 
duramadığı birçok alışkanlığı belli sürede olsa terk 
etmektedir. Bu, ona bir iç disiplin ve irade gücü ve-
rir. 

(Cevap D)

13. İbadetler tek başına veya toplu olarak (cemaatle) ya-
pılmaktadır. Psikolojik mekanizmaları üzerinde etki-
si olmaktadır. Genel bir değerlendirme ile ibadetin ki-
şi üzerindeki etkileri şunlardır: 

 • Bir görev olarak algılanması

 • Ruh sağılığını koruması

 • Dengeli bir kişilik kazandırması 

 • Başkalarına zarar verici davranışlardan alıkoy-
ması 

 • İradeyi güçlendirmesi

 • Maddi şeylere karşı aşını bağlılığı azaltması 

 • Diğer kişilere karşı sevgi, saygı ve bağlılığı kuv-
vetlendirmesi 

 • Günahkârlık ve suçluluk duygularını yok etmesi 

 • Şefkat ve merhamet duygularını geliştirmesi 

(Cevap C)
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TEST • 3

1. Din psikolojisinin malzeme kaynakları, din hakkında 
takınılan tavırların gözlemleri, din ile ilgili sözlü ifa-
deler, yapılan anket ve mülakatlarla alınan cevaplar 
ve şahsi dokümanlardır. Bu malzeme kaynakları göz 
ününde bulundurarak din psikolojisindeki bilgi topla-
ma teknikleri şunlardır:

 • Gözlem 

 • Anket 

 • Deney

 • Mülakat 

 • Şahsi dokümanlardan yararlanma 

(Cevap C)

2. Din psikolojisi, psikoloji ile teoloji arasındaki sahada 
yer alan ve onlarla sıkı ilişki içerisinde olan bir ilim-
dir. Din psikolojisi, psikolojinin bir dalı olduğu için 
onun ilkelerine ve metotlarına uygun olarak araştır-
ma yapar ve psikolojinin diğer bütün dallarıyla (eği-
tim psikolojisi, çocukluk ve gençlik psikolojisi, sosyal 
psikoloji, patolojik psikoloji vs.) yakın ilişki içerisinde 
bulunur ve onlardan yararlanır.  

(Cevap B)

3. Gazali’nin idrak (algı) aşamaları konusundaki açık-
lamaları oldukça dikkat çekicidir. O, idrakin dört aşa-
ması olduğunu belirtir: 

 I. Birinci aşama duyulara ait idraktir. Beş duyu or-
ganına gelen uyaranların algılanmasıdır. 

 II. İkinci aşama hayale ait idraktir. Duyu organlarıy-
la idrak edilen nesne ortada bulunmasa da ha-
yal gücünde onun idrakinin devam etmesidir. 

 III. Üçüncü aşama vehme ait idraktir. Herhangi bir 
cismin dış görünümünün, nicelik ve niteliğinin dı-
şında sahip olduğu anlamların idrakidir. İyidir-kö-
tüdür, dosttur-düşmandır gibi. Bu aşamada so-
yut kavramlar idrak edilir. 

 IV. Dördüncü aşama akla ait idraktir. Akıl cisimleri 
nitelik, nicelik ve mekânda oluş gibi özelliklerden 
soyutlayarak tam ve mükemmel olarak idrak eder. 

 Aklın idrak ettiği objeye yabancı bir unsur katılmaz, 
oysa bu durum duyular için söz konusu değildir. Du-
yular, idrak ettiği bir objeyi yakın, büyük, küçük oluş-
larına göre farklı idrak ettikleri halde akıl böyle değil-
dir. Aklın algısı, algılanan objenin durumuna aynen 
uygundur. 

(Cevap C)

4. İbn Sina, insanın duyu ve melekelerini çok detaylı bir 
şekilde açıklamış ve Farabi’nin bu konudaki düşün-
celerini geliştirerek adeta bir duyular teorisi oluştur-
muştur. O, duyuları dış ve iç duyular şeklinde ikiye 
ayırır. Dış duyular olarak, bilinen beş duyu ele alınır. 
Bunlar; dokunma, tad alma deriye yayılmış olarak 
bulunan dört ya da daha fazla duyuyu içerdiğini be-
lirtir. Bunlar, soğukluk-sıcaklık, kuruluk-yaşlık, sert-
lik-yumuşaklık, kalabalık-düzgünlük gibi duyulardır. 
İbn Sina iç duyu ve melekeleri de beşe ayırır. Bun-
lar da:

 • Ortak duyu

 • Görüntüleri alıkoyma gücü

 • Hayal gücü

 • Vehm (tahmin, yargı) gücü

 • Hafıza ve hatırlama gücüdür. 

(Cevap E)

5. Pragmatizm ekolüne mensup olan William James’in 
“Dini Yaşantının (Tecrübenin) Çeşitliliği” adlı kitabi, 
din psikolojisi açısından önemli bir eserdir. James di-
ni, ruhi bir yaşanış olarak ele almaktadır. Onun bu 
alandaki araştırmalarının konusu, dinin subjektif cep-
hesi, yani her ferdin ruhundaki belirtisidir. 

(Cevap C)
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8. Ülkemizde “Din Psikolojisi” adıyla ilk eser 1952 yılın-
da Bedi Ziya Egemen tarafından yazılmıştır. Egemen 
bu esirinde din psikolojisinin tarihçesini, alanını, ko-
nu, kaynak ve metotlarını açıklamıştır. 

(Cevap E)

9. Bir psiko-sosyal teori genellikle iki bölümden meyda-
na gelir:

 • Faraziye (Varsayım)

 • Hipotez (Denence) 

 Faraziyeler; test edilmeyen, doğruluğu ve geçerliliği 
kabul edilen, varsayılan, hipotezlere (denencelere) 
kayak olan araştırmaya ışık tutan gelen ilkelerdir. Hi-
potezler ise test edilmek için yani denenmek için dü-
zenlenen genellemelerdir. Hipotezler daima ihtima-
le dayalıdır. Araştırmadan önce keskinlik ifade et-
mezler. Geçerlilikleri veya geçersizlikleri, doğru ve-
ya yanlış olmaları, geçerlilik dereceleri ancak araş-
tırmadan sonra yapılacak analiz, ölçme ve değerlen-
dirme sonucu ortaya çıkabilir. 

(Cevap A)

6. İsviçreli Theodore Flournoy “Ruh ve Medyum” ve 
“Modern Bir Mistik” adlı eserlerinde “Din Psikolojisi-
nin Prensipleri” adlı makalesinde, din psikolojisinin 
metotlarını ve inceleme alanlarını göstererek, din psi-
kolojisini, psikolojinin bir dalı olarak kurmaya çaba 
sarf etmiştir. Ona göre din psikolojisinin metodu göz-
lem ve deneydir. Din psikolojisi dinler hakkında ta-
rafsız ve objektif olmalı, o ibadetlerden yararlanarak 
özellikle dini duygu ve heyecanları incelemelidir.  

(Cevap B)

7. Neda Armaner’in İnanç ve Hareket Bütünlüğü Bakı-
mından Din Terbiyesi (1967), Psiko-patolojide Dini 
Belirtiler (1973) ve Din Psikolojisine Giriş I (1980) ad-
lı yayınları ülkemizde din psikolojisinin gelişmesine 
katkı sağlamıştır. Ziya Dalat “Çocuk ve Genç Ruhu” 
adlı eserinin bir bölümünde dini inanışın gelişimini 
de ele almıştır. 

(Cevap D)



DİN PSİKOLOJİSİ

TEST • 1 223

KO
ZM

İK
 O

D
A

 •
 D

İK
A

B
 Ö

A
B

T 
SO

R
U

 B
A

N
K

A
SI

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

12. Richard Swinburne, dini tecrübeyi “(epistemik açı-
dan) süjeye Tanrı’nın veya başka bir doğa üstü şe-
yin (ya gerçekten orada bulunması ya da bir şey yap-
ması veya meydana getirmesinin) tecrübesi olarak 
gözüken bir tecrübe” olarak tanımlar. Swinburne gö-
re; her şeye gücü yeten ve mükemmel iyi bir Tanrı 
onu bilmeye yetenekli insanlarla iletişime geçmeye 
çalışacaktır. Bunu, tarihte yaşamış, toplumu iyiye yö-
nelten çeşitli liderler, erdemli kişiler ve peygamber-
ler aracılığı ile yaptıklarında görebiliriz. Demek ki Tan-
rı yalnızca doğa yasalarına değil, Hz. İsa, Hz. Musa 
ve Hz. Muhammed’in gösterdiği mucizelerle de gör-
düğümüz gibi, insanlarla da yakından ilgilenmekte-
dir. Kısaca dini tecrübeyi bir delil olarak kabul eden 
Swinburne, daha sonra bu delilin güvenilirliği ile ilgi-
li ilkeler ortaya koyar. “Safdillik İlkesi” ve “Tanıklık İl-
kesi” dediği bu ilkelerle dini tecrübeye kolayca inan-
mamızı öngörür.

(Cevap E)

13. Rudolf Otto, Kutsal Fikri adlı eseriyle James’ten son-
ra dini tecrübe çalışmalarını devam ettirmiştir. Ona 
göre Tanrı, her ne kadar kısmen de olsa akılla biline-
bilirse de onun derindeki mahiyetini akıl idrak ede-
mez. Tanrı’ya giden yol bizim dini tecrübelerimizden 
geçer. Dini tecrübe ise bir his ya da daha doğrusu 
hisler terkibidir. Bu bakımdan birey Tanrı’ya hisleriy-
le ulaşabilecek ve onun derinindeki mahiyeti de yine 
hisleriyle anlayabilecektir.

(Cevap A)

10. Tasavvur, zihinde önceden oluşan, idrak edilmiş olan 
şeylerin (obje, olay, kavram vs.) tekrar zihinde can-
landırılması, yeniden anlam kazanması demektir. An-
cak insan herhangi bir obje ile ilgili sahip olduğu bil-
giler çerçevesinde objenin özellikleri doğrultusun da 
zihinde onu canlandırmaya çalışır, onun imajını zi-
hinde oluşturur. Yani insan, herhangi bir şeyi doğru-
dan doğruya görmeden, idrak etmeden de onunla il-
gili bilgilerden hareketle onu tasavvur edebilir.  

(Cevap A) 

11. Erich Fromm’a göre insanda bir şeye yönelim ve bağ-
lılık sistemi vardır. Bu sistem insan varoluşunun ay-
rılmaz bir parçasıdır ve oldukça güçlüdür. Öyle ki in-
sanda bundan daha büyük bir enerji kaynağı yoktur. 
Dinin evrensel olması da insandaki bu yönelim ve 
bağlanma ihtiyacındandır. İnsan yönelecek ve bağ-
lanacak bir amaca sahip olma anlamında dinsel bir 
ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçla o hayvanlara, ağaçlara, al-
tından ya da taştan yapılmış putlara, görünmez bir 
Tanrı’ya, ermiş bir kişiye ya da şeytanca özellikleri 
olanlara, atalarına, ulusuna, sınıfına ya da partisine, 
paraya ya da başarıya tapınabilir. 

(Cevap D)

TEST • 3
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16. Din, insanın Tanrı, kâinat, metafizik âlem ya da kut-
sal kabul edilen varlığa yönelik inancını, duygusunu, 
tutumunu, ritüellerini (ayinlerini), davranışlarını ve 
bunlara dayalı olarak oluşturulan bir sistemi ifade et-
mektedir. Dinlerin bazı ortak özelliklere sahip olma-
ları gerçeğine rağmen din ile ilgili tanım yapanlar or-
tak bir tanım üzerinde birleşememiştir. Bununla bir-
likte gerçek şudur ki din, ister vahye dayalı (kitabî) 
olsun ister olmasın, hayatın bütün alanlarını etkile-
miştir. Baskılara maruz kalsa da insanlar onu hiçbir 
zaman vicdanlarına hapsetmemişlerdir. Çünkü din, 
insanın özünde var olan bir gerçekliktir. 

(Cevap C)

15. Dini tecrübenin özelliklerini şu şekilde sıralaya-
biliriz:

 • Doğrudan doğruya yaşanan vasıtasız bir tecrü-
bedir; anidir ve uzun süre devam eden bir mahi-
yet göstermez.

 • Tahlili olmayan bir bütündür. Bazılarına göre onun 
tahlil edilemeyişi bugünkü psikolojik tekniğin ye-
tersizliğinden gelmektedir. Bazıları ise bunun, 
tecrübenin mahiyetinden kaynaklandığını iddia 
etmektedir.

 • Daha çok kişiye özgü bir tecrübedir.

 • Kişiye özgü bir hal oluşu nedeniyle tam olarak 
ifade edilemeyebilir.

 • Tanrısal bir ilişki söz konusu-dur.

 • Genel olarak Batıni yöne vurgu ağır basar.

(Cevap E)

14. William James, kuramsal din ile psikolojik din ayrımı 
üzerinden dini bireyselliğe indirgeyerek dini tecrübe 
konusunu gündemine almıştır. Ona göre herkes ken-
di dini tecrübesini yaşamalıdır. Çünkü nasıl ki insan-
ların inanç düzeyleri ve karakterleri farklı farklıdır, bu-
nun gibi her insanın yaşadığı tecrübesi de farklı ola-
caktır. Bu bakımdan herkes kendi tecrübesini yaşa-
yarak bir başkasının tecrübesine karşı çıkmamalı, 
onu reddetmemelidir. Yaşanan bu çeşitli tecrübele-
rin geçerliliği ise hayatımıza kattığı faydayla ölçülür. 
Eğer dini tecrübe kişide olumlu etkiler bırakıyorsa ya-
ni faydası varsa o tecrübe geçerlidir.

(Cevap D)
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TEST • 4

1. Din olgusu konusunda da Adler, yüklediği anlamlar 
ve bireysel psikoloji sistemi çerçevesinde olumlu yak-
laşımlar sergiler. Ona göre yüce varlık, fikri, insan 
zihninde, geleneğe, hayat biçimine, hatta iklim ve 
coğrafi şartlara bağlı olarak pek çok şekillerde yan-
sımış bir insanlık birikimi olarak son derece önemli-
dir. Bireysel ve sosyal şartların farklılaşmasıyla fark-
lı farklı Tanrı imajları ve din anlayışları oluşabilir. Ad-
ler’e göre bütün bunlara karşın Tanrı bilimsel olarak 
kanıtlanamaz; o, ancak inancın bir armağanı olarak 
görülebilir. Ayrıca, dinlerin tüm insanlık için kutsal ya-
ralarını korumayı önemsemekle birlikte, bireysel psi-
kolojinin gücü ve etkinliğine olan inancı nedeniyle di-
ne katılmayı gerekli görmez. 

(Cevap B)

2. Fromm’a göre hümanistik dinin merkezinde insan ve 
güçleri vardır. Bu tür bir dinde Tanrı, insanın kendi 
yüceliğinin bir sembolü gibidir. İnsan da bir gün bu 
sembole erişip onun gibi olabilme şansına sahiptir. 
Gerek tanrılı, gerek tanrısız tüm büyük dinler hüma-
nistik karakterdedir. Otoriter dini yaşantıda, genellik-
le insanın kaderini elinde bulunduran, kendisine bo-
yun eğilmesi, saygı gösterilmesi ve tapınılması ge-
reken üstün bir gücün var olduğu kabul edilir. Tanrı 
ne kadar mükemmel olursa insan o kadar yetersiz 
ve eksik hâle gelir. Fromm’a göre bu anlayışta insan, 
yaptığı, her şeyi Tanrı’ya yansıtıp, kendini becerik-
siz, her yetkinlikten yoksun, çaresiz hisseder ve ezik 
bir kişilik olur.

(Cevap A)

4. James Fowler’in genel gelişim teorileri ve teolojiye 
dayandırarak ortaya koyduğu inanç gelişim teorisi, 
bütün formlarını açıklamak üzere ortaya konmuş bir 
dini gelişim modelidir. Fowler; güven, dini duygu ve 
düşüncenin temeli olarak kabul ettiği inancı, dini kap-
samakla beraber, onunla sınırlı ya da özdeş olma-
yan dinamik ve kapsamlı insan deneyimi olarak ta-
nımlamaktadır.  

(Cevap A)

5. Benlik, kişinin kendini değerlendirişidir. Kendisi hak-
kındaki idrak ve sezgilerinin bir örüntüsüdür. Yani in-
sanın kendi kendine dışarıdan başka bir şahıs gibi 
bakarak “ne olduğu, nasıl hareket ettiği, değer yar-
gılarının, iyi ve kötü taraflarının neler olduğu, neleri 
yapabileceği, arzı ve ideallerinin neler olduğu, nasıl 
olması gerektiği” şeklindeki sorulara kendisinin ver-
diği cevaptır. Böylece kişinin mevcut durumu hakkın-
daki yargıları gerçek benliğini, nasıl olması gerekti-
ğine dair düşünceleri ise ideal benliği oluşturur. 

(Cevap B)

3. İslam bilginlerinin çalışmalarıyla ilgili I. öncülde veri-
len, Rüyanın ve Uykunun Mahiyeti adlı eser Kindi’nin 
rüya psikolojisi hakkında yazılan ilk telif eserdir. III. 
öncülde verilen “Kitabun Nefs ve’e-Ruh” adlı eser 
Fahrüddin Razi’nin ahlak psikolojisi alanında yazıl-
mış eseridir.

(Cevap D)

6. Bilgileri verilen dönem ergenlik dönemidir. Bu dönem-
de gençler hissettikleri “kirlilik” ve “suçluluk” duygu-
suyla dinden uzaklaşırlar.

(Cevap B)
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9. Gazali’ye göre insan yapısı ve gelişimi; rabbaniyet, 
şeytaniyet, sabuiyet (tahripkârlık) ve behimiyet (hay-
vanlık) asıllarından meydana gelen herkeste farklı 
şekillerde ortaya çıkan bir durumdur. Bu unsurlardan;  
rabbaniyet; bağımsızlık, üstünlük, başarılı olma, en-
gelleri aşma, amacına ulaşma, önder olma, sevilme 
ve beğenilme gibi istek ve eğilimlerin çıkış kaynağı-
dır. Behimiyet; beslenme, boşaltım, teneffüs, cinsel-
lik gibi fizyolojik ihtiyaçların tatmini yönündeki davra-
nışların esasıdır; bütün bu istekler şehvet kelimesiy-
le ifade edilir. Sebüiyet; öfkelenme, saldırma, tahrip 
etme gibi davranışların kaynağıdır; buna gazap gü-
cü de denir. Şeytaniyet; aldatma, hile yapma, kötü-
lüğü iyilik gibi göstermeye çalışma, akıl ve düşünce-
yi kötülük yolunda kullanma eğilimlerini meydana ge-
tirir. Gazap ve şehvet bakımından hayvanla insan ta-
biatı ortak iken benlik bilinci, akıl ve düşünce ile kö-
tülük yapma gücü yönünden insan tamamen kendi-
ne özgü bir türdür.

(Cevap E)

10. Yaşlılık psikolojisi birçok açıdan çocukluk psikoloji-
siyle ortak özelliğe sahiptir. Burada çeldirici seçenek 
Çocukluk dönemidir. Fiziksel etkinin azalması yaşlı-
lıkta olan bir süreçtir. Hayatın her döneminde bek-
lenmedik köklü değişimler mümkün olsa da yaşlılık-
ta bu durum çok sık rastlanılan bir durum değildir.

(Cevap E)

11. İnsan güç yetiremediği, aciz ve çaresiz kaldığı du-
rumlarda sığınabileceği, güvenebileceği, güç ve kud-
ret sahibi bir varlığa yönelme ihtiyacı duyar. Bu du-
rum, insanı Allah’a inanmaya ve dinî kabule götüre-
bilir. Bazen de inandığı hâlde dinden uzak ya da dinî 
emir ve yasaklara kayıtsız kalmaya da itebilir. İşte bu 
ayette de insanın, kendisini tehdit eden durumlarla 
karşılaştığında Allah’a yönelip onun dinine sarıldığı, 
tehlike geçince Allah’ı unutup dinden uzaklaştığına 
dikkat çekilmektedir. Korku ile yapılan dine yönelim 
dindarlığın kaynaklarından çaresizlikle alakalıdır.

(Cevap C)

12. A. Maslow, çalışmalarıyla dini tecrübede kişisel bo-
yutun önemini savunan geleneğe önemli katkılarda 
bulunmuştur. Freud’un öğrencisi C. G. Jung’dur. Öğ-
rencisi ona en çok eleştiriyi yöneltmiştir. “Modern İn-
san Ruhunu Arıyor, Psikoloji ve Din” önemli eserle-
ridir.

(Cevap D)

7. Duanın birçok boyutu vardır. Dikkatin Allah’a çevril-
mesi, güçsüzlük bilinci, teslimiyet dileme isteme vb. 
Yalnızca psikolojik fayda sağlayan bireyin iç dünya-
sında olan ve biten bir hadise değildir.

(Cevap A) 

8. Abraham Maslow, insanın iyi tabiatlı olduğunu var-
sayarak onu özgür irade sahibi ve potansiyel kuvvet-
lerini geliştirici bir biçimde yorumlayan hümanist psi-
kolojinin temellerini atan psikologdur. O, insanla ilgi-
li olarak sınırlı kavramları kullanarak kötümser ve 
olumsuz yaklaşımlar içeren psikoloji çalışmalarını 
eleştirir. Onun hümanistik yaklaşımında değerler, bi-
reysellik, hedefler, etik ve insan doğasının daha yük-
sek ve iyi bir duruma getirilmesi esastır.

(Cevap B)
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3. Medreselerin kurulmasına zemin hazırlayan önemli 
sebepler şunlardır:

 • Mescit ya da camilerde ders yapmanın doğurdu-
ğu sakıncalar ki bunların başında ibadet eden in-
sanların rahatsız olmaları sayılabilir.

 • Eğitim faaliyetlerinin giderek yoğunlaşması so-
nucu öğrenci sayısının artması. Camilerin ders-
ler için yetersiz kalması yanında öğrencilerin ba-
rınma, beslenme ve temizlik ihtiyaçlarının düzen-
li olarak karşılanması ihtiyacının doğması.

 • İtikadî görüşlerin savunulması, yanlış düşünce 
akımlarının ilim yolu ile engellenmeye çalışılma-
sı. 

 • Yönetim ve adalet işlerinde görev alacak eğitim-
li personele duyulan ihtiyacın artması.

 • Medreselerin kurulmasında diğer kültürlerle olan 
etkileşimin de tesiri olmuştur. Öte yandan, geniş 
bir coğrafyaya yayılan ve ileri düzeyde bilimsel 
çalışmaların yapıldığı ortamda, örgün eğitim ku-
rumlarının ortaya çıkmasını doğal bir sonuç ola-
rak görmek gerekir.

(Cevap D)

1. Milli eğitim politikasının belirlenmesinde felsefi temel 
etkilidir. Türk milleti eğitim felsefesinin temelini Tev-
hid-i Tedrisat Kanunun’da bulmak mümkündür. Türk 
milli eğitim politikasının yetiştirmek istediği insan ti-
pini ise Milli Eğitimin Temel Kanunu’nda görmek müm-
kündür.

(Cevap D)

4. Bütünlük, genel anlamda, “her şeyin, bir başka şey-
le ilişkili ve bağlantılı olduğu” düşüncesinden kaynak-
lanır. Eğitimde bütünlük; öğrencinin bedensel, zihin-
sel, duygusal, ahlâkî ve toplumsal yönleriyle bir bü-
tün olarak ele alınması, birine önem verilirken diğe-
rinin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eder. Din eği-
timi açısından bütünlük, insanı sadece bir kaç yönü 
ile değil, bütün fıtrî kabiliyetlerini geliştirmeyi ifade 
eden bir kavramdır.

(Cevap C)

5. Sağlıklı bir din eğitimi imkânına sahip olmayan insan 
eksik eğitilmiş olur. Üstelik bu eksiklik, hayatın bütün 
alanlarını bir şekilde etkiler. Bunun sebebi açıktır. 
Çünkü din eğitimi, dünya hayatı ile birlikte insanın 
sonsuz olarak yaşayacağı ebedî hayatıyla da ilgilen-
mektedir. Ancak sağlıklı bir din eğitimi için hem insa-
nı hem dini hem de eğitimi iyi bilmek gerekir.

(Cevap D)

6. Çocuk dindarlığının uyanmasında çevre büyük bir 
etkendir. Çocuğun içinde yaşadığı çevre belli bir kül-
tür çeşidinin özelliklerini yansıtır. Çocuğun dini de bu 
çevre içinde gelişecek ve kendine özgü rengini ala-
caktır. Aile, çocuğun çevresinin merkezini oluşturur. 
Çocuğun dinî ve ahlâkî gelişim ve eğitiminde anne-
nin birinci derecede rol oynayan kişi olduğu, genel 
olarak uzmanların görüş birliği ettikleri bir husustur. 
Anne en önemli dinî ve ahlâki özdeşleşme objesidir. 
Bir ahlâki davranışın çocuk tarafından içselleştirilme-
si büyük ölçüde bir modelle özdeşleşme yoluyla ger-
çekleşir. “Dinî yaşantınıza en çok etkisi olduğunu dü-
şündüğünüz kişi kimdir?” diye sorulduğunda yetiş-
kinlerin büyük bir kısmı, “annem”, “babam” ya da “ai-
lem” şeklinde cevap verirler

(Cevap A)

2. Kapsayıcılık yaklaşımına göre bir din veya inanç sis-
teminin yanında diğer din veya inanç sisteminin de 
insanın kurtuluşu açısından olumlu bir yere sahip ola-
bileceklerini yansıtan modeldir.

(Cevap B)
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14. Yaygın din eğitiminin özellikleri şunlardır:

 • Okul dışında gerçekleşir.

 • Öğrenci grubu heterojendir.

 • Gönüllülük esastır.

 • Programlar kısa sürelidir.

 • Sınav ve diploma gibi prosedürleri yoktur. Prog-
ramı tamamlamak temel hedeftir.

(Cevap C)

15. Saraylarda devlet adamlarının çocuklarına “Müed-
dip” adı verilen hocalar özel dersler verirlerdi.

(Cevap D)

12. Din hizmetlerinde rehberlik ilkelerine baktığımızda A, 
B, C ve D seçeneklerinde verilen ifadeler doğrudur. 
E seçeneğindeki muhatabın anlayışına göre üslubu 
değiştirmek yanlış bir ifadedir.

(Cevap E)

13. Osmanlı’da din eğitimi alanındaki önemli gelişmeler-
den birisi de 1900 yılında üniversite (Darülfünun) içe-
risinde öğretim süresi 4 yıl olarak belirlenen din bi-
limlerine dair bir bölümün (Ulum-ı Aliye-î Diniye Şu-
besi) kurulmuş olmasıdır.

(Cevap B)

7. Sosyal çevrede gerçekleşen öğrenmeye eğitim bi-
limlerinde sosyal öğrenme denir. 

 Bu işlem içerisinde,

 • Gözlemleme

 • Modelleme

 • Özdeşleme

 • Taklit

 vardır. 

 Banduraya göre taklit her sosyal öğrenme için olma-
yabilir.

 Sosyal öğrenmeyi sağlayan ilkeler ise şunlardır:

 • Dolaylı pekiştirme

 • Dolaylı ceza

 • Dolaylı güdülenme

 • Dolaylı duygu

 • Model özellikleri

 Aidiyet kavramı sosyal çevrede gerçekleşen öğren-
me süreci ile ilgisi olmayan bir kavramdır.

(Cevap A)

8. Bütün din eğitimcilerinin, Hz. Muhammed’in varisi ol-
maları hasebiyle aynı uyarıya muhatap oldukları söy-
lenebilir. Bu bağlamda, din eğitimcileri ve din hizme-
ti sunanlar için şu ilkeleri belirlemek mümkündür:

 I. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamalı,

 II. Hidâyetin Allah’ın elinde olduğunu bilmeli,

 III. Karamsar olmadan iyi niyet, hoşgörü ve sabırla 
görevlerine odaklanmalı,

 IV. Yaptıklarının karşılığını, sadece Allahutaâlâ’dan 
beklemelidirler

(Cevap B)

10. 19. Maddesinde din ve vicdan özgürlüğü, ibadet öz-
gürlüğü yer almış ve din eğitiminden ilk defa 1961 
Anayasası’nda bahsedilmiştir.

(Cevap B)

11. I. Öğrencileri bir dinin inanırı yapmak dini öğrenme 
yaklaşımının amacıdır.

 II. Din sadece disiplin olarak okutulur. Dinlerin kar-
şılaştırma yapılarak öğretilmesi din hakkında öğ-
renme yaklaşımının amacıdır.

(Cevap C)

9. Mekke döneminde eğitim merkezi olarak sahabe Er-
kam’ın evi (Daru’l-Erkam) son derece önemlidir. Pek 
çok sahabe burada yetişmiştir.

(Cevap B)
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1. Dini öğrenme, din eğitim müfredatı olarak bir tek di-
ni geleneğin öğretilmesi durumudur. Dini öğrenme, 
öğrencilerin kendi dinlerinin asıl olduğunu ve bu di-
ne uygun yaşamak gerektiğini öğrenmeleridir.

(Cevap A)

3. Fenomenolojik din dersi İngiltere’de gündeme alın-
mıştır. Farklı dinlerin öğretiminin konu edildiği, mez-
hebe dayalı din derslerinin çeşitli açılardan eleştiril-
mesiyle gündeme gelen Fenomenolojik Din Öğreti-
mi’dir.

(Cevap D)

2. Evrensellik, savunulan bir fikrin ve hareketin, dünya-
nın her yerinde kabul görmesi ve uygulanabilirliğini 
akla getirir.

(Cevap E)

4. Eşleştirme: I-B, II-C, III-D, IV- E şeklinde olmalıdır. 
Dersiâm ise medresede halka da açık olan dersleri 
veren görevlilere verilen isimdir.

(Cevap A)

5. Halkın imamlık, müezzinlik, cenaze işleri vb. hizmet-
lerini karşılamaya yönelik olarak 1949 yılında önce 
imam hatip kursları açılmıştır. 1949 yılında Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi açılmıştır. Okullardaki 
din derslerinin ve imam hatip okullarının öğretmen 
ihtiyacının karşılanması, imam hatip okulu mezunla-
rına yüksek öğrenim imkânı sağlayabilmesi, Diyanet 
İşleri Bakanlığının eleman ihtiyacının karşılanabilme-
si gibi gerekçelerle 1959 yılından itibaren Yüksek İs-
lam Enstitüleri açılmaya başlanmıştır. Milli Eğitim Ba-
kanlığına bağlı olan ve 4 yıllık yüksekokul statüsün-
de olan ilk Yüksek İslam Enstitüsü 1959 yılında İs-
tanbul’da açılmıştır. Bu kurumların dışında 1971 yı-
lında Erzurum’da Atatürk Üniversitesine bağlı beş yıl 
öğretim süreli “İslami İlimler Fakültesi” açılmıştır. Ge-
rek bu kurum gerekse Yüksek İslam Enstitüleri 1982 
yılında ilahiyat fakültelerine dönüştürülmüştür.

(Cevap C)

6. Din Eğitiminin Hukuki Temelleri: Din eğitimi ve öğ-
retiminin hukuki temellerini ulusal ve uluslararası hu-
kuk metinlerinde bulmak mümkündür. Din öğretimi-
nin ulusal hukuki temeli Tevhidi Tedrisat Kanunu’na 
dayanır. Ayrıca din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin 
hukuki temelini 1982 Anayasasının 24. Maddesi oluş-
turmaktadır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
de taraf olduğu uluslararası hukuk metinlerinden Bir-
leşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyanname-
si ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki ilgili 
maddeler ile AGİT tarafından 2007 yılında yayınla-
nan Toledo Raporu, uluslararası antlaşmalarda din 
eğitimi ve öğretiminin uluslararası hukuki temelleri 
arasında sayılabilir.

(Cevap D)

7. 1926 yılında Darü’lfünunda yeni düzenleme ve de-
ğişiklikler yapılırken Ulum-ı Şer’iye Şubesi, ilahiyat 
fakültesine dönüştürülmüş ve bu yeni fakülteye din 
felsefesi adlı bir ders konulmuştur. Bu ders, ilahiyat 
fakültesinin 1933 yılında kapatılmasına kadar, Ede-
biyat Fakültesi Psikoloji Kürsüsü Hocası Mustafa Şe-
kip Tunç tarafından okutulmuştur. İlahiyat Fakültesi-
nin 1933’te kapatılmasından 1976-1977 ders yılına 
kadar Türkiye’de din felsefesi üniversitelerde okutul-
mamıştır.

(Cevap A)

8. Cumhuriyet dönemine intikal eden Dâru’l-Hilâfe Med-
reseleri yanında, diğer medreselerin yeniden yapı-
landırılmasıyla oluşturulan ve Medâris-i İlmiyye med-
reselerinde hadis okutulmaya devam edilmiş; 1924 
yılında tamamen kapatılan medreselerin yerine ku-
rulan Dârulfünûn İlâhiyat Fakültesinin ders progra-
mında da hadis dersi yer almıştır. Ancak 1933 yılın-
da bu fakültenin kapatılmasıyla birlikte, örgün eğitim-
de hadis dersi okutma imkânı kalmamıştır. 1949 An-
kara’da açılan yeni bir ilâhiyat fakültesi, 1951 yılın-
da açılan İmam-Hatip okulları, ilki 1959 yılında İstan-
bul’da eğitim-öğretime başlayan Yüksek İslâm Ens-
titüleri, 1982 yılında yapılan refomla Yüksek İslâm 
Enstitülerinin dönüştürüldüğü ilâhiyat fakülteleri, gü-
nümüzde değişik düzeylerde hadis derslerinin veril-
diği öğretim kurumlarıdır. Ayrıca İlâhiyat Fakültele-
rinde hadisle ilgili tezler, makaleler ve akademik ça-
lışmalar yapılmaktadır.

(Cevap A)
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9. Medrese: Arapça bir kelime olup ders görülen mekân 
anlamına gelmektedir. Medrese, İslam medeniyeti-
ne özgü eğitim kurumudur. İslam dünyasında ilk med-
rese örnekleri Karahanlılar dönemine kadar gitmek-
teyse de ilk sistemli ve devlet destekli medreseler 
Selçuklular zamanında XI. yüzyılda kurulmuştur. Bu 
medreselerin kuruluşunda Melikşah ve Alpaslan’a 
vezirlik yapan ünlü devlet adamı Nizam’ül Mülk’ün 
rolü büyüktür. Bundan dolayı kurulan bu medresele-
re Nizamiye Medreseleri denilmiştir. İlk nizamiye med-
resesi Nişabur’a inşa edilmiştir. Daha sonra Bağdat, 
İsfahan, Rey, Basra, Musul gibi şehirlerde medrese-
ler kurulmuştur. Derecesine göre Medreselerde 
Kur’an, tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi ilimlerin yanı sı-
ra matematik, felsefe, edebiyat, tıp, astronomi gibi 
devrin tüm ilimleri tedris edilmiştir. 

 Anadolu Selçuklu devleti zamanında da Konya, Kay-
seri, Sivas gibi şehirlerde önemli medreseler kurul-
muştur. İslam dünyasında medrese, mektep, tekke, 
kütüphane gibi eğitim kurumlarının tüm ihtiyaçları va-
kıflar tarafından karşılanmıştır.

(Cevap B)

10. Camiler (Mescit): İslam dünyasında camiler ibadet 
yeri olmanın yanı sıra önemli bir eğitim ve ilim mü-
essesesi olma özelliğini taşımışlardır. Camilerde baş-
layan ilim halkaları, ilmin genişlemesine ve sistemli 
hâle gelmesine imkân sağlamış, ayrıca çeşitli, dini, 
siyasi ekollerin, mezheplerin de ortaya çıkmasına ze-
min hazırlamıştır. 

 Camilerde, devrin bilinen bütün ilimleri tahsil edilmiş; 
bazı camilerde, Kuran, hadis, fıkıh ve kelam gibi ilim-
lerin yanında tarih, felsefe, tıp, astronomi gibi ilimler 
de öğretim konusu yapılmıştır.

(Cevap B)

11. Hz. Muhammed; talim, tahsil ve terbiyenin ehemmi-
yetini çok iyi biliyordu. Onun, daha Medine’ye hicret 
etmeden evvel, oradaki Müslümanlara dinî tebliğ ve 
okuma yazma öğretmek maksadıyla Mus’ab b. 
‘Umeyr ile bn Ümm-i Mektum’u göndermesinin se-
bebi buydu. Hz. Muhammed, Medine’ye varınca ora-
da öncelikle bir cami inşa ettirdi ve bunun bir kısmı-
nı mektebe dönüştürdü. Talebelere okuma yazmayı 
öğretmek için de ‘Abdullah b. Sa’îd b. el-‘Âs, daha 
ilk günlerde buraya muallim olarak tayin edildi.

(Cevap C)

12. Son zamanlarda küreselleşme ve çoğulcu toplum te-
orilerinin günlük hayata aktarılması talebine karşı ba-
zı ülkeler, dinler arası olarak nitelenebilecek din öğ-
retimi uygulamalarına yer vermiştir. Bu yaklaşıma gö-
re din dersinin amacı, farklı dine mensup öğrencile-
rin farklı dersleri almaları yerine aynı derste dinlerin 
ortak konularını birlikte işlemek suretiyle birbirlerini 
anlamalarına katkı sağlamaktır. Bu modelde iki yak-
laşım vardır. Birincisi öğrenciye kendini dinini veya 
mezhebi öğretirken diğer dinleri de bunun yanında 
öğretmek esastır. Türkiye’de din kültürü ve ahlak bil-
gisi dersi mezhepler üstü olduğu gibi aynı zamanda 
amaç ve muhteva açısından dinler arası açılımlı din 
öğretimi niteliği göstermektedir. İkincisi ise o toplum-
da yaşayan bütün dinler öğretime konu yapılır. Ama 
bunun için öğrenci önce kendi dinini iyi bilmelidir. Da-
ha sonra kendi din ve mezheplerine ilişkin bilgileri di-
ğer öğrencilerle daha sağlıklı bir şekilde konuşabilir.

(Cevap E)

13. Bu model, dinler arası eğitimin İngiltere’de somut ola-
rak uygulamaya konulmuş hâlidir. Bu yaklaşımda 
amaç, farklı dinlere değer veren ve din olgusunu an-
lamış bireyler yetiştirmektedir. Belli bir dinin doğma-
sıyla eğitim yapmaya karşı geliştirilmiştir. Öğrenciler 
bu derste, çeşitli dini fenomenler üzerinde konuş-
maktadır. Derste herhangi bir din merkeze alınmaz 
ve biri diğerinden üstün gösterilmez. Ama bu yakla-
şımda ve dinler arası eğitim yaklaşımında, öğrenci-
ler öncelikle kendi dinlerini öğrendikten sonra veya 
kendi dinlerini öğrenme esnasında bu yaklaşım kul-
lanılmalıdır.

(Cevap D)
14. Bilim, teknoloji, ekonomi, sağlık, eğitim gibi hayatın 

pek çok alanında sürekli ve hızlı bir değişimin yaşan-
ması, farklı kültürlerde, coğrafyalarda yaşayan insan-
lar arasında iletişim ve haberleşme imkanlarının art-
ması, insanları din alanında da yeni sorunlarla, yeni 
ihtiyaçlarla karşı karşıya getirmektedir. Sürekli deği-
şen bu yaşam koşullarında insanların karşı karşıya 
kaldıkları sorunlarla baş edilmesi, çevreleriyle uyum-
lu ve verimli bir birey olabilmeleri için din alanında da 
sürekli bir bilgilenmeye ihtiyaçları vardır. Diğer taraf-
tan ortalama yaşam süresinin uzaması, köyden ken-
te göçlerin artması, geniş aile tipinden çekirdek aile 
tipine geçilmesi, okullarda gerçekleştirilen örgün din 
eğitimi etkinliklerinin ihtiyaçları karşılamada yetersiz 
kalması yaygın ve yetişkin din eğitimini gerekli kılan 
sebeplerdendir.

(Cevap B)
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4. Osmanlı Devleti’nde 1913 yılında imam hatip yetiş-
tirmek amacıyla “Medresetü-l Eimmeti ve-l Hutuba”, 
vaiz yetiştirmek amacıyla “Medresetü-l Vaizin” adlı 
kurumlar açılmıştır. 1919 yılında “Medresü-l İrşad” 
adı altında birleştirilen bu kurumlar bugünkü “İmam 
Hatip Liseleri”nin; 1900 yılında İstanbul Darülfünun-
da açılan “Ulum-i Aliye-i Diniyye” şubesi de Cumhu-
riyet döneminde açılan “ilahiyat fakülteleri”nin teme-
lini kabul edilir.

(Cevap D)

3. Osmanlılarda ilk medrese Orhan Bey zamanında İz-
nik’te açılmıştır. Medreseye tayin edilen ilk müderris 
ise Davud-u Kayseri’dir. Osmanlılarda medreselerle 
ilgili ilk düzenlemeyi yapan kişi Fatih Sultan Meh-
met’tir. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden 
sonra Sahn-ı Seman Medreselerini açmış ülkedeki 
medreseleri hiyerarşik bir düzene koymuştur. Yapı-
lan bu düzenlemeye göre medreseler derecelerine 
göre; 20’li, 30’lu, 40’lı, 50’li medreseler şeklinde dü-
zenlenmiş, bunlarda kendi içinde hariç, dâhil, sahn 
gibi bölümlere ayrılmıştır. Daha sonra Kanuni Sultan 
Süleyman kendi döneminde “Süleymaniye Medrese-
lerini” kurarak bu medreseleri en üst dereceli med-
rese haline getirmiştir.

(Cevap E)

2. XI. yüzyılın sonlarından itibaren medreseler de geri-
lemeye başlamış, bu kurumların gerileyişinde ve çö-
küşünde;

 • Öğretim programlarında sığlaşmanın yaşanması,

 • Merkeziyetçilik,

 • Hoca ve talebe seçiminde bozulma,

 • Talebe isyanları,

 • Vakıf sisteminde bozulma

 gibi faktörler etkili olmuştur.

(Cevap A)

1. Örgün Din Eğitimi;

 • Okulda gerçekleşir.

 • Programları uzun sürelidir.

 • Eğitim zamanları ve dönemleri sabittir.

 • Öğrenci grubu genelde homojendir (belli yaş dö-
nemi vb.).

 • Eğitim kademelidir. Birini bitirmeden diğerine ge-
çilemez.

 • Temel eğitim kısmı zorunludur. Ayrıca genelde 
yükseköğretimde de devam zorunluluğu istenir.

 • Sınav ve diploma gibi prosedürleri vardır.

(Cevap E)

5. Din Eğitiminin Felsefi Temelleri: Her milli eğitim sis-
teminin yetiştirmek istediği bir insan tipi vardır. Bu fel-
sefeyi yönlendiren temel saik, o milletin ve devletin 
sahip olduğu değerlerdir. Milli eğitimimizin temel 
amaçlarına bakıldığı zaman, yetiştirilmek istenen in-
san tipine ulaşmada din kültürü ve ahlak bilgisi der-
sinin önemli katkılarının olacağı söylenebilir.

(Cevap B)

6. Din eğitimi programında dört temel unsur yer almak-
tadır. Bunlardan birincisi hedeflerdir. Hedefler, ders-
te öğrencilere kazandırılacak davranışların belirlen-
mesidir. İkincisi ünite ve konulardır. Bunlar, belirle-
nen davranışların kazanılmasında, istenen davranış-
lara ulaşılmasına yardımcı olur. Üçüncüsü ise örnek 
işlenişlerdir. Burada belirlenen hedeflere ulaşabilmek 
için kullanılacak olan yöntem ve teknikler ile araç, 
gereç ve kaynaklar vardır. Dördüncüsü ise istenilen 
davranışlara ulaşıp ulaşılmadığını tespit edilip yapıl-
dığı değerlendirme kısmıdır.

(Cevap E)
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9. Disiplinler arası bir bilim olan din eğitimi, biliminin di-
ğer bilimlerle ilişkide olması kaçınılmazdır. Din eğiti-
mi biliminin ilgili bilimlerinin birinci sırasında “ilahiyat 
bilimleri” gelir. İlahiyat bilimleri;  dinin ne olduğu, men-
şei, tarih içindeki etkinliği, çeşitli alanlardaki yorum-
ları gibi konuları inceler. İlahiyat bilimleri, inanılan di-
ni inceler. Din eğitimi bilimine neyin öğretileceği ko-
nusunda malzeme sunar. Din eğitiminin başarısı ila-
hiyat bilimlerinin başarısıyla doğru orantılıdır. 

(Cevap A)

10. Din eğitimi ile ilgili bilimler şunlardır:

 • İlahiyat Bilimleri (Tefsir, hadis, kelam vb.)

 • Eğitim Bilimleri (Eğitim psikolojisi, eğitim felse-
fesi, sınıf yönetimi vb.)

 • Din Bilimleri (Din psikolojisi, din sosyolojisi vb.)

 • Diğer Bilimler (Sosyoloji, felsefe vb.)

(Cevap B)

11. Din Eğitimi Faaliyeti

 • Belli bir dinin dindarını yetiştirmek amaçlanır.

 • Belli bir dinin öğretimi ile uğraşılır.

 • Öğretim yöntemleri kullanılır.

 • Öğretmenler tarafından gerçekleştirilir.

 • Din sevdirici, benimseticidir.

 • Din Eğitimi (Öğretimi) Bilimi

 • Din eğitimi gerçekliğinin neliği, nasıllığını betim-
lemek, açıklamak, geliştirmek amaçlanır.

 • Bütün dinlerin öğretim faaliyetleri ile uğraşılabi-
lir.

 • Bilimsel araştırma yöntemleri kullanılır.

 • Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilir.

 • Dili nesneldir, objektiftir.

(Cevap C)

8. Doktriner din öğretimi, en eski din öğretimi yaklaşım-
larından biridir. Genellikle tek bir mezhebin veya bir 
dinin çeşitli mezheplerinin ağırlıklı olarak birlikte ya-
şadığı toplumlarda uygulanan yaklaşım türüdür. Bu 
yaklaşımın uygulandığı yerlere örnek olarak İran’da 
Şii mezhebine, Almanya’da Katolik ve Protestan mez-
heplerine ve Yunanistan’da Ortodoks mezhebine gö-
re yapılan din öğretimi verilebilir. Bu yaklaşıma göre 
verilen dersin temel amacı, öğrencilerin tercih edilen 
din ve mezhebi sevmeleri, öğrenmeleri ve ona inan-
malarıdır.

(Cevap A)

7. Din öğretiminde öğretim programı modellerinin ge-
liştirilmesinde felsefi anlayışların “devlet ve rejim, in-
san, bilgi, din, eğitim anlayışı ve eğitim felsefesi ve-
ya eğitim politikası), din eğitimi yaklaşımlarının (dini 
öğrenme, din hakkında öğrenme, dinden öğrenme), 
toplumsal ve dini kültürel yapının, devletin ve toplu-
mun dünya, devlet ve toplumları arasındaki konumu 
ve yönelimin, benimsenen öğrenme ve öğretme yak-
laşımı ve kuramlarının önemli etkisi vardır. Her ülke 
bu unsurlardan her birinde kendine mahsus özellik-
lere göre okullarındaki din öğretimi için çeşitli model-
ler geliştirilmiştir. Bu modellerin geliştirilmesinde ül-
kelerin özel şartları yanında dünyada son dönemde 
ortaya çıkan küreselleşme, çoğulculuk, çok kültürlü-
lük gibi tartışmaların da önemli etkisi vardır. 

(Cevap D)
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13. İnformal din eğitimi, hayat içerisinde kendiliğinden 
gerçekleşen, sistemsiz, programsız ve kontrolsüz bir 
eğitim türüdür. Herhangi bir uzmanlık bilgisi olmayan 
bir kişinin, belli bir program olmadan sokakta karşı-
laştığı bir başka kişiye dinle ilgili bazı konuları öğret-
meye çalışması da informal din eğitimidir.

 İnformal Din Eğitimi:

 • Tesadüfidir, plan, program yoktur.

 • İstenen ve istenmeyen davranışlar birlikte geli-
şebilir.

 • Hedefleri belli değildir.

 • Her ortamda gerçekleşebilir.

 • Önceden hazırlanmış herhangi bir eğitim araç, 
gereç ve materyali yoktur.

 • Önceden tahmin etmek ve etkileşim süreçlerini 
kontrol etmek oldukça zordur.

(Cevap E)

12. Din Eğitimi Biliminin Görevleri:

 • Din eğitimi biliminin niteliği üzerinde düşünmek,

 • Bilim olarak din eğitiminin tanımını ve açıklama-
sını yapmak,

 • Din eğitimi biliminin alanını tespit etmek,

 • Din eğitimi biliminin bilimler arasındaki konumu-
nu, ilgili bilimlerini ve ilişki biçimlerini belirlemek,

 • Din eğitimi biliminin araştırma metotlarını ortaya 
koymak,

 • Din eğitimi biliminin amaç ve görevlerini irdele-
mek,

 • Din eğitiminin bilimsel terminolojisini oluşturmak,

 • Yaygın ve örgün din eğitiminin temellendirmesi-
ni yapmak: Bireysel, toplumsal, milli, evrensel, 
ekonomik, hukuksal açılardan din eğitimi ve öğ-
retiminin gereğini ortaya koymak,

 • Din eğitiminde program geliştirmeden başlaya-
rak bütün süreç için teorik bir zemin oluşturmak, 
teori, ilke ve prensipleri tespit etmek,

 • Din eğitimi sürecinin öğreteni üzerinde düşün-
mek.

(Cevap D)
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15. Okullarda yer alan zorunlu din kültürü ve ahlak bilgi-
si derslerine ilave olarak isteğe bağlı seçmeli ders-
ler uygulamasına geçilmiştir. “Kur’an-ı Kerim, Temel 
Dini Bilgiler ve Peygamberimizin Hayatı” bu dersler-
den bazılarıdır.

(Cevap E)

16. Din Eğitiminin Kültürel Temelleri: Din, bir milletin ve 
toplumun kimliğinde belirleyici bir unsur ve önemli bir 
kültürün oluşmasında belirleyici bir ögedir. Aynı za-
manda din, tarih vb. alanlarda dinin etkilerini gözlem-
lemek mümkündür. Eğer din bilinirse, kültürü ve kül-
türün diğer unsurlarını anlamak daha kolay olacak-
tır. Diğer türlü yeni nesillerde kimlik belirsizliği ve mev-
cut kültürel değerleri anlamlandıramama problemi 
doğacaktır. 

(Cevap C)

14. Ülkemizde din eğitimi etkinlikleri üzerine bilimsel ça-
lışmaların yapılmaya başlanması başka bir ifadeyle 
din eğitimi (öğretimi) biliminin ortaya çıkması olduk-
ça yenidir. Din eğitimi biliminin doğuşunu geciktiren 
sebepler şunlardır:

 • Okullarda din öğretiminin meşruiyetini tartışma-
nın, bu alanda bilimsel çalışma yapmaya imkân 
ve zaman tanımaması,

 • Medreselerin kapatılması ile birlikte din öğretimi-
nin uzunca bir süre okullarda yer almaması,

 • Din eğitimi faaliyeti ile uğraşılan bu alanı bir uy-
gulama işi olarak görmeleri ve bilimselleşme ih-
tiyacını duymamaları,

 • Eğitim bilimleri ile uğraşanların eğitimin din bo-
yutunu dışlamış olmaları,

 • Din eğitimi bilimiyle uğraşanların din eğitimi ge-
leneğinin olumsuz etkileneceği düşüncesiyle, eği-
tim bilimleriyle ve eğitim bilimiyle uğraşanlarla ile-
tişim kurma ihtiyacı hissetmemeleri

 • Program geliştirme ve öğretmen yetiştirme çaba-
larına din eğitiminin uzunca bir süre dahil edilme-
mesidir.

(Cevap A)
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1. Ronald Goldman’ın dini gelişim kuramı, dini gelişi-
min çocuktaki zihinsel gelişime paralel olduğu fikri 
üzerine kuruludur. Goldma’a göre dini düşünce, me-
todu ve özü itibariyle diğer düşünce formlarından 
farklı değildir. Piaget’in ortaya koyduğu bilişsel geli-
şime paralel sonuçlar elde etmiştir. Goldman, ortaya 
koyduğu bu kuramla dini düşüncenin gelişimi konu-
sundaki bireysel farklılıklara da dikkat çekmiştir. O, 
bilimsel gelişim hızı ve zekâ seviyesinin, çocuğun di-
ni gelişimi üzerinde etkisi olduğunu söylemektedir.  

(Cevap A)

2. Çocuk soyut düşünce evresinde, varsayımlı ve tüm-
dengelimsel, soyut ve sembolik terimler içerisinde 
düşünme becerisine sahip olur. Bir önceki aşamaya 
nazaran daha tutarlıdır çünkü düşüncesi artık çeliş-
kileri görebilmek ve farklı hipotezleri deneyebilmek-
tedir. İfadelerin çağrıştırdığı şeyleri orijinal teze geri 
giderek ortaya koyabilen çocuk, teoriden gerçeğe 
doğru hareket edebilmektedir. 

(Cevap D)

3. Bireysel/düşünmeye dayalı inanç döneminde insan, 
sahip olduğu inanç ve değerleri, eleştirel bir gözden 
geçirmeyle sorgular ve yeniden yapılandırır. Dıştaki 
otoriteden içteki otoriteye güven ve yönelmeyle bir-
likte bireyin kimliği, kendine özgü bir hâl alarak bü-
tün ilişki ve rollere sahip olan ve onları yönlendiren 
bir ‘ben’e dönüşür. İçinde bulunduğu toplumu da göz 
önünde bulundurarak tercih ve sorumluluklarının bi-
lincinde kararlar verir. 

(Cevap C)

4. Aile, çocukların sadece fiziki olarak büyüdükleri bir 
ortam değildir. Aynı zamanda dini ve ahlaki değerler 
açısından en fazla etkilendiği ortam aile ortamıdır. 
Aile birincil dini sosyalleşme ortamıdır. Gelişim ilke-
leri, ailede din eğitimi açısından önemlidir. Bu ilkeler, 
aile içi din eğitimi açısından şu şekilde ele alınabilir:

 • Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünü-
dür.

 • Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda gerçekle-
şir.

 • Gelişimde kritik dönemler vardır.

 • Gelişim bir bütün olarak kabul edilir.

 • Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.

(Cevap A)
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7. Osmanlı Devleti’nde genelde din işleri, özelde din 
eğitimi ve öğretimi faaliyetleri Meşihat Makamlığın-
ca Şeyhülislam eliyle yürütülmüştür. Şeyhülislamlık 
makamını, günümüz Türkiye’sinin Diyanet İşleri Baş-
kanlığı (DİB), Vakıflar Genel Müdürlüğü, Adalet ve 
Milli Eğitim Bakanlıkları ile Yükseköğretim Kurulunun 
tüm yetkilerini tek elde toplayan bir kurum olarak ta-
nımlamak mümkündür. 1920 yılında Ankara’da ku-
rulan Meclis Hükümetinde Meşihat, “Şer’iye ve Ev-
kaf Vekâleti” adıyla “Bakanlık” olarak yer almış, 1924 
‘e kadar da bu statü aynen devam etmiştir. Din hiz-
metlerinin politikanın dışında ve üstünde tutulması 
gerçeğinden hareketle 3 Mart 1924 tarihinde Şer’iye 
ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak yerine, 429 sayılı Ka-
nunla, Başvekâlet bütçesine dâhil ve Başvekâlete 
bağlı Diyanet İşleri Reisliği, bugünkü adıyla Diyanet 
İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Milli Mücadele döne-
minde bakanlık düzeyinde temsil edilen din işleri bu 
yasayla Başbakanlığa bağlı bir idari kuruma dönüş-
türülmüştür. Başbakanlık kurumunun kapatılmasıy-
la da günümüzde Cumhurbaşkanlığına bağlanmış-
tır.

(Cevap C)

8. Çocuklara Allah inancından sonra dini inanç olarak 
öğretilmesi gereken bir diğer konu da peygamberle-
re inanç konusudur. Allah inancının öğretiminde ol-
duğu gibi peygamber inancında da işe sevgiyle baş-
lamak gerekir. İlköğretim dönemi çocuğunun model 
arayışı içinde olduğunun farkında olarak peygamber-
lerin hayatlarından güzel örnekler vermek suretiyle, 
onların beşer yönlerine vurgu yaparak ve sevgi esa-
sına dayalı bir peygamberlik öğretimi yapmak gere-
kir. Bu bağlamda Hz. Muhammed’in, kendi çocuklu-
ğunda yaşadıkları ile çocuklara yönelik davranışları 
güzel bir üslupla anlatılmalı; çocukların, onun torun-
ları Hz. Hasan ve Hüseyin’e ve diğer çocuklara kar-
şı gösterdiği sevgi dolu davranışlar hakkında bilgi sa-
hibi olmaları temin edilmelidir. 

(Cevap D)

6. Yaklaşımın kurucusu Max Wertheimer olup, diğer 
önemli temsilcileri K. Lewin, W. Köhler ve K. Koff-
ka’dır. Bu psikoloji yaklaşımı, diğer psikoloji ekolleri-
ni, insanı parça parça ele almaları ve onun sadece 
bir yönünün ön plana çıkarmaları noktasında eleştir-
mektedir. Onlara göre insan davranışları, bütünüyle 
ve yaşanan fiziksel ve sosyal şartlar dikkate alınarak 
incelenmelidir. Gestalt yaklaşım, bilginin doğrudan 
yaşantılar sonucu elde edildiğini söyler. Amaçları, 
davranışların fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü dikkate 
alarak insanı incelemektir. Gestaltçı psikologlar, dav-
ranışı meydana getiren unsurların, tek başlarına dav-
ranış hakkında fikir vermelerinin imkânsız olduğunu 
söylerler.  

 (Cevap B)

5. 1927 yılında din dersleri program dışı bırakılmıştır. 
1939’a kadar köy okulları hariç okul programlarında 
din dersi yer almamıştır. Ancak 1956 yılında isteğe 
bağlı olarak din dersi ortaokul programlarındaki ye-
rini almıştır. 1974 yılında ise ilkokul 4. sınıftan lise 
10. sınıfa kadar program içerisinde din dersi yerini 
almıştır.

 Din derslerinin okul programlarına yeniden konulma-
sında:

 • Halkın din eğitimi taleplerinin yoğunlaşması,

 • Komünizme karşı dinin gücünden yararlanma,

 • Dinin Türk kültürünün önemli bir unsuru olması,

 Toplumda büyüklere saygının azalması, geçmişlerin 
arkasından Fatiha okuyabilecek kimselerin kalma-
ması gibi gerekçeler öne çıkmıştır.

(Cevap D)
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9. Din eğitim ve öğretimi açısından üzerinde durulma-
sı gereken nokta şudur: Düşüncenin somuttan soyu-
ta yapacağı sıçramada çocuğa yardım edilecektir. 
Dinsel düşünce bir gelişim sürecini gösterir. Somut 
düşünceden soyut düşünceye geçiş kolay gerçek-
leşmez. Aslında dinsel düşüncenin ilk şekli olan so-
mut düşünme yaşla birlikte bir azalma gösterir fakat 
büsbütün bozulmaz. Çocuğun dini gelişimini tasvir 
edecek herhangi bir çalışma öncelikle çocuğun zihin 
gelişimlinden başlamalıdır. 

(Cevap D)

10. Zihin gelişimini açıklayan kuramcılar arasında en de-
taylı çalışmayı Jean Piaget yapmıştır. Jean Piaget, 
çocuğun kendine özgü bir algılama, düşünme ve yo-
rumlama biçimi olduğunu, onun somut düşündüğü-
nü, somut düşünceden soyut düşünceye hangi ge-
çiş basamaklarıyla ulaştığını göstermiştir. Çocukta 
kavram oluşumunun belli bir sıra izlediğini, bu sıra-
ya uygun düşen eğitim ve öğretimin daha başarılı 
olacağını belirtmiştir. Ayrıca o, gelişim basamakları-
nı izleyen eğitim ve öğretim, gelişim evreleri arasın-
daki geçişi kolaylaştıracağına da işaret etmiştir. 

(Cevap B)

11. Fıkıh kitaplarında çocukluk çağı farklı evrelerde in-
celenmiştir. Bunlar:

 • Anne karnındaki çocuk: Cenin

 • Yeni doğan çocuk: Sabi

 • Sütten kesilen çocuk: Gulam 

 • 7-10 yaş arası çocuk: Yafi 

 • 10-15 yaş arası çocuk: Hazver 

 Olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada çocukluk 
dönemini dini açıdan gösterdiği karakteristik özellik-
leri ile inceleyen araştırmacıların sınıflandırması esas 
alınmıştır. Bilim adamları çocukların din ile ilgili duy-
guların ve eğilimlerinin hangi tezahürlerle ortaya çık-
tığı konusunda bazı ipuçları vermişlerdir. 

(Cevap C)

TEST • 4

12. Kur’an Kursları, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ola-
rak 1925 yılında 10 kişilik bir kadro ile eğitim-öğreti-
me başlamıştır. O tarihten bugüne kadar “varlığını 
sürdüren ve hiç kapanmayan yegâne din eğitimi ku-
rumu” olmuşlardır. Bu kurum 1940’lara kadar çok iniş-
li-çıkışlı gelişmelere uğramıştır. 1948’de çıkarılan 
Kur’an Kursları Talimatıyla resmileştirildi. Kur’an Kurs-
ları 1950 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına bağlan-
dı. 1971’de bu kurumların teftişi için Milli Eğitim Ba-
kanlığına yetki verildi. 1982’de bu kurumla Milli Eği-
tim Bakanlığının arasında işbirliği yapılacağı teyit 
edildi. 1990’dan sonra akşam ve yaz Kur’an Kursla-
rı açıldı. Kur’an Kurslarında: Kur’an-ı Kerim, itikat, 
ibadet, siyer ve ahlâk okutulmaktadır.

(Cevap B)
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14. Gerek aile gerekse okul ortamında, çocukta olumlu 
veya olumsuz duygular meydana getiren unsurlar 
birlikte bulunur. Çocuk bu ortamlarda istenilen ve is-
tenilmeyen duyguları yaşayarak, taklit ederek veya 
şartlanma yoluyla öğrenir. Aile ve okulun görevi, ço-
cukta istenilen duyguların gelişmesini desteklemek, 
çocuğa, istenilmeyen duygularını denetim altına al-
masını ve onlarla başa çıkmasını öğretmek, onun 
sağlıklı bir şekilde duygu eğitimini gerçekleştirmek-
tir.

(Cevap A) 

13. Çocukta fıtri olarak var olan din duygusunun, erken-
den veya geç olarak ortaya çıkmasında, sağlıklı ve-
ya sağlıksız bir şekilde gelişmesinde dış etkenlerin 
önemi daha büyüktür. Çocuğun dini gelişimini etkile-
yen dış faktörler arasında en önemlisi ailedir. Diğer 
etkenler, önemine göre aileden hareketle helezonlar 
hâlinde dalga dalga dışa doğru açılıp gitmektedir

(Cevap D)



DİNLER TARİHİ

TEST • 1 239

KO
ZM

İK
 O

D
A

 •
 D

İK
A

B
 Ö

A
B

T 
SO

R
U

 B
A

N
K

A
SI

w
w

w.
ko

zm
iko

da
.c

om
.tr

KOZMİK ODA

5. Havari, Hz. İsa tarafından seçilmiş, tebliğ ve irşad 
görevinde ona yardımcı olan on iki kişilik grubu ifa-
de eder. Havarilerin sayısının on iki olarak tespiti İs-
railoğullarının on iki kabilesiyle ilgili olduğu söylen-
mektedir. 

 (Cevap B)

1. Hint kast sisteminde toplum belli sınıflara ayrılmıştır:

 • Brahmanlar (Rahipler ve Bilginler)

 • Kşatriyalar (Prensler ve Askerler)

 • Vaisyalar (Esnaf ve Çiftçiler)

 • Sudralar (İşçiler ve Köleler)

 Kast sistemine dahil edilmeyen, kast dışı kalanlara 
Parya denir.

(Cevap D)

2. Genel konsillere Ekümenik Konsiller denir. Eküme-
nik konsillerden ilk yedi konsile herkes bütün kilise-
ler itibar etmektedir. Ekümenik konsillerde, İznik kon-
silinde İsa’nın tek kişilikli ve iki tabiatlı olduğu karara 
bağlanmıştır.

(Cevap B)

3. İslam ve Hinduizm karışımı bir din olan Sihizm, 16. 
yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmış milli bir karakte-
re sahip bir dindir. Kurucusu Guru Nanak’tır.

(Cevap D)

6. Bugün daha çok bir kişisel gelişim tekniği olarak bi-
linen meditasyon, hemen her dinde görülen yoğun-
laşma ve içe dönüş demektir. Ancak meditasyon adı 
altında yapılanlar aslında Hinduizm’in yoga teknikle-
ridir. Yoganın Batı ülkelerinde yaygınlaşması Hindis-
tan kökenli din adamları sayesinde gerçekleşmiştir.

(Cevap D)

4. Hristiyanlık inancına göre günahlara karşı bir nevi 
kefaret işleminin yerine getirilmesine endüljans de-
nir. Buna göre; insanın, günahının bedelini din adam-
larının aracılığı ile gidermesi gerekmektedir. Diğer 
bir ifade ile din adamlarının Tanrı ile insan arasında-
ki aracılık faaliyeti, endüljansın temelini oluşturmak-
tadır. Bu işlem Katolik kilisesinin önemli işlevlerinden 
biridir. Zira Roma Katolik kilisesinde, herhangi bir su-
çun ilahi adalet nezdinde affından sonra dünyevi kar-
şılığının tamamen ya da kısmen affedilmesi müm-
kündür. Endüljans bahşetmek yetkisi gerçekte Pa-
pa’ya aittir.  

(Cevap E)

7. İslam âlimleri dinleri, orijinal ve kaynağının ilahi ol-
ması açısından Müslümanlık öncelikli olmak üzere 
Yahudilik ve Hristiyanlığı “Semavi din statüsünde de-
ğerlendirir ve Yahudi ve Hristiyanlara, “Ehl-i Kitap” 
statüsü verir. Asliyetini koruyamamaları nedeniyle 
“Muharref din” konumunda olan Yahudilik ve Hristi-
yanlık dışındakilere, “Batıl dinler” denmiştir. İman, 
bütün semavi dinlerde ortak bir yapıya sahiptir. Bu 
doğrultuda “amentü” olarak tanımlanan iman şartla-
rı, bütün semavi dinlerde benzerlik taşımaktadır.

(Cevap C)

9. Taoizm: ismini kısaca “yol” anlamına gelen “Tao”dan 
almıştır. İlk Taocular doğal düzenli uyumlu yaşama 
sanatını öğretmeyi hedeflediler. “Eylem”e yaklaşım-
larını doğayı gözlemle tasarladıkları “Wu-wei” kavra-
mıyla ifade ettiler. Nesnelere ve kavramlara verdiği-
miz önem arzuları ve amaçları doğurur. İyi ve kötü 
olmak ve yüksek, aydınlık ve karanlık. Bu anlamlar-
dan kopmamız, arzu ve amaçlarımızdan ayrılmamız 
sonucu eylemsizliğe varır.

(Cevap B)

8. Hz. İsa’ya vahyolunduğu bilinen İncil, orijinal hâliyle 
günümüze ulaşmadığı gibi Hristiyanlığın ilk çağların-
da birbirini tutmayan yüzlerce farklı İncil ortaya çık-
tı. Her grup ve toplumun kendine has bir İncil’i bu-
lunmaktaydı. Suriye’deki Hristiyanlar Matta, Yuna-
nistan’dakiler Luka, Roma’dakiler Markos İncil’ini kul-
lanmışlardır. Yuhanna İncil’i ile bu sayı dörde çıkmış, 
yüzlercesi arasından söz konusu dört İncil Hristiyan 
kutsal metnine dâhil edilmiştir.

(Cevap A)
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12. Vedalar, Hinduizm’e inananlar için kutsal kitaplardır. 
MÖ 1500 ile 500 yıllarında yazıldığı bilinir. En eski 
metin “rig veda”dır.

 Vedaların bölümleri şunlardır:

 • Samhitalar

 • Brahmanlar

 • Aranyakalar

 • Upanişadlar

(Cevap D)

11. Hristiyanlıkta en büyük mezhep olan Katolik mezhe-
binin bazı sakramentleri (sırrı) vardır. (Bunlara Sak-
rament / sır / gizem denir.)

 I. Vaftiz

 II. Konfirmasyon

 III. Tövbe/günah istiğfarı

 IV. Evharistiya / Komünyon: İsa’nın çarmıha geril-
meden önce havarileriyle yediği son akşam ye-
meği anısına yapılan sakramentlerdir. Katolik, 
Protestan ve Ortodokslar her pazar günü bu ayi-
ni yaparlar. “Kutsal komünyon, mass, Robbin Son 
akşam yemeği ve Ekmek-Şarap ayini olarak bi-
linir.

 V. Evlilik-evlenecek çiftler için yapılır.

 VI. Rahip takdisi

 VII. Hastayı Yağlama

 (Cevap E)

13. Şehristani’nin bu eseri ile ilgili denilebilir ki “Dinler 
Tarihi” konusunda İslam dünyasında karşılaştırmalı 
olarak kaleme alınan en eski ve etkili kaynaktır.

Cevap E

15. Birinci İznik Konsili MS.325 yılında İmparator Kons-
tantin tarafından Roma imparatorluğunda resmi din 
olarak Hristiyanlığın içerisinde tartışılan bazı konu-
ları netleştirmek için toplandı.

 • Konsilin asıl amacı Mesih İsa’nın gerçek tanrı 
olup olmaması idi.

 • Mesih İsa Konsil sonrasında Tanrı Baba ile aynı 
özü paylaşan gerçek tanrı olarak kabul edildi.

 • Bu Konsil’de Ortodoks, Protestan ve Katolik mez-
hepler ortak hareket etmişlerdir.

 • Konsil’de kitabı mukaddesin ikinci kısmı olan Ye-
ni Ahit’in ilk dört kısmı olan Matta, Markus, Luka, 
Yuhanna kabul edilmiştir.

 • “Daniel” ise Tevrat ve Zebur’un kitabı olan Ta-
nah’ın 3. kısmı olan Ketuvim kitabının bir bölü-
müdür.

(Cevap D)

14. A) Yahudiliğin Tevrat’tan sonra gelen en kutsal ki-
taplarıdır. Tevrat’ın yorumu tefsiri de denebilir. 
Yahudiliğin medeni kanunu, tören kuralları ve ef-
sanelerini kapsar Talmut iki bölümden oluşur; 
Mişna, Gemera

 B) Yahudiler için Peygamber Musa ve Davud’a gön-
derilen (Tevrat ve Zebur) kitaplardır. Hristiyanlar 
“Eski Ahit” olarak kabul eder.

 C) Yahudilerin dinlenme günü olan cumartesiyi ifa-
de eder. Yahudiler Tanrı’nın dünyayı 6 günde ya-
rattığına ve 7. gün dinlendiğine inanır.

 D) Yahudilerin en eski sembollerindendir. Kudüs ta-
pınağında zeytinyağı ile yakılan yedi kollu şam-
dandır. Musa’nın Sina Dağı’nda gördüğü yanan 
çalıyı simgeler.

 E) Musevi erkeklerinin dua esnasında sinagogda 
veya dışarıda başlarını örtmekte kullandıkları kü-
çük takkedir.

(Cevap E)

10. Budizmin temel ilkeleri şunlardır:

 • Bağımlı varoluş yasası, dört temel hakikat, sekiz 
dilimli yol, doğru bilgi veya kesin iman, doğru 
amaç/düşünce, doğru konuşma, doğru davranış, 
doğru meslek, doğru çaba, doğru sürekli göze-
tim, doğru tam konsantrasyon, karma öğretisi

 Budizm, MÖ 6. yüzyılda Kuzey Hindistan’da yaşadı-
ğı kabul edilen “Siddharta Gautama Sakyamuni”nin 
öğretilerine dayanan sistemi ifade eder.

(Cevap D)
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4. Zerdüştlüğün kutsal metni Avesta’dır. Birkaç ana bö-
lümden oluşan Avesta’nın bölümleri: Yasna, Vispe-
rad, Yaşt, Videvdat (Vendidat) ve Hurda Avesta (Kü-
çük Avesta) olarak adlandırılır. 

 Hindu kutsal metinleri iki gruba ayrılır: Şruti ve Sm-
riti. “İşitilen, görülen” anlamına gelen şruti kategorisi 
içinde Vedalar; smriti kategorisinde ise Puranalar, 
Ramayana, Mahabharata ve Dharma-Şastralar yer 
alır.

 Budist kutsal metinleri üç kategoriye ayrılır: Bunlar-
dan en önemlisi içeriklerinin genel olarak Buda’nın 
ağzından geldiği kabul edilen Pali dilindeki Tipitaka-
dır (Sanskritçe=tripitaka).

(Cevap C) 

2. Budizm’de ruhun yokluğu “anatman” kavramıyla ifa-
de edilir. Buda’nın öğretilerinden biri de, insanlar da 
dâhil canlı varlıkların hiçbirinin değişmeyen, sabit 
ebedi, Tanrı tarafından yaratılmış, ilahi bir kaynaktan 
gelen anlamında hiçbir şeyin bulunmadığıdır. Canlı 
varlıklar, beşe ayrılabilecek olan, sürekli değişen, sk-
handa (bir araya toplanma/gelme) olarak adlandırı-
lan (maddi yapı, hissetme, algı, karakteri oluşturan 
zihni teşekküller ve bilinç) zihni ve fiziki şeylerin top-
lamından ibarettir. Bunlar cehaletin yol açtığı hırs ve 
bencillik tarafından bir araya getirilir. Dolayısıyla ce-
halet ortadan kalktığında tamamen ortadan kalkar 
yok olurlar. İnsanların cehalet döneminde yeni be-
denlerle dünyaya gelmelerine yol açan ise karmadır.

(Cevap B)

3. Buda’nın vefatından yüzyıl sonra toplanan ikinci Bu-
dist Konsili’nde cemaat (sangha) içinde, zamanla 
Sthaviravadin’i oluşturacak olan Staviralar (Yaşlılar) 
ve daha sonra Mahasanghika (büyük cemaat/sang-
ha) olarak bilinecek olan fakat o zaman Mahasang-
halar olarak bilinen diğer rahipler arasında bir bölün-
me vuku buldu. Bunlar arasındaki ayrılık noktaları, 
Sthavirava dinlerin manastır disiplinindeki herhangi 
bir değişikliği kabul etmemeleri ve Mahasanghikala-
rınarahata daha düşük bir statü vermeleri ve Buda’yı 
aşkın konuma yükseltmiş olmalarıdır. Budizm’in ta-
rihsel gelişimi sırasında mesela, miladi asrın başla-
rında on sekiz okul ortaya çıkmış ancak bunların bü-
yük bir kısmı zamanla ya ortadan kalkmış ya da baş-
kaları içinde kaybolmuştur. Bugün bunlardan üç ana 
okul varlığını devam ettirmektedir. Theravada (Hina-
yana), Mahayana ve zaman zaman Mahayana için-
deki bir gelenek olarak da kabul edilen Vajrayana. 
Üç başlık altında toplanan bu okullar, yekpare olma-
yıp kendi içlerinde farklı gelenekleri de barındırırlar.

(Cevap A)

1. Protestan mezhebinin özellikleri şunlardır:

 • Papa da bir insandır, yanılabilir.

 • Diğer iki büyük Hristiyan mezhebinin kabul ettiği 
teslise inanırlar.

 • Kutsal kitabı yorumlamaya herkes yetkilidir.

 • Sakramentlerden yalnız Vaftiz ve Evharistiya’ya 
inanırlar.

 • Azizleri kabul etmezler.

 • Kiliselerde resim ve heykel lüzumsuzdur.

 • Haç çıkarma geleneklerine inanmazlar.

 • İbadet ve ayinleri herkes kendi diliyle yapabilir.

 • A’râf ve ebedî ceza yoktur.

 • Meryem sıradan bir insandır ilahî bir niteliği yok-
tur.

 • Günah çıkartma işlemi mantıksız bir uygulama-
dır.

(Cevap D)
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6. Toshihiko İzutsu, çağımızın değerli ve dünyaca ünlü 
bir Japon, düşünce tarihçisi ve filozofudur; o aynı za-
manda bir çağdaş Müslüman düşünür sayılmalıdır. 

 Tokyo Keio Üniversitesi Kültür ve Linguistik Araştır-
malar Enstitüsü, Tahran Emperyal Felsefe Akademi-
si ve Montreal McGill Üniversitesinde öğretim üyeli-
ği yapmıştır. Tasavvuf, Advaita, Vedanta, Mahayana 
Budizmi ve felsefi Taoizm konularında önde gelen 
otoritelerden biri kabul edilen ve otuzdan fazla dil bi-
len İzutsu; İran, Hindistan, Kuzey Amerika ve Asya’da 
ilgilendiği alanlarda çok sayıda araştırma yapmıştır.

(Cevap D)

7. Hristiyan kaynaklar iyice incelenince bu dindeki pey-
gamberlik anlayışının diğer ilâhî dinlerin peygamber-
lik anlayışından çok farklı olduğu görülür. Vahiy me-
selesinde izah edildiği üzere, Hristiyanlıkta Hz. İsa’nın 
sadece sözleri değil, bizzat kendi varlığı ve mevcu-
diyeti de vahiy kabul ediliyordu. Böyle olunca bu din-
de Hz. İsa, bir peygamberden çok, bir ilah olarak ka-
bul edilmektedir. Hristiyanlığa göre Hz. İsa, bir insan 
peygamber değil, insan suretine girmiş bir ilâhtır. O, 
belki bir vahiy almaktadır ancak Baba Allah, onun vü-
cuduna hulûl ettiğinden ve onunla bütünleştiğinden 
o da ilahlaşıyor ve kendi kendine vahyeden durumu-
na geliyor. Hristiyanlar, Hz. İsa’nın, Hz. Muhammed 
ve Hz. Musa gibi vahiy aldığını kabul etmiyorlar.

(Cevap C)

8. Hinduizm, Budizm, Caynizm, Sihizm Hindistan’ta or-
taya çıkan dinlerdir. Taoizm ve Konfüçyanizm, Çin 
dinleridir. Şintoizm ise Japonların geleneksel dinidir.

(Cevap B)

5. Caynizme göre herkesin yerine getirmekle sorumlu 
olduğu beş temel ahlaki kural vardır.

 Bunlar;

 I. Ahimsa,

 II. Satya,

 III. Asteya,

 IV. Brahmacarya,

 V. Aparigraha 

 Manastır dışındaki Caynistler için dini hayat keşişle-
rin günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bu-
lunmak, zihinsel dinginliğe ulaşmak için meditasyon 
yapmak,  bedensel arzularına gem vurmak, belirli yi-
yecekleri belli zaman ve mekânlarda tüketmemek gi-
bi sorumlulukları yerine getirmekten ibarettir.

Cevap B
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12. Protestanlığın genel özellikleri şunlardır:

 • Papa tek otorite değildir ve yanılmazlığı yoktur. 
Hristiyanlığı bilen herkes otoritedir. Papanın dün-
yevi hiçbir yetkisi yoktur ve imparatordan üstün 
değildir.

 • Kilisede hiyerarşi olamaz. Papanın ve piskopos-
ların Hristiyanlar üzerinde, onlara hizmet dışın-
da yetkileri yoktur.

 • Tanrı’nın ruhaniyetinde herkes eşittir. Bu neden-
le laikle ruhban arasında hiçbir fark ve ruhbanın 
laike üstünlüğü yoktur. Laikler papazlık yapabi-
lecekleri gibi rahipler de evlenebilirler.

 • Sakramentlerden ilk ikisini (Vaftiz ve Evharistiya) 
kabul ederler.

 • Günah itirafının mecburiliğini ve Kilise mensup-
larının günah çıkarma yetkisine sahip oldukları-
nı kabul etmezler.

 • Kiliselerde resim, heykel ve tasvirlere yer ver-
mezler.

(Cevap B)

9. Dürzîlik’in özelliklerinde A, B, D, ve E seçeneklerin-
de belirtilen özellikler yer almaktadır. Dürzîlik’in te-
mel karakteri ise bâtınî bir fırka olmasıdır. Dürzîlik İs-
lam coğrafyasında ortaya çıkan ve kendilerini İslam’la 
ilişkilendiren, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in 
sünnetinde ortaya konulan temel inanç ve ibadetler 
hakkında, genel anlayıştan farklı, kendilerine has yo-
rumlara sahip olmaları, “kapalı toplum” hayatlarını 
devam ettirmeleri, diğer toplum kesimlerine karşı ken-
dilerini koruma amaçlı “gizliliğe” önem vermeleri, için-
den geldikleri sosyal çevreye ait önceki inanç ve ge-
leneklere ait birtakım anlayış ve uygulamaları devam 
ettirmelerinden bâtınî bir karaktere sahiptir.

(Cevap C)

10. Hristiyanlar, Yahudilerin kutsal kitabına Ahd-i Atîk de-
mektedirler. Onlara göre, Allah ile insanlar arasında-
ki son ahid Hz. İsâ vasıtasıyla yapılmış olandır. Do-
layısıyla bu yeni ahdin yazılı ifadesi olan metinlere 
Ahd-i Cedîd, daha önceleri Allah ile İsrâiloğulları ara-
sında yapılan ahdi ihtiva eden metinlere de Ahd-i Atîk 
denilmiştir. Türkçede de bu teâmüle uyularak Yahu-
di kutsal kitabına Ahd-i Atîk (Eski Ahid) denilmekte-
dir. Grekçesi Palaia Diathêkê’dir. İbrânîce berit (ahid) 
karşılığı Alliance-Covenant olmasına rağmen kelime 
Latince’ye testamentum (vasiyet) olarak çevrilmiştir. 
Bugün Ahd-i Atîk karşılığı olarak Ancienne Alliance 
–Old Covenant yerine Ancien Testament- Old Testa-
ment tabirleri kullanılmaktadır.

(Cevap A)

11. Taoizm, Çin’in millî ve yerel dinlerinden birisidir. Ku-
rucusu Lao-tzu (Laozi)’nin hayatı hakkında çok az 
şey bilinmektedir. Laozi, Tao’yu tabiatla ilişkilendirir. 
Tabiatın yolunu izlemek hem kozmik düzeni sağlar 
hem de manevi gelişime, başarılı ve uzun yaşama 
yol açar.

(Cevap B)
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14. Hristiyanlık öncesi Yahudi mezhepleri şunlardır:

 • Hasidîler 

 • Ferisîler

 • Sadukîler 

 • Essenîler 

 • Zelotlar

(Cevap B)

15. Yuhanna İncili: Yirmi dört bab’dır. Bu İncil’i yazanın 
Yuhanna’nın talebisi olduğu zannedilmektedir. Bu İn-
cil’de İsa’nın, Allah’ın oğlu olduğu tezi üzerinde ıs-
rarla durur.

(Cevap E)

13. a. Hz. İsa’nın çocukluğu, Galile eyaletinin Nâsıra 
kasabasında geçmiştir. Bu yüzden bütün hayatı 
boyunca Nâsıralı adıyla anılmıştır.

 b. Hz. İsa görevine 30 yaşından sonra başlamıştır. 
Hz. Yahya Ürdün’de yaşıyordu ve onun teyze oğ-
luydu. O tek Tanrı’ya inananları ve gerçek iman 
sahibi olanları vaftiz ediyordu. Hz. İsa da “Vaftiz-
ci Yahya” ismiyle tanınan Hz. Yahya’ya giderek 
onun tarafından vaftiz edildi. 

 c. Tebliğini ilk önce Galile’de yapmaya başlamış, 
ama aynı zamanda Samiriye’ye, Kudüs’e ve Ga-
lile’nin kuzey bölgelerine de gitmiştir. O, bu gezi-
lerinde kendisini dinleyenlere günahları bağışla-
ma konusunda yetkili olduğunu söylüyordu. Bir 
süre sonra da etrafında havarileri oluştu ve teb-
liğinde ona yardımcı oldular.

 d. Hz. İsa’nın, tebliğini yaparken en sık başvurdu-
ğu konulardan birisi mucizedir. İncilleri bu açıdan 
taradığımızda onun kırka yakın mucizesinden 
bahsedildiğini görürüz.

 e. MS 30 yılında Yahudilerin en yüksek mahkeme-
si olan Sanhedrin tarafından Tanrı’ya küfretmek-
le suçlanıp ölüm cezasına çarptırıldı. O çağda İs-
rail Roma’nın işgali altında bulunduğundan, Ya-
hudilerin bu yargıyı infaz etme yetkisi yoktu. Bu 
nedenle Yahudi din adamları Roma valisi Pontus 
Platus’a başvurup Hz. İsa’yı çarmıha gerdirerek 
idam ettirdiler.

(Cevap D)
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1. Dinin kaynağı konusunda A. Comte, L. Buchner, H. 
Spencer, S. Freud ve C. Darwin gibi materyalist dü-
şünce sahipleri farklı görüşler ileri sürmüşlerse de 
Yahudi, Hristiyan ve Müslüman bilginler tarafından 
bu tür teoriler kabul edilmemiştir. 

(Cevap B)

2. ‘Tanrıların Yolu’ veya ‘Kamilerin Yolu’ anlamına ge-
len Şinto kelimesinden türetilen Şintoizm, Japon-
ya’nın yerli en eski dinlerindendir. Şintoizm; inançla-
rı, âdetleri ve uygulamaları açısından çok karmaşık 
bir yapıya sahiptir. Japon halkına mensubiyet ve ona 
ait değerlerin sembolik modeller ve ritüellerle ifade 
edilişi olarak tanımlanabilecek olan Şintoizm, düzen-
li bir inanç doktrinine sahip değildir. Bu durum, Şin-
toist inançların genellikle Japonya’ya dışarıdan ge-
len dinî inançlara bir tepki olarak gelişme göstermiş 
olmasına bağlıdır. Japonların önceleri ‘Kaminomiçi’ 
adını verdikleri bu din, Baştanrı Amaterasu’nun dı-
şında birçok tanrısal varlık olan kamilere, ruhlara ve 
tabiata saygıyı ve onlara ibadeti içermektedir. 

 Şintoizm’in kutsal kitabı Kojiki’ye göre sekiz yüz bin, 
Nihongi’ye göre ise seksen bin tanrı olduğu belirtil-
mektedir. Bunların başkanı, Amaterasu’dur. Amate-
rasu’nun tapınağı “İse” şehrindedir.

(Cevap D)

3. Orta Çağ toplumları hiyerarşik bir yapı arz etme ba-
kımından özdeş olsalar da onlardan hiçbiri Hindis-
tan’daki kast sistemi kadar kadim ve katı bir yapı arz 
etmemekteydi. Kast, Portekizce “saf, temiz” anlamı-
na gelen castadan türer. Hint toplum yapısının za-
manı bilinmeyen bir andan beri devam eden dört kas-
tı (çatur varna); Vedaların kutsal sözlerinin gözetici-
leri olan Brahminler, savaşçılar ve yöneticiler olan 
Kşatriyalar, çiftçiler, zanaatçılar, iş adamları olan Va-
işyalar ve Hindu toplumunun temelini oluşturan yok-
sul işçiler, hizmetçiler ve köleler olan şudralara ayrıl-
mış yapısını ifade etme için kullanılır.

(Cevap C) 

4. Hint geleneğinde monoteist, politeist, monist ve pan-
teist tanrı anlayışları vardı. Fakat Buda’dan nakledi-
len iman ikrarı, üç cevher arasında veya sekiz dilim-
li yolla ilgili maddelerde tanrı ile ilgili bir anlatıma rast-
lanmaz. Ancak Buda’nın Tanrı’yı inkâr anlamında 
söylediği bir söz de günümüze intikal etmemiştir. Bu 
konudaki sessizliğin kutsal metinden kaynaklandığı 
dikkatten kaçmamaktadır. Buda’dan yaklaşık dört 
yüzyıl sonra yazıya intikal ettirilmiş olan Pali metnin-
den önceki uzun şifahî devrede vuku bulan ihtilâflar 
vb. gelişmeler göz önünde bulundurulursa bu ses-
sizlik pek de yadırganmaz. Bu sebepten herhangi bir 
Tanrı inancına sahip değillerdir.

(Cevap D)

5. Budizm’in kurucusu olan Buddha; Sanskrit dilinde 
“uyanmak, idrak etmek, bilinçlenmek anlamına ge-
len budh” fiilnden türemiştir. Asıl adı Siddhartta’dır. 
Budistler onu Buddha olarak tüm dünyaya tanıtmış-
lardır.

(Cevap C)

6. Soruda verilen öncüllerde I, II ve III. öncüller Yahu-
diliğin on emri arasında yer alır.

(Cevap C)

7. Hindularda ruhun ölümsüz olup başka bedenleri sü-
rekli göç etmesine “Reenkarnasyon” bu sonsuz gi-
diş geliş döngüsüne de “Samsara” denir

(Cevap A)
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8. A seçeneğindeki karar → I. İznik Konsili’nde

 B seçeneğindeki karar → II. İstanbul Konsili’nde

 C seçeneğindeki karar → Efes Konsili’nde

 D seçeneğindeki karar → I. Vatikan Konsili’nde

 E seçeneğindeki karar → İznik ve İstanbul Konsili’n-
de alınmıştır.

(Cevap C)

10. Hristiyan ilahiyatçılar vaftizin gayesini:

 • İman ve kurtuluşu gerçekleştirmek

 • Asli günahı silmek

 • İnsanı aydınlatmak

 • Mesih’in acılar içinde ölümünü hatırlamak

 • Yeniden doğuşu gerçekleştirmek olarak belirtmiş-
lerdir.

(Cevap E)

9. Yahudiliğin inanç esaslarıyla ilgili I, II ve IV öncülleri 
doğrudur. Ancak III. öncüldeki Tanrı’nın biricik oğlu 
tek bir Rab İsa Mesih’e inanılması Hristiyanlığın inanç 
ilkesini oluşturmaktadır.

(Cevap B)

11. Hinduizmin belli bir kurucusu yoktur. Kong-zi (Konf-
çyüs) yaşarken düşüncelerini yazıya geçirmediği için 
fikirleri değişmeden günümüze kadar gelememiştir. 
Onun düşünceleri büyük oranda, ölümünden sonra 
öğrencilerinin anlattıklarından yola çıkarak derlen-
miş “Konuşmalar” (Lun Yu) adlı kitapta yer alır. Sih-
lerin kutsal kitabına, Adi Granth veya Guru Granth 
Sahib denir. Yaşayan guru olarak görüldüğü için Adi 
Granth’a, insan bir guruya gösterilen saygı ve dav-
ranışlar yapılır

(Cevap D)

12. Çok sık karşılaştığımız bir Hristiyan öğretisi değildir 
Lent. Diğer kavramları hatırlayalım:

 Kişinin kiliseye kabulü, imanının teyit ve takrir edile-
rek güçlendirilmesi için yapılan ayine denilir.

 Noel Bayramı’nın beklenildiği son dört haftadır, özel-
likle çocukları sevindiren geleneklerle süslenmiştir. 

 Hristiyanlıkta inancın göstergesi olarak yapılan dü-
zenli ayin.

(Cevap A)

13. Noel yani Christmas Batı Hristiyanları yani Katolikler 
25 Aralık’ta, Doğu Kiliseleri yani Ortodokslar tarafın-
dan ise tarafından 6 Ocak’ta kutlanan bayramdır. Hz. 
İsa’nın doğumu anısına kutlanılır. 

(Cevap C)

15. Caynizm: Kurucusu Mahavira’dır. Ahimsa yani öldür-
meme ilkesi önemlidir. 3 cevher inancına sahiplerdir.
Cennet, cehennem inancı bulunur.

(Cevap E)

14. Mişna, Tevrat’ta genellikle dağınık hâlde yer alan hü-
kümlerin yanı sıra, bu hükümlere yönelik ilave açık-
lamaların sistematik olarak ele alındığı bir nevi şifa-
hi şeriat kitabı niteliğindedir. Dili İbranicedir ve altı 
bölümden oluşmaktadır: Zeraim (zirai uygulamalar), 
Moed (bayramlar), Naşim (kadınlar, nikâh ve evlilik), 
Nezikin (sivil ve cezai hükümler), Kodaşim (Mabed-
le ilgili uygulamalar) ve Tohorot (Ritüel temizlik). Ge-
mara ise Mişnada özet biçiminde ele alınan ve kimi 
zaman kapalı kalan hükümlerin açıklanmasıdır.

(Cevap D)
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1. Fırat Öğretmen’in kullanmış olduğu strateji, sunum 
yoluyla öğretimdir. Sunum yoluyla öğretim, öğretmen 
merkezli bir öğretim stratejisidir. Bu stratejide öğren-
ciden beklenen davranışlar belirlenir, işlenecek ko-
nular belirlenir, hedef ve içeriğe uygun biçimde ör-
nekler seçilir ve hazırlanır.

(Cevap C)

4. Nagihan Öğretmen I, II ve IV. öncüldeki çalışmaları 
yaparsa bu sorunun çözümüne katkı sağlayabilir.

(Cevap D)

6. Hülya Öğretmen, amaca dönüklük ve aktivite ilkesi-
ni göz önünde bulundurmuştur. Amaca (hedefe) dö-
nüklük ilkesi, yapılan uygulamaların hedef davranış-
lara uygun olması demektir. Aktivite ilkesi, yaparak 
yaşayarak öğrenmedir. Kalıcı öğrenmeleri sağlar.

(Cevap E)

5. Geliştirilen özel alan yeterliklerinde değerlendirme 
bölümü yoktur.

(Cevap D)

3. Verilen seçeneklerden A, C, D ve E’deki öğretmen 
davranışı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Özel 
olan yeterlilikleri kapsamında yayımlanan “mesleki 
gelişimi sağlayabilme” kapsamında iken B seçene-
ğinde verilen öğretmen davranışı “mesleki yeterlik-
lerini belirleyebilme” kapsamındadır.

(Cevap B)

2. 2018 yılında yayımlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgi-
si Dersi Öğretim Programı’nda İslam düşüncesinde 
itikadi ve siyasi yorumları genel özeliklerine göre sı-
nıflandırır kazanımını Ehl-i Sünnet (Eşarilik ve Ma-
turidilik) ve Şia (İmamiye ve Zeydiye) ile sınırlandı-
rır.

(Cevap B)
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9. 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde B, C, D 
ve E seçeneklerindeki verilen bilgilere öğretmen yer 
verirken haccın çeşitlerine girilmez.

(Cevap A)

8. Öğretmen, yaptığı testte bilgi basamağını ölçmeye 
yönelik sorular sormuştur. Bu basamak bireyin temel 
kavramları, ilkeleri, olayları, terimleri, yöntemleri bil-
mesi tanıması, hatırlaması ve ezbere söylemesi gi-
bi bilişsel süreçleri kapsar.

(Cevap B)

7. Kartopu tekniği, öğrencilerin kendi görüşlerini diğer 
öğrencilerle tartışabildikleri ve görüşlerini kıyaslaya-
bildikleri etkili bir tekniktir.

(Cevap D)

10. Ayrılıp Birleşme Tekniği: Heterojen gruplar oluşturu-
lur. İşlenen konular bölümlere ayrılır. Gruptaki her-
kes bir bölümün uzmanı olarak görevlendirilir. Her 
gruptan bir üye alınır ve yeni bir grup oluşturulur. Ay-
nı bölüm uzmanlarından oluşan yeni grup kendi bö-
lümlerine çalışırlar. Bunlar öğrendiklerini döner ve 
kendi gruplarına anlatırlar.

(Cevap C)

11. Örnek olay incelemesi yöntemi, bir olayı ya da soru-
nu yazılı veya sözlü, görsel veya işitsel araçlarla öğ-
rencilerin dikkatine sunarak söz konusu olay hakkın-
da değerlendirme yapma, neden-sonuç ilişkisi kur-
ma ve çözüm önerileri sunmaya dayalı bir öğretim 
yöntemidir. Bu yöntemin amacı, örnek bir olay üze-
rinde somut hâle getirilen bir mesele hakkında öğ-
rencileri düşündürmek suretiyle, empati yapma, al-
ternatifleri düşünme, analiz etme, problem çözme, 
seçme ve karar verme becerilerini geliştirmektir. Ör-
nek olay incelemesi yöntemi, öğrencilerin, gerçek ha-
yatta karşılaşabilecekleri bir sorunu temsilî olarak sı-
nıf ortamına getirerek inceleme ve çözüme kavuş-
turma imkânı verir. Öğrenci merkezli bir yöntem ol-
duğundan öğrencilerin katılımı yüksektir.

(Cevap C)
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5. A, B, C ve E seçeneğinde verilen ünite adı ve sınıf 
düzeyi eşleştirmeleri doğru iken D seçeneğinde ve-
rilen “Din ve Temizlik” ünitesi programda 4. sınıf dü-
zeyinde yer almaktadır.

(Cevap D)

3. Kavram karikatürü: Kavram yanılgılarını ve kararsız-
lıklarını ortaya çıkarıp gidermede kullanılan bir tek-
niktir.

(Cevap C)

6. 2018 yılında yayımlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgi-
si Dersi (4, 8. sınıflar) Öğretim Programı’nda 6. sınıf 
düzeyinde yer alan ünitelerde şunlardır:

 • Peygamberler ve İlahi Kitap İnancı

 • Namaz

 • Zararlı Alışkanlıklar

 • Hz. Muhammed’in Hayatı

 • Temel Değerlerimiz

 Çevremizde Dinin İzleri → 5. sınıf düzeyinde yer alan 
ünitedir.

 Ahlaki Davranışlar → 7. sınıf düzeyinde yer alan üni-
tedir.

(Cevap D)

2. I. öncülde öğretmen → Tesadüfi

 II. öncülde öğretmen → sabit

 III. öncülde öğretmen → sistematik

 hatalara neden olur.

(Cevap D)

7. B seçeneğinde verilen “Adap ve Nezaket” ünitesi 5. 
sınıf düzeyinde yer almaktadır.

(Cevap B)

4. “Günlük Hayattaki Dini İfadeler” ünitesinde “Bir Dua 
Tanıyorum” konusunda yer alan dua “Sübhaneke” 
duasıdır.

(Cevap B)

1. Her üç öncül de ergenlikte dini şüphe nedenleri ola-
rak gösterilir.

(Cevap E)
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8. Öğretim programlarında yer alan “kök değerler”, ada-
let, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sev-
gi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverliktir. Bu 
değerler, öğrenme sürecinde hem kendi başlarına, 
hem ilişkili olduğu alt değerlere ve hem de öteki kök 
değerlerle birlikte ele alınarak hayat bulacaktır.

(Cevap C)

9. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen se-
kiz anahtar yetkinlik şunlardır.

 1. Ana dilde iletişim

 2. Yabancı dillerde iletişim

 3. Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel 
yetkinlikler

 4. Dijital yetkinlik

 5. Öğrenmeyi öğrenme

 6. Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler

 7. İnisiyatif alma ve girişimcilik

 8. Kültürel farkındalık ve ifade

(Cevap B)

10. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-8. Sınıflar) Öğ-
retim Programıyla; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Ka-
nunu’nda yer alan “Türk Millî Eğitiminin Genel Amaç-
ları ve Temel İlkeleri”ne uygun olarak öğrencilerin; 

 (1) Dinî ve ahlaki kavramları tanımaları,

 (2) Dinin sosyal hayat, kültür ve medeniyet unsurla-
rı üzerindeki etkilerini kavramaları,

 (3) Farklı inanç ve yorumları tanımaları ve bunlara 
saygı duymaları,

 (4) Çevresindeki dinî davranış, yorum, tutum ve de-
neyimlerin farkında olmaları,

 (5) Ahlaki değerleri tanımaları ve bunları içselleştir-
meleri,

 (6) İslam dininin ana kaynaklarını tanımaları,

 (7) Hz. Muhammed’in hayatını ve örnek ahlakını ta-
nımaları,

 (8) İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak ilkelerini açık-
lamaları,

 (9) Bazı dua ve surelerin muhtevasını ana hatlarıy-
la tanımaları,

 (10) İnanç ve ibadetlerin davranışları güzelleştirme-
deki olumlu etkisinin farkına varmaları amaçlan-
maktadır.

(Cevap E)

11. Öğretim programında yer alan ölçme ve değerlen-
dirme yaklaşımına yön veren ilkelerden D seçene-
ğinde verilen bilgi yanlıştır. Ölçme değerlendirme uy-
gulamaları, öğretmenlerin ve öğrencilerin aktif katı-
lımıyla gerçekleşir.

(Cevap D)
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1. II. Öncülde verilen bilgi yanlıştır. İslam dini Kur’an ve 
sünnetin ortaya koyduğu temel ilkeler çerçevesinde 
esas alınmıştır.

(Cevap B)

2. Tepkisel model: Bu modelde öğretmen, istenmeyen 
bir davranış olmayana kadar sınıfa müdahale etmez. 
Öğrencilerin sınıfın huzurunu bozabilecek bir fiilde 
bulunması sonucunda öğretmen sınıfı uyarır ve sı-
nıf ortamının havasını bozan uyarıcılar üzerinde ge-
rekli düzenlemeleri yapar.

(Cevap B)

3. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-8. Sınıflar)  Öğ-
retim Programı, üniteler, konular, kazanımlar, açıkla-
malar ve anahtar kavramlar şeklinde yapılandırılmış-
tır.

(Cevap D)

4. Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-8. sınıflar)  Öğ-
retim Programı’nın Vizyonu;

 Dinin hayatı anlamlandırmadaki rolünü fark eden mil-
li, manevi ve ahlaki değerleri benimseyen farklılıklar-
la bir arada yaşama becerisi kazanmış bireyler ye-
tiştirmektir.

(Cevap E)

5. 2017 yılında Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri 
kapsamında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni 
Özel Alan Yetelikleri Başlığı altında yer alan altı te-
mel alan şunlardır:

 1. Öğretimi planlama, düzenleme ve değerlendir-
me

 2. Din olgusu

 3. İnanç

 4. İbadet

 5. Ahlak ve değerler

 6. Mesleki gelişimi sağlama

(Cevap C)

6. 5. sınıf düzeyinde “Ramazan ve Oruç” ünitesinde “Bir 
Peygamber Tanıyorum” konusunda Hz. Davud ha-
yatı verilir.

(Cevap C)
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7. A, B, C ve E seçeneğinde verilen öğretmen davranı-
şı “Öğrencilerin inancı oluşturan unsurları kavrama-
larını sağlayabilme” yeterliği ile ilgilidir. D seçeneğin-
deki öğretmen davranışı “İnanç kavramını anlama-
ları için öğrencilere rehberlik edebilme” yeterliğini ka-
zandırmada geçerlidir.

(Cevap D)

8. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen kazanımlar 5. 
sınıf düzeyinde “Allah İnancı” ünitesinde yer alan ka-
zanımlardır.

(Cevap B)

9. 2018 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Prog-
ramı ile ilgili verilen bilgilerden III. öncül yanlıştır. 
Program her sınıf düzeyinde 5 üniteye ayrılmıştır. Fa-
kat aynı öğrenme alanlarına göre sıralanmamıştır.

(Cevap C)

10. Zehra Öğretmen “İslam inancında imanın mahiyeti-
ni araştırır.” kazanımı gerçekleştirmek istemektedir.

(Cevap C)

11. Dolaylı pekiştirme, davranışı pekiştirilen modeli göz-
lemleyen bireylerin, modelin davranışını daha sıklık-
la ve kısa sürede taklit ettiklerini ifade eder.

(Cevap C)
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1. Belirtke tablosu hazırlama program geliştirme süre-
cinin kritik aşamalarından biridir. Belirtke tablosu he-
def ve içerik seçildikten sonra yapılır. Belirtke tablo-
sunun bir boyutunda içerik diğer boyutunda hedef 
vardır. Belirtke tabloları hedefler ve içeriği ilişkilen-
dirmek, hedeflerin bir içerik ile ilişkilendirilmesini sağ-
lamak için düzenlenir.

(Cevap E)

3. Performans değerlendirme, çağdaş eğitim sistemin-
de kullanılan değerlendirme yaklaşımlarındandır. Per-
formans değerlendirme, öğrencinin üst düzey bece-
rilerini bir problem durumu üzerinde kullanmalarına 
dayanmaktadır. Performans değerlendirme ile uygu-
lamaya dayalı bir ölçme, öğrenme süreci ile bütün-
leşmiş bir değerlendirme fırsatı sunar.

(Cevap A)

4. Hale Hanım’ın sınav ile hesapladığı verilere bakıldı-
ğında ortancanın aritmetik ortalamadan büyük oldu-
ğu görülmektedir. Buna göre dağılımın çarpıklık kat-
sayısı negatif olacaktır. Negatif çarpıklığı olan dağı-
lımlar sola çarpıktır, yani puanlar sağa (yüksek pu-
anlara) yığımlıdır.

(Cevap A)

6. Kadir Öğretmen’in belirlediği alternatiflerden gezi ve 
dramatizasyon tüm duyulara hitap etmektedir, tele-
vizyon ise göz ve kulağa hitap eden bir materyaldir. 
Dramatizasyon, yaparak yaşayarak, deneyimden öğ-
renmeye daha yakındır. Soruda istenen sıralama dra-
matizasyon, gezi ve televizyon şeklinde olmalıdır

(Cevap C)

5. Kavram haritaları kavramlar arasındaki ilişkileri orta-
ya koyarak kalıcı ve anlamlı öğrenmeleri destekler. 
Kavram haritaları, yazılı materyaldir ve ne kadar sis-
temli ve anlamlı öğrenmeyi sağlamaya yardımcı ol-
sa da soyut materyaldir ve deneyim sağlamaz, mo-
del ve numuneler gibi öğretimi somutlaştıramaz. 

(Cevap C)

2. Leavit, sınıf içerisinde dört iletişim örüntüsü tanımla-
mıştır. Çember, zincir, Y ve tekerlek. Bu örüntülerden 
en demokratik olanı çemberdir. Çember örüntüsün-
de öğrenciler birbirleriyle ve öğretmenle rahat ileti-
şim kurabilir. En otoriter iletişim örüntüsü de teker-
lektir.

(Cevap A)
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9. Sinan Öğretmen’in öğretim süreci için dikkat ettiği 
noktalar yapılandırmacılığın temellerini oluşturmak-
tadır. Problem durumu ile derse başlama, sosyal-iş-
birlikli öğrenme süreçleri, uyarıcılar açısından zen-
gin ortam.

(Cevap C)

12. Bireysel hızda ilerleme, küçük adımlar, anında dönüt 
düzeltme, başarı ve pekiştirme programlı öğretimin 
temellerini oluşturmaktadır. Parçada da bireysel hız 
ve anında dönüt düzeltme ilkelerine vurgu yapılmış-
tır.

(Cevap A)

11. Beyin fırtınası; öğrencilerin özgürce, aklına gelen dü-
şünceleri söyleyerek bir problem durumu üzerinde 
çalışmalarıdır. Öğrenciler aktif olduğu için eğlenceli 
ve verimli bir öğrenme ortamı oluşur.

(Cevap E)

10. Forum, panele benzeyen bir tartışma tekniğidir. Tıp-
kı paneldeki gibi uzman bir grup, konu hakkındaki 
farklı görüşlerini izleyiciler önünde tartışırlar. Ancak 
forumda izleyiciler de görüş ve sorularıyla sürece et-
kin olarak katılır. Forumda oldukça etkileşimli bir or-
tam oluşturulur.

(Cevap D)

7. Yaşantı merkezli program tasarım yaklaşımına göre 
eğitim programı, öğrenen merkezli olmalıdır. Ancak 
diğer öğrenen merkezli tasarımlardan farklı olarak 
bu tasarımda öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarının eğitim ya-
şantısı içerisinde tespit edilmesi temele alınmakta-
dır.

(Cevap B)

8. Belirsizlik ya da tahmin edememe sınıfın sürprizlere 
açık olma durumudur. Ne kadar iyi planlanırsa plan-
lansın öngörülemeyen durumlar her zaman ortaya 
çıkabilmektedir.

(Cevap D)
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1. İyi bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin nite-
likleri şunlardır:

 • Kaygı ve gerginliği her zaman anlar ve bunu en 
aza indirir.

 • Çalışmaya yürekten inanır ve bunu olumsuz bir 
baskı yaratmadan gerçekleştirir.

 • Öğrencileri ve aileleri olumlu bir şekilde değer-
lendirir ve onlarla çalışma ortaklığı kurması ge-
rektiğini anlar.

 • Bağırmaktan kaçınır, serinkanlı ve disiplinlidir.

 • Eleştiriden çok övgüyü tercih eder.

 • Öğrencilerin coşkusunu, yeteneğini ve bireysel-
liğini fark eder.

 • Temel becerileri öğretebilmek için farklı öğrenme 
yaşantıları düzenler.

 • Yaratıcılık ve merak unsurlarını öğrenme dene-
yimlerinde anahtar olarak kullanılır.

 • Her konuda değişikliği olumlu ve gerekli olarak 
görür.

(Cevap E)

2. Duyuşsal özellikler oluşturabilmeleri için din kültürü 
ve ahlak bilgisi öğretmenlerine yapılan öneriler şun-
lardır:

 • Öğrencilere adlarıyla hitap edin.

 • Öğrencileri oldukları gibi kabul edin.

 • Öğrencilerin duygularını biçimlendiren deneyim-
lerini bilin.

 • Öğrencileri gözleyin, psikolojik durumlarını ve 
tepkilerini izleyin.

 • Belli sürelerde süreci izleyerek gözlemleyin.

 • Farklı koşullardaki farklıkları ya da ayrılıkları göz-
lemleyin. 

(Cevap A)

3. Bütün gruba öğretim verilirken sınıf bir bütün olarak 
ele alınır din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni büyük 
grupta;

 • Ders verir, gösterimde bulunur bir konuyu açık-
lar.

 • Soru sorar ve soruları yanıtlar.

 • Alıştırma yaptırır.

 • Problemler üzerinde çalışır.

 • Bazı materyalleri kullanır.

(Cevap D)

4. Etkili bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin ders-
te açık olmak için yapması gerekenler şunlardır:

 I. Öğrencilere hedefler konusunda bilgi verir.

 II. Öğrencilere üst düzeyde öğrenmeler oluşturacak 
planlamalar sunar.

 III. Öğrenme öncesinde kontrol yapar ve gerekirse 
tekrar öğretir.

 IV. Yönlendirmeleri öğrencilerin anlama hızında su-
nar.

 V. Öğrencilerin yetenek düzeylerini bilir ve bu dü-
zeylere uygun şekilde öğretim yapar.

 VI. Metnin ve kitabın sunduğu konuları açıklığa ka-
vuşturmak üzere örnekler, şekiller ve gösterim-
ler kullanılır.

 VII. Her dersin sonunda özet sunar. 

(Cevap B)
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8. Okul öncesi dönem, “Peri Masalları Çağı” olarak da 
tanımlanır. Okul öncesi çocuğu din olgusuna karşı il-
gilidir fakat onun dini anlamda, dini bir tarzda dünya-
sında olup bitenleri yeterince anlayamamaktadır. Ço-
cuk, bu dönemde kendisine anlatılanlar hakkında çok 
az şüphelenir ve genellikle söyleneni olduğu gibi ka-
bul ederler. Okul öncesi din eğitim ve öğretiminde 
dikkatli olmak gerekmektedir. Her şeyi istekle kabul 
ediyor, her söylenene inanıyor, her söyleneni kolay 
algılıyor görünce onun zihnine yüklenmek tehlikeli 
sonuçlar doğurabilir. Yetişkinler, çocuğun sözü edi-
len “tabi dindarlığı”nı bozmadan köreltmeden, sap-
tırmadan dini gelişimine yardımcı olabilmelidir. 

(Cevap A)

7. 7-9 yaş çocuklarının zihin gelişimi özellikleri:

 • Somut düşünce hâkimdir fakat zihin gücü sürek-
li bir gelişim içindedir

 • Sayı, zaman, mekân, boyut, hacim, uzaklık kav-
ramları yerleşmeye başlamıştır.

 • Eski yaşantılar ile yeni yaşantılar arasındaki ben-
zerlik ya da zıtlık görülebilir. Zihindeki eski bilgi-
ler kullanılabilir.

 • Yeni bir bilgi ancak yaşantılarla ortak yanı varsa 
hazmedilebilir.

 • Olayların, nesnelerin yüzeysel anlamları algıla-
nır, görünmeyen anlamlar kaçırabilir.

(Cevap B)

6. Örnek olay incelemesi yönteminin faydaları şunlar-
dır:

 • Öğrenciler belli bir konu ile ilgilendikleri için ilgi 
ve güdüleri yüksektir.

 • Bu yöntem sayesinde öğrenciler çevreleri ile da-
ha yakın temasa geçerler.

 • Öğrencilerin konuları anlama ve kavrama yete-
neği gelişir, muhakeme güçleri artar.

 • Olayı dikkatle inceleme, analiz imkânı verdiğinden 
öğrenciler sağlıklı karar veren insanların bazı pre-
siplere bağlı olduklarını fark ederler, böylece 
inanç-tutum, inanç-davranış ilişkisini gözlerler.

 • Öğrenciler davranış örneklerinin çok yönlü de-
ğerlendirmesini yapmaya çalışırlar. 

(Cevap C)

5. Soruda verilen açıklamalar “İnançla ilgili meseleler” 
ünitesinde yer alan, “Yeni dini akımların özelliklerini 
değerlendirir.” kazanımı ile ilgilidir.

(Cevap C)
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11. Zihin gelişiminin ilk çocukluk döneminde çocuğun 
taklidi, sembolizmi belirten bir davranıştır. Sembolün 
oluşumunda önce bir algı gerekmektedir. Algılama, 
tanıma sayesinde, zihinde görüntüsünü canlandır-
makla mümkün olur. Zihindeki görüntü, gerçek nes-
neyi temsil ve sembolize eder. Çocuk zihninin sem-
bolleştirme işlevine göre 2 yaş 5 aylık bir çocuk ya-
tağın üzerindeki battaniyeyi çekip, yere serip, üze-
rinde durup, ellerini namaz kılar gibi bağlayıp, aynı 
anda gülerek, “Bana bakın ben namaz kılıyorum.” 
der. 

(Cevap A)

12. Elkind’e göre; Din: Tanrı, Kutsal kitap ve ibadetler gi-
bi motifler yoluyla kendine has yorumlarıyla zihin ge-
lişiminde ortaya çıkan çatışmalara bir çözüm yolu 
sunmaktır. Diğer bir deyişle, dini motifler bireyin ge-
lişiminde birer denge unsuru durumundadırlar. El-
kind’in sözünü ettiği denge kavramı, biyolojik yapı-
nın fizyolojik bir denge arama eğilimi olduğu gibi, zi-
hin yapısının da psikolojik denge ya da bir davranış-
lar çevre dengesi kurma eğilimi vardır. Zihin düşük 
düzeyde bir dengeden daha yüksek bir dengeye iler-
leyebiliyorsa gelişiyor demektir. 

(Cevap C)

10. Erikson’a göre kişilik gelişmesinin yaşamın ilk gün-
lerinden başlayarak birbiri üzerine binen ve birbirini 
hazırlayan basamaklardan ilerleyerek oluşur. Din eği-
tim ve öğretimi, sıkıntıların ve sarsıntıların güçlükle-
rin ve engellerin aşılmasında insana yardımcı olabil-
melidir. Çocukluk çağı korkuları bol olan bir dönem-
dir. Çocuğun kolay korkuya kapılma özelliğinden fay-
dalanan yetişkinler bazı hatalı davranışlarda buluna-
bilmektedirler. Tanrı’nın her yaramazlığı gördüğü, kö-
tü hareketleri günah defterine kaydettiği söylenerek 
çocuk sindirilmeye çalışılmaktadır. Çocuk gözünde 
Allah seven, koruyan, hoş gören, affeden özellikleri 
ile değil; ceza veren, cehennem ateşinde yakan bir 
varlık olarak canlanabilmektedir.

(Cevap B)

9. Çocuklar dil öğrenmeye başladıklarında zihinsel ve 
duygusal gelişmeye paralel olarak dini kavramlarla 
karşılaşırlar. Çocuğun Allah kavramıyla karşılaşma-
sı sadece yaş faktörüne bağlı değildir. Olgunlaşma-
nın yanında, çevrede yaşanan ve öğretim konusu 
yapılan dinin onun üzerindeki etkisi küçümsenemez. 
Dini törenlerin ve inanışların ağır bastığı yerlerde di-
ni uyanış çok erken olmaktadır. Psikolojik ve peda-
gojik çalışmalara göre çocukta dini bilincin uyanma-
sında ve gelişmesinde rol oynayan etkenler şunlar-
dır:

 • Çocuğun doğal gelişimi 

 • Aile çevresindeki ve birlikte olduğu diğer yetiş-
kinlerin tutumu

 • Dinsel konuların doğrudan doğruya öğretilmesi 

(Cevap E)
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13. Hazırbulunuşluluk, bireyin bir işi yapabilmesi için ol-
gunlaşmaya erişmesinin gerekliliği yanında bu iş için 
gereken ön bilgi, beceri ve tutumu da kazanmış ol-
masıdır. Hazır bulunuşluluk, böylece hem olgunlaş-
ma kavramını hem de bir iş için gerekli ön yeterliliği 
kapsamaktadır. 

(Cevap E)

14. Soru öncülündeki görüş, Liddel’e aittir. Başarısızlık, 
yoksulluk, uyuşturucu bağımlılığı, evlilik, seks ve öğ-
renci rehberliği ile dini rehberlerin ‘dini problem’ açı-
sından ilgilenmesini Liddel bir sınırlama olarak de-
ğerlendirir. Ona göre dini rehberlik, dini bir kurum ni-
teliği taşımasına rağmen rehberliğin anlamından 
uzaklaşmaz. Dini rehberlik, rehberliğin kapsadığı 
alanların bazılarıyla ilgilenip bazılarını alanı dışında 
görmez. Alan içindeki problemleri de salt dini prob-
lem olarak incelemez. Her dini rehber, kendisine ge-
tirilen probleme, ‘danışanın kendisi için belirlediği 
yardım kaynağı açısından’ yaklaşır ve danışana yar-
dım eder. Bu yardım, dini problem açısından olabi-
leceği gibi din dışı bir problem açısından da olabilir. 
Her din görevlisi kendisini dini rehberliğin bir uygu-
layıcısı olarak görür. Din görevlisi, rolünün dayana-
ğından kendisini soyutlayan bir hizmet yapmaz. Han-
gi alandan getirirse getirsin, bir problemle birlikte ken-
disine gelen insana yaptığı yardım, dini rehberlik kap-
samındadır.

(Cevap E)


