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DENEME 1

1. Deneme Sınavı

1. Sübûtî Sıfatlar; Allah’ın zatına nispet edilen ve 
O’nun ne olduğunu belirten niteliklerdir. Âlim-
lerin temas ettiği bu sekiz sıfatı şöylece sıra-
layabiliriz:

 • Hayat

 • İlim

 • Semî

 • Basîr

 • Kudret

 • İrade

 • Kelam sıfatı

 • Tekvin

 Soruda ise sorulan sıfat “Basîr” sıfatıdır.

 Basîr: Allah’ın her şeyi görmesidir.

(Cevap D)

2. 622 yılı Hicri takvimin başlangıç yılı olarak ka-
bul edilmiştir. Hz. Ömer’in halifeliği dönemin-
de fetihlerin yapılması sonucunda İslâm Dev-
leti’nin sınırları genişledi. Hicretin 17. yılında 
toplanan heyet Hicri takvimi İslâm takvimi ola-
rak kabul etti.

(Cevap B)

3. Hicretle birlikte Hz. Muhammed’in Medine’de 
güçleneceğinden korkan müşrikler Hz. Mu-
hammed’e ve ashabına karşı nasıl tavır takı-
nacaklarını belirlemek için Dâru’n Nedve’de 
toplandılar. Ebu Cehil, Ebu Süfyan gibi müş-
rik liderlerinden oluşan Dâru’n-Nedve üyeleri 
Hz. Peygamber ve davası aleyhinde fikirler or-
taya atmaya başladılar. Suikast planı genel 
kabul gördü. Bu suikast planı Cebrail vasıta-
sıyla Hz. Peygamber’e bildirilmiştir.

(Cevap D)

4. Fıkıh Usulü ilminin bir terimi olarak icma “Mu-
hammed ümmetinden olan müctehitlerin, Hz. 
Muhammed’in vefatından sonraki herhangi bir 
devirde, şer’i bir hüküm hakkında görüş birli-
ğine varmalarıdır.” İcma’nın gerçekleşmesinin 
şartları şunlardır:

 I. Fikir birliği edenler müctehit olmalıdır.

 II. Bütün müctehitlerin fikir birliği etmiş olma-
sı gerekir.

 III. Müctehitler, Hz. Muhammed’in ümmetin-
den olmalıdır.

 IV. Bütün müctehitlerin üzerinde fikir birliği 
edeceği husus; vücub, hürmet, sıhhat ve 
fesad gibi bir meselenin şer’i hükmüne da-
ir olmalıdır.

(Cevap E)

5. Hz. Osman döneminde çoğaltılan yedi adet 
Kur’an nüshasından biri Medine’de bırakıldı. 
Diğerleri birer öğretici ile birlikte Mekke, Küfe, 
Basra, Şam, Yemen ve Bahreyn’e gönderildi.

(Cevap B)

6. Kureyş’in devamlı katıldığı ve Mekkelilerce 
desteklenen Ukâz panayırı Tâif-Nahle arasın-
da Mekke’ye üç günlük mesafede Zilkâde ayı-
nın başında kurulur ve yirmi gün devam eder-
di. Milletlerarası bir nitelik taşıyan ve katılımın 
oldukça yüksek olduğu bu fuara Arabistan’ın 
dört bir yanından tâcirler iştirak eder, Arap eş-
rafı ticaret yapmak üzere ürünlerini buraya 
gönderirdi. Hızla gelişerek Câhiliye döneminin 
en meşhur pazarı haline gelen Ukâz fuarı ay-
nı zamanda edebî bir kongre mahiyetindeydi. 
Şairler en güzel şiirlerini burada okur, beğeni-
len şiirler Kâbe duvarına asılırdı.

(Cevap B)



KPSS/DHBT LİSANS İLAHİYAT • ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

4

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr
w

w
w.

ko
zm

ik
od

a.
co

m
.tr

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr

1. Deneme Sınavı

7. Soru öncülünde “müstehap” kavramının tanı-
mı verilmiştir. Müstehapın sözlük anlamı ise 
“sevimli olan, tercih edilen ve güzel bulunan 
iş” demektir.

(Cevap B)

8. Müekked Sünnet: Pekiştirilmiş ve güçlü sün-
net demektir. Bunlar, Hz. Muhammed’in de-
vamlı olarak yaptığı ve sırf mecburi olmadığı-
nı göstermek için ara sıra terk ettiği fiillerdir. 
Bu çeşit sünneti yerine getiren sevap kazanır. 
Terk eden ise cezayı hak etmemekle birlikte 
kınamayı ve azarlamayı hak eder.

(Cevap A)

9. Kelime olarak derin kuyu anlamına gelen ce-
hennem, ahirette kafirlerin sürekli olarak, gü-
nahkâr müminlerin de günahları ölçüsünde ce-
zalandırılmak üzere kalacakları azap yeridir. 
Kur’an’da cehennem için yedi isim kullanılmış-
tır.

 • Cehennem (derin kuyu)

 • Nar (Ateş)

 • Cahim (Son derece büyük, alevleri kat kat 
yükselen ateş)

 • Haviye (düşenlerin çoğunun geri dönme-
diği uçurum)

 • Sair (Çılgın ateş ve alev)

 • Leza (Dumansız ve katıksız alev)

 • Sakar (Ateş)

 • Hutame (Obur ve kızgın ateş)

 Bazı bilginler bu isimlerin cehennemin yedi ta-
bakası olduğunu ileri sürmüşlerdir.

(Cevap E)

10. Kur’ân-ı Kerîm’in beşinci sûresi Maide suresi-
dir. Medine döneminin sonlarında nâzil olmuş-
tur. 120 âyettir. Sûre ismini 112 ve 114. âyet-
lerde geçen “sofra” anlamındaki mâide keli-
mesinden alır. el-Ukūd, el-Münkıze ve el-Ah-
yâr olarak da adlandırılır. Mâide sûresinde ba-
zı inanç ve ahlâk esaslarının yanı sıra Medenî 
sûrelerin genel karakteristiğine paralel olarak 
aile ve ceza hukukuna dair hükümler, bazı hac 
uygulamaları, meşrû usule uygun olmayan 
hayvan kesimleri, abdest, teyemmüm, şahit-
lik, hırsızlık, içki ve kumarla ilgili hükümler gi-
bi fıkhî konular yer almaktadır. Sûrede ayrıca 
İsrâiloğulları’nın tarihine dair bilgilere, yahudi-
lerle hıristiyanların yanlış inanç ve tutumları-
na yönelik eleştirilere geniş olarak yer veril-
miştir.

(Cevap E)

11. “İnkâr eden Ehl-i kitap mensuplarını savaş için 
ilk toplanmalarında yurtlarından çıkarıp sür-
gün eden O’dur. Hâlbuki siz müminler, onların 
direniş göstermeden yurtlarını terk edip gide-
ceklerine pek ihtimal vermemiştiniz. Diğer ta-
raftan onlar da muhkem kalelerinin kendileri-
ni Allah’a karşı koruyacağını sanmışlardı. Ama 
Allah onlara ceza sillesini hiç beklemedikleri 
bir anda vurup kalplerine müthiş bir korku sal-
dı. Böylelikle onlar yurtlarını hem kendi elle-
riyle hem de müminlerin elleriyle mahvettiler. 
Bu olaydan ibret alın, ey aklıselim sahipleri!” 
(Haşr Suresi, 2. Ayet) ‘İbret alın’ şeklinde çev-
rilen fiilin kökünde, ‘bir yerden bir yere veya 
bir durumdan bir duruma geçme’ anlamı bu-
lunmaktadır. Olayların hakikatini, sebep ve so-
nuçlarıyla birlikte kavrayıp gereğini yerine ge-
tirin, demektir. 

(Cevap A)



KPSS/DHBT LİSANS İLAHİYAT • ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

5

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr
w

w
w.

ko
zm

ik
od

a.
co

m
.tr

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr

12. Hz. Hatice: Hz. Muhammed’in ilk eşidir ve yaş-
ça Hz. Peygamber’den büyüktür. Evliliklerin-
den 6 çocukları olmuştur.

 Hz. Hafsa: Hz. Hafsa Ömer b. Hattab’ın kızı-
dır.

 Hz. Ümmü Seleme Hind: Hz. Peygamber’in 
en son vefat eden eşidir.

 Hz. Mariyye: Mısırlı cariyedir.

 Hz. Safiye: İsrailoğulları soyundan, kabile re-
islerinden birinin kızıdır.

(Cevap C)

1. Deneme Sınavı

13. İnsanların öteki dünyada cezalarını çekecek-
leri yerden söz edilirken buranın ismi hakkın-
da cehennem (örn.: Bakara 2/206) dışında, 
cahîm (örn.: Bakara 2/119), hâviye (Kâria 
101/9), nâr (örn.: Bakara 2/39), hutame (örn.: 
Hümeze 104/4), lezâ (Meâric 70/15), sakar 
(örn.: Kamer 54/48) kelimeleri kullanılır.

(Cevap B)

14. Mus’ab b. Umeyr: Kureyş’in soylu ve zengin 
bir ailesine mensuptur. Akrabaları onu zulüm 
ve işkenceyle Müslümanlıktan çıkarmaya ça-
lışsalar da İslam’da sebat etmiştir.

 Birinci Akabe biatından sonra Hz. Muhammed 
tarafından İslamiyet’i yaymak ve tebliğ etmek-
le görevlendirilmiştir.

 Mus’ab b. Umeyr’in Hz. Muhammed’in emriy-
le Medine’de 12 kişiye Cuma namazı kıldırdı-
ğı rivayet edilir. Bedir Savaşı’na katılan Mus’ab 
b. Umeyr, Uhud Savaşı’nda İslam sancağını 
taşımış ve şehit olmuştur.

(Cevap A)

15. Denize düşen, devletçe el konulan, evde de-
ğil açık arazide gömülüp izi kaybolan mallar 
ile inkar edilen senetsiz alacaklar telef mal kap-
samındadır.

(Cevap C)

16. Allah tarafından meleklere verilen görevler 
şunlardır:

 • Allah’ı hamd ile yüceltmek,

 • Peygambere salat ve selam getirmek,

 • Mü’minlere ahrette şefaat etmek ve insan-
lara dünyada hayır duada bulunmak,

 • İnsanları iyi işlere sevketmek, onları koru-
mak amacıyla takip etmek,

 • Peygamberlere vahiy getirmek,

 • Peygamberlere ve müminlere maddi ve 
manevi destek olmak,

 • İnsanların yaptıklarını kaydetmek,

 • Tabiatın yönetimi ve ilahi kanunların icra-
sıyla meşgul olmak,

 • İlahi cezaları yerine getirmek.

(Cevap B)

17. Fazlur Rahman’ına göre takvâ, bir kimsenin 
kendisini, davranışlarının zararlı veya kötü so-
nuçlarından koruması demektir. (Fazlur Rah-
man, 1996, 76)

(Cevap B)

18. Soru öncülünde ıskat-ı savm kavramı tanım-
lanmıştır.

(Cevap A)

19. Kur’ân-ı Kerîm’in onuncu sûresi Yunus Sure-
si’dir. Büyük ihtimalle hicretten bir yıl önce nâ-
zil olmuştur. Adını 98. âyetinde geçen Yûnus 
peygamber’in adından almıştır. 109 âyettir. Sû-
rede Allah’ın birliği, Hz. Muhammed’in nübüv-
veti ve âhiret inancı üzerinde durulmakta, bu 
arada geçmiş kavimlerin inkârcı tutumlarından 
örnekler zikredilmektedir. “Sen kendine vah-
yedilen ilâhî tebliğin gereğini yerine getir ve 
Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Şüp-
he yok ki Allah hüküm verenlerin en hayırlısı-
dır.” ayetiyle sona erer.

(Cevap D)
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1. Deneme Sınavı

20. Soru öncülünde vasıf ve görevleri belirtilen 
melek Mukarrabun ve İlliyun melekleridir.

(Cevap C)

21. Mescidi Nebi’nin yapılmasından sonra Müslü-
manlar namaz için nasıl toplanacaklarını be-
lirlemeye çalıştılar. Bazıları çan çalınmasını, 
bazıları borazan çalınmasını, bazıları ise ateş 
yakılmasını teklif ettiler. Bu tekliflerin hiçbiri ka-
bul edilmedi. Sahabelerden Abdullah b. Zeyd 
o gece rüyasında ezanın lafızlarını gördü. Er-
tesi sabah rüyayı Hz. Muhammed’e anlattı. Hz. 
Muhammed ezanı Bilal-i Habeşi’ye anlatma-
sını ve onun okunmasını istedi.

(Cevap B)

22. Hz. Muhammed müşriklerle yaptığı antlaşma-
larda şartlara daima sadık kalmıştır. Muahe-
denin müzakere edilmesi ve yazılması esna-
sında Kureyş delegesi Suheyl bin Amr’ın oğ-
lu Ebu Cendel Müslüman olarak Hz. Muham-
med sığınmış ve yardım istemiştir. Ancak ant-
laşma maddeleri üzerinde tasarruf yapamaya-
cağını ve antlaşmaya bağlı kalacağını bildir-
miştir. Müslümanların itirazlarına rağmen ant-
laşmayı zedelememiş ve Ebu Cendel’i geri ver-
miştir.

(Cevap B)

23. Parçada sözü edilen kavram “Nutuk”tur. Dev-
let büyükleri tarafından yapılması ayırt edici 
özelliğidir.

(Cevap E)

24. Soruda “monolog” tanımlanmıştır.

(Cevap C)

25. Birey ve toplumların doğal ve fıtri yapının bir 
gereği olarak sevinmesi ve neşelenmesi ge-
reken zamanlar vardır. Hz. Peygamber bu gi-
bi zamanlarda eğlenmeyi teşvik etmiştir: Evli-
lik merasimleri, bayramlar, hacca gidiş ve ge-
liş, yolculuktan dönüş, savaş zaferi ve sünnet 
gibi olaylar böyledir.

(Cevap A)

26. Güncel konuların dışında olmak” hutbeyle il-
gili yanlış bir bilgidir.

(Cevap E)

27. Kaftan, libas ve urba günlük kıyafetlere veri-
len isimdir.

 Tıraz: Abbasi halifelerinin hükümdarlara gön-
derdikleri elbisenin adıdır.

 Hilat: Abbasi halifelerinin tırazla birlikte kemer, 
kılıç, at – eğer takımı, askeri mızıka gibi mal 
ve eşyaların hükümdara gönderilmesidir.

(Cevap D)
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28. Emevi hanedanının uzun ömürlü olmaması, 
kuruluşundan itibaren ortaya çıkan gelişme-
lerle doğrudan ilişkilidir. 

 Bu sebepleri birkaç başlık atında topladığımız-
da şu şekilde özetleyebiliriz: Halifelik sistemi-
nin babadan oğula veya ailenden birine geçen 
saltanat şekline dönüştürülmesi ve devletin et-
nik unsura dayalı hale getirilmesi İslam’dan 
önce görülen kabilecilik anlayışının siyasi ve 
iktisadi menfaatler nedeniyle yeniden körük-
lenmesi Katı bir Arap ırkçılığının kendini his-
settirmesi Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi Kâbe 
kuşatmaları gibi Müslümanların vicdanlarında 
derin yaralar açan olaylara sebebiyet verilme-
si. 26 Ağustos 683’te Medine’deki Emevi mu-
haliflerine karşı düzenlenen Harre Savaşı’nda 
Medine’nin üç gün boyunca yağmalanması, 
ahalisinin öldürülmesi, işkenceye tabi tutulup; 
tecavüzlere maruz kalması gibi feci olayların 
yaşanması 

(Cevap E)

1. Deneme Sınavı

29. Lât, Taif’te bulunan ve Sakif kabilesinin taptı-
ğı put idi.

(Cevap A)

30. Zeria, iyi olsun kötü olsun başka bir şeye ulaş-
tıran vasıta demektir. Usul terimi olarak zeria, 
daha çok, şer’an yasaklanmış sonuca götüren 
vasıtayı ifade etmek için kullanılır. Zerianın 
Seddi yani kapatılması ise bu tür yolların ya-
saklanması demektir.

(Cevap A)

31. Abbasi halifesi Me’mun’un ölümünden sonra 
Mu’tasım Billâh lakablı Ebu İshak Muham-
med’in halife ilan edilmesi, Türk tarihi açısın-
dan büyük önem taşımaktadır. Mu’tasım Türk-
lerin yaşadıkları bölgelerden askerler getirte-
rek ordusunun büyük bir kısmını Türklerden 
oluşturmuştur. 836 yılında Bağdat’ın yaklaşık 
110 km kuzeyinde yer alan ve Türk askerlerin 
ikamet ettiği Samerra Şehri de bu dönemde 
kurulmuştur. Böylece Abbasi tarihinde “Samer-
ra Devri” olarak isimlendirilen Afşin, Boğa-el 
Kebir, Eşnas et-Türkî, İnak et-Türkî gibi meş-
hur Türk kumandanların devlet yönetiminde 
söz sahibi olduğu bir dönem başlamıştır. 

(Cevap E)

32. Hutbenin konusuyla ilgili görseller hutbe pla-
nında yer almaz.

(Cevap A)

33. Mekke ve çevresi, bilhassa Kabe İslâm önce-
si dönemde de Arabistan Yarımadası’nda ya-
şayanlar tarafından kutsal sayılıyor ve her se-
ne aynı mevsimde ziyaret ediliyordu.. Hac mev-
simi öncesinde birbirini takip eden üç panayır 
düzenlenir daha sonra Arafat’a çıkılırdı. Arefe 
günü burada geçirildikten sonra akşam Müz-
delife’ye hareket edilir, ertesi gün oradan Mi-
na’ya geçilirdi. Mina’da üç gün boyunca şey-
tan taşlanır ve ayrıca kurban kesilirdi. Sonra 
Mekke’ye gelinir Kâbe tavaf edilirdi. Kureyş ve 
müttefikleri kendi elbiseleri ile tavaf ederken 
diğer kabile mensupları -günah işledikleri el-
bise ile tavaf yapmamak için- ya daha önce 
kullanılmamış ya da birincilerden ödünç veya 
parayla alınmış bir elbise ile bu da mümkün 
olmazsa çıplak olarak tavaf ederlerdi.

(Cevap E)
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1. Deneme Sınavı

34. Allah Teala’nın subuti sıfatlarından hayat “diri 
ve canlı olmak” anlamını taşır.

(Cevap A)

35. Hz. Muhammed Kabe’ye gitmek ve umre ziya-
reti yapmak için 1400-1500 kadar sahabeyle 
628 yılında Medine’den hareket etti. Mekke’ye 
17 km uzaklıktaki Hudeybiye’de konakladı. Du-
rumdan haberdar olan Kureyşliler kendilerine 
engel olmak maksadıyla Halid b. Velid komu-
tasında 200 kişilik süvari birliğini bölgeye sevk 
etti. Hz. Muhammed de geliş amacını anlat-
mak üzere Hıraş b. Ümeyye’yi elçi olarak gön-
derdi. Ancak elçi çok kötü bir şekilde karşılan-
dı. Bunun üzerine Hz. Muhammed Kureyşliler 
arasında birçok akrabası bulunan Hz. Osman’ı 
gönderdi. Kureyşliler Osman’a ancak isterse 
kendisinin Kabe’yi tavaf edebileceğini söyledi-
ler. Hz. Osman “Hz. Peygamber tavaf etme-
den ben asla tavaf etmem” diyerek teklifi red-
dedince Osman’ı tutukladılar. Bu gelişme Hz. 
Peygamber’e Osman’ın öldürüldüğü şeklinde 
ulaştı. Habere son derece üzülen Hz. Peygam-
ber müşriklerle savaşmadan oradan ayrılma-
yacaklarına dair ashabından biat aldı. Bu bia-
ta Fetih suresinde belirtildiği üzere “semure” 
denilen bir çeşit çöl ağacının altında yapıldığı 
için “el-Bey’atü’l-şecere” biat eden sahabelere 
de ağaç altında biat edenler anlamında “Asha-
bü’ş-şecere” adı verilmiştir.

(Cevap E)

36. • Hudeybiye Barışı (628)

 • Mekke’nin fethi (630)

 • Huneyn Savaşı (630)

 • Taif Kuşatması (630)

 Mekke’nin fethi, Huneyn Savaşı, Taif Kuşat-
ması aynı yıl içinde meydana gelen olaylardır. 
Mekke 11 Ocak 630’da fethedilmiştir. Huneyn 
Savaşı ise 27 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasın-
da olmuştur. Taif Kuşatması ise Şubat ayının 
ilk günlerinde gerçekleşmiştir.

(Cevap B)

37. Soru öncülünde şirk kavramı tanımlanmıştır.

(Cevap A)

38. Soru öncülünde “azimet” kavramı tanımlan-
mıştır.

(Cevap B)

39. Soru öncülünde mutlak su tanımlanmıştır.

(Cevap C)

40. Abbasiler ve Osmanlılar zamanında resmi 
mezhep olarak kabul edilmesi Hanefi ekolü-
nün etkinliğini bu devletlerin hâkimiyet saha-
sına yaymıştır. Ancak halk arasında yaygınlık 
kazanması her bölgede aynı yoğunlukta olma-
mıştır. Umumiyetle Türk Coğrafyasında ve 
Türkler aracılığıyla Müslümanlaşmış olan böl-
gelerde Hanefi ekolü oldukça yaygındır. Bu 
bağlamda Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Azer-
baycan, Kırım, Kazan, Orta Asya, Afganistan, 
Pakistan, Hindistan ve Çin’de yaşayan Müs-
lümanların çoğu Hanefi mezhebine mensup-
tur. Irak ve Suriye’de önemli sayıda Hanefi var-
ken, Mısır ve Kuzey Afrika’da Hanefi mezhe-
bi halk arasında pek yaygınlık kazanamamış-
tır.

(Cevap D)
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DENEME 2

2. Deneme Sınavı

1. Konuşmacının yaşı, konuşmaya etki eden bi-
rinci dereceden bir etken değildir.

(Cevap A)

2. İslâm dininin inanç esasları itikat olarak isim-
lendirilir. İtikat ise “Bir şeye gönül bağlamak, 
düğüm atmışçasına kesinlikle inanmak ve bü-
tünüyle benimsemek” anlamlarına gelir. İman 
etmekle eş anlamlıdır. İtikat esasları ise “İslâm 
dininde kesinlikle inanılan ve inanılan husus-
larda şüpheye yer vermeden doğru kabul edi-
len değerler” anlamına gelir.

(Cevap C)

3. Kavli sünnet, Hz. Peygamberin değişik müna-
sebetlerle söylemiş olduğu sözlerdir. İkinci boş-
luk fiili sünnet ile doldurulur. Fiili sünnet, Hz. 
Peygamberin yapmış olduğu fiillerdir. Rasulul-
lah’ın abdest, namaz ve hac ile ilgili fiilleri, da-
vacının yemin edip bir de tek şahit gösterme-
si üzerine hüküm vermesi, hırsızın sağ elinin 
bilekten kesilmesini emretmesi vb. davranış-
ları gibi.

 Takriri sünnet: Hz. Peygamberin Müslüman-
ların söylediği bir söz veya yaptığı bir davra-
nıştan haberdar olduğu halde bununla ilgili her-
hangi bir şey söylemeyip susmasıdır.

(Cevap E)

4. Hz. Muhammed İslâmiyet’i yayması ve orada-
ki Müslümanlara öğretmesi için sahabelerden 
Mus’ab bin Umeyr’i görevlendirmişti. Hz. 
Mus’ab bu görevi en iyi şekilde ifa etti. Pey-
gamberliğin 12. yılında 73’ü erkek, 2’si kadın 
75 kişi Akabe’ye geldi. Peygamberimize biat 
etmek üzere gelenlerden biri de Abbas Bin 
Ubade idi.

(Cevap A)

5. Hz. Muhammed döneminde Adal ve Kara ka-
bilelerine İslamiyet’i anlatmak amacıyla gön-
derilen sahabelerin şehit edildiği olaya Raci 
Olayı denir. Raci denilen yerde şehit edildik-
leri için bu isimle anılır.

(Cevap C)

6. Habeşistan hicretine ilişkin A, B, C ve E’deki 
ifadeler doğrudur. D’deki ifade yanlıştır. Çün-
kü ilk göç edenler on biri erkek dördü kadın ol-
mak üzere on beş kişiden oluşuyordu.

(Cevap D)

7. Salâh kelimesinden türetilen “sâlih” ile ıslâh-
tan alınan “muslih”in, Kur’ân-ı Kerîm’de özel 
bir yeri ve önemi vardır. Bu sebepledir ki, bu 
iki kelimenin terim olarak tariflerini şöyle yapa-
biliriz: Sâlih, kendisi doğru olan, kendini düzel-
ten, eğiten; muslih ise, kendisi doğru olmakla 
birlikte başkasını da ıslâh eden/düzelten, on-
ların yararına olacak şeyleri yapan ve yapma-
larını sağlayan demektir.

( (Cevap E)

8. İnsanları hem bu dünyada hem de ahrette mut-
luluğa kavuşturmak için gönderilmiş bulunan 
Kur’an-ı Kerim şu konuları kapsamaktadır: İti-
kat, ibadetler, muamelat, ukubat, ahlak, nasi-
hat ve tavsiyeler, va’d ve vaid, ilmi gerçekler, 
kıssalar ve dualar.

(Cevap E)
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2. Deneme Sınavı

9. Enfâl Sûresi, Bedir Gazvesi’nde müşriklerden 
elde edilen ganimetlerin Allah ve Resulü’ne ait 
olduğunu, dolayısıyla Allah ve Resulü’nün ko-
yacağı ölçülere göre paylaştırılacağını bildi-
ren, ayrıca müslümanlara Allah’tan korkmala-
rını, birbirleriyle iyi geçinmelerini, Allah’a ve 
Resulü’ne itaat etmelerini emreden âyetle baş-
lar. Sûrenin esas konusu Bedir Gazvesi ve ga-
nimetler meselesi gibi görünüyorsa da gerçek-
te asıl maksat, müslümanların her devirde düş-
manlara karşı alacakları tedbirlerin temel ilke-
lerini belirlemektir. 

(Cevap E)

10. Seyyid Kutub tarafından yazılan Fi Zilali’l – 
Kur’an’a ilişkin I ve II nolu seçenekte doğru ifa-
delere yer verilmiştir. Ancak III nolu ifade yan-
lıştır. Çünkü Fi Zilali’l Kur’an’da işari (tasavvu-
fi) tefsir metoduna hiç yer verilmemiştir.

(Cevap C)

11. Kur’an nüshalarının harekesiz ve noktasız ol-
ması Arap olmayan Müslümanların Kur’an-ı 
Kerim’i doğru bir biçimde okumasını ve anla-
masını zorlaştırıyordu. Bu meseleyi çözmek 
için ilk harekete geçen ise Irak valisi Ziyad b. 
Sümeyye oldu. Ziyad, yanlış okumaların ön-
lenmesi için Ebu’l-Esved ed-Düelî’den yardım 
istedi. Ebu’l-Esved ed-Düelî, mushafı baştan 
sona kadar harekelemiş, kırmızı mürekkeple 
fetha için harfin üstüne, esre için altına, ötre 
için önüne bir nokta koymuş, tenvin için de iki 
nokta kullanmıştır.

(Cevap D)

12. Büyük İslâm bilgini Gazzâlî ilim tasnifi yapar-
ken onları önce aklî ve dinî olmak üzere ikiye 
ayırır. Sonra bunların her birinin küllî ve cüzî 
kısımlara ayrıldığını söyler. Ona göre dinî ilim-
lerin içinde küllî olan kelâm ilmidir. Fıkıh, tef-
sir, hadîs gibi diğer ilimler ise cüzî ilimlerdir. 
Çünkü müfessir, sadece Kur’an’ın manasına 
bakar. Muhaddis sadece hadîsin sabit oluş yol-
larını araştırır. Fakih sadece efâl-i mükellefi-
nin hükümlerini tesbite çalışır. Usûl-i fıkıh ile 
meşgul olan âlim ise şerî hükümlerin delille-
riyle uğraşır. Kelâm ise araştırmaya varlıkla-
rın en umumî olanından başlar ki o da “mev-
cud” dur. Sonra o, bu mevcudu vasıflarına gö-
re kısımlarına ayırır ve onlar hakkında yorum-
larda bulunur. O halde bütün dinî ilimlerin da-
yandığı esas ve prensipleri ispat etmek vazi-
fesini üzerine alan ilim kelâm ilmidir. Diğer ilim-
lerin hepsi kelâma nisbetle cüzî ilimlerdir. Bun-
dan dolayı İslâmî ilimler içerisinde kelâm ilmi, 
rütbesi en yüksek olan ilimdir. Çünkü cüzî ilim-
lere geçiş bu ilimden olmaktadır.

 

 
İlimler 

Dinî İlimler 

Fer’i İlimler 
Fıkıh 
Hadis 
Tefsir 

Küllî İlim 
Kelâm 

Aklî İlimler 
Riyazi ve mantık ilimleri 

Tabiî ilimler 
Metafizik 

(Cevap D)

13. Sözlükte “azık, yenilen, içilen ve faydalanılan 
şey” anlamına gelen rızık, terim olarak, “Yüce 
Allah’ın, canlılara yiyip içmek ve yararlanmak 
için verdiği her şey” diye tanımlanır. Bu tanı-
ma göre rızık, helal olan şeyleri kapsadığı gi-
bi, haram olanları da kapsamaktadır. Soru ön-
cülünde verilen her üç bilgi de doğrudur.

(Cevap E)
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2. Deneme Sınavı

14. İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin yirmili yaşlarda 
Irak’ın en ünlü fakihi Hammad b. Ebu Süley-
man’dan, sonra ise Câfer es-Sadık ve Muham-
med el-Bakır’da dahil olmak üzere pek çok 
alimden istifade ettiği bilinmektedir.

(Cevap E)

15. Zati sıfatlar; sadece Allah Teala’nın zatına mah-
sus olan, yarattıklarından herhangi birine ve-
rilmesi caiz ve mümkün olmayan sıfatlardır. 
Bu sıfatlar ve anlamlarını kısaca şu şekilde 
kodlayalım:

 • Vucud: Var olmak

 • Kıdem: Ezeli olmak, başlangıcı olmamak

 • Bekâ: Varlığının sonu olmamak, ebedi ol-
mak

 • Muhalefetün li’l-havadis: Sonradan olan 
şeylere benzememek

 • Vahdaniyet: Allah Teala’nın zatında, sıfat-
larında ve fiillerinde bir ve tek olması, eşi, 
benzeri ve ortağının bulunmaması

 • Kıyam bi-nefsihi: Varlığı kendiliğinden ol-
mak, var olmak için başka varlığa ihtiyaç 
duymamak.

(Cevap E)

16. Hz. Muhammed rüyasında Kabe’yi tavaf etti-
ğini görünce Mekke’ye gitmeye ve umre ziya-
reti yapmaya karar verdi. 1400-1500 kadar sa-
habeyle Mart 628 tarihinde Medine’den hare-
ket etti.

(Cevap C)

17. Doğumdan sonra Hz. Muhammed’i üç veya 
dokuz gün annesi Amine, daha sonra kısa bir 
müddet, amcası Ebu Leheb’in cariyesi Suvey-
be emzirdi. Suveybe ondan önce Hz. Ham-
za’yı ve daha sonra da Ebu Seleme’yi de em-
zirdiği için Hz. Muhammed’le bu ikisi süt kar-
deşi olurlar. Hz. Hamza aynı zamanda Hz. Mu-
hammed’in amcasıdır.

(Cevap A)

18. Dualar bireysel olarak da toplu olarak da (ce-
maat halinde) yapılır. Bireysel dualarda daha 
çok bireyin duygu ve düşünceleri ön plana çı-
kar. Toplu dualarda dua formu ve içeriği dinle-
re ve toplumlara göre değişiklikler gösterir. Bu 
dualarda daha çok cemaat bilinci ön plana çı-
kar.

 Dua her zaman sözlü olarak yapılmaz. Söz-
süz dualar da vardır. Bazı anlar vardır ki insan 
konuşmadan zihniyle ve kalbiyle Allah’a yöne-
lir. Allah’a duyduğu sevgi, saygı, bağlılık, min-
nettarlık, hayranlık, şükran duygularını söz ka-
lıplarına dökmeden kalbiyle sunar. Aşkın Var-
lığın yüceliği ve eşsizliği içte duyulur ve yaşa-
nır. İlahi gerçeklik içselleştirilir. Kişi Allah’ı dü-
şünerek, O’nu tasavvur ederek O’nun deste-
ğine ve yardımına duyduğu ihtiyacı lisan-ı hâl 
ile de O’na arz eder. Aslında sessiz duada da 
bir dinamizm vardır ve sessiz dua da bir fiildir.

(Cevap E)
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2. Deneme Sınavı

19. Dini tasavvur, dinî kavramların, dinî olayların 
ve nesnelerin zihinde canlandırılması, şekil-
lendirilmesidir. Buna bağlı olarak Tanrı tasav-
vuru da, bireylerin küçük yaşlarından itibaren 
zekâ gelişimlerine, edinmiş oldukları bilgi ve 
yaşantılarına, yetişme ve düşünüş tarzlarına 
ve bağlı oldukları dinin inanç esaslarına göre 
Tanrı’yı zihinlerinde canlandırmaları, biçimlen-
dirmeleri ve anlamlandırmaları olarak tanım-
lanabilir.

(Cevap B)

20. Peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan ilk kişi 
Esved ül Ansi’dir. Yemen kabilesine mensup 
halk arasında “Zu’l Hımar” diye anılıyordu.

 Hz. Muhammed’in hastalandığı haberini aldık-
tan sonra “Rahman-ül Yemen” adını seçip pey-
gamberliğini açıklamıştır.

 Sahte peygamberlerin ikincisi bir ara Medine’yi 
tehdit edecek derecede güç kazanmış olan 
Tuleyha bin Huveylid’ti. Hicretin 5. senesinde 
Kureyşlilerle birlikte Medine’yi kuşatmış 9. se-
nede kabilesiyle birlikte Medine’ye gelip Hz. 
Muhammed’e İslam’ı kabul ettiğini bildirmiş, 
bir sene sonra dinden çıkanlara önderlik edip 
peygamber olduğunu iddia etmiş bir kişi.

 Secah, diğerlerinin aksine siyasi ve askeri ba-
kımdan tehdit unsuru olmadı. Önemi, peygam-
berlik iddiasıyla ortaya çıkmış ilk ve tek kadın 
olmasıdır.

 Müseylime, Secah ile evlenmiştir. Hz. Muham-
med’e yazdığı mektupta ise yeryüzünü pay-
laşma önerisi sunmuştur.

 İbni Mukle, 10 yy.da yaşamış hattat aynı za-
manda Abbasi veziridir.

(Cevap D)

21. Enfal sûresinin 41. ayetinin hükmüne göre ga-
nimetin beşte birinde aldığı hisse Humusu’l 
humus (beşte birin beşti biri)

 Safiy denilen ve ganimet teslim edilmeden ön-
ce başkomutanın seçip beğendiği maldan sem-
bolik olarak almıştır.

 Hz. Muhammed hediye kabul ederdi. Dolayı-
sıyla on bir gelir kaynağını da kendisine hedi-
ye edilen ve bağlanan mallar oluşturmaktadır.

 Barış yoluyla ele geçirilen gayri Müslim top-
raklarından elde edilen arazi geliri, Hz. Mu-
hammed’in kendi arazilerinden elde ettiği ge-
lir.

(Cevap C)

22. Hz. Muhammed’in bizzat katıldığı seferlere 
gazve denir. Hz. Peygamber’in katılmadığı as-
keri birlik gönderdiği seferlere ise seriyye de-
nir. Hz. Muhammed döneminde 27 gazve ger-
çekleşmiştir. Seriyyelerin sayısı ise 35 ile 66 
arasındadır. Hz. Muhammed; Bedir, Huneyn 
ve Tebük savaşı ile Taif kuşatmasına katılmış 
ancak Mute Savaşı’na katılmamıştır.

(Cevap B)

23. A, B, D ve E’dekiler kumar türleri arasındadır. 
Fakat, yarışmalara ödül konulabilir. Bu konu-
da alimlerin görüş birliği vardır. Ancak, yarış-
mada ödül kumara dönüştürülmemelidir. Bu 
nedenle ödülü, yarışanların dışında birinin koy-
ması/vermesi gerekir.

(Cevap C)
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2. Deneme Sınavı

24. Bedir yakınlarında ordusuyla konaklayan Hz. 
Peygamber, kervan hakkında bilgi toplamak 
üzere Hz. Ali Zubeyr b. Avam, Sa’d b. Ebu Vak-
kas ve Besbes b. Amr’ı Bedir kuyularına gön-
derdi. Kur’an-ı Kerim’de bu iki ordunun Bedir’e 
geldiklerinde birbirinden habersiz oldukları şöy-
le ifade edilmektedir. “Hatırlayın ki (Bedir Sa-
vaşı’nda) siz vadinin yukarı kenarında (Medi-
ne tarafında) idiniz. Onlar da uzak kenarında 
(Mekke tarafında) idiler. Kervan da sizden da-
ha aşağıda (deniz sahilinde) idi. Eğer (savaş 
için) sözleşmiş olsaydınız, sözleştiğiniz vakit 
hususunda ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah, ge-
rekli olan emri yerine getirmesi, helak olanın 
açık bir delille helak olması, yaşayanın da açık 
bir delille yaşaması için böyle yaptı. Çünkü Al-
lah, hakkıyla işitendir, bilendir. (Enfal suresi / 
42)

(Cevap A)

25. Hudeybiye Barış Antlaşması İslam tarihinde 
önemli bir dönüm noktasıdır. Antlaşma, ilk ba-
kışta Müslümanların aleyhine görünmesine 
rağmen, lehlerinde gelişmelere vesile olmuş-
tur. Bu gelişmelerin başında İslam’ın hızla ya-
yılması gelmektedir. Bundan başka Hicaz böl-
gesinin iki önemli yerleşim merkezi olan Hay-
ber’in ve daha sonra Mekke’nin fethine zemin 
hazırlamıştır. Ayrıca Müslümanların Kureyş 
müşrikleri tarafından resmen tanınmasını sağ-
lamıştır. Öte yandan Hudeybiye Barışı Hayber 
Yahudilerini kuvvetli müttefikleri olan Mekke 
müşriklerinden ayırmıştır.

(Cevap D)

26. Hakikati söyleme, sorun çıkmasına sebep ola-
cak bir durum değildir.

(Cevap E)

27. İslam öncesi Arap Yarımadası’nda kabileler 
arası kan davalarının bırakılıp Mekke’de dü-
zenlenen eğlencelerin yapıldığı, şiirlerin söy-
lendiği, ticari canlılığın arttığı Arap toplumları 
arasında kültürel birliği sağlayan haram aylar-
da düzenlenen Suk-u Ukaz Panayırı’dır.

(Cevap C)

28. Müçtehit sahabelerden bazıları şunlardır:

 • Hz. Ömer

 • Hz. Ali

 • Hz. Ayşe 

 • Hz. Zeyd b. Sabit

 • Hz. Abdullah b. Mesud

 • Hz. Abdullah b. Ömer

 • Hz. Abdullah b. Abbas

(Cevap E)

29. İslam dininin temel özellikleri:

 • İslam dini son ilahî dindir.

 • Hz. Muhammed son peygamberdir.

 • Kur’ân-ı Kerîm, hiç değişmeden günümü-
ze kadar ulaşmış tek ilahî kitaptır. Kur’ân-ı 
Kerîm’in mesajı evrenseldir.

 • Tevhit inancı hiç bozulmadan günümüze 
kadar gelmiştir.

 • Bütün peygamberlere ve kitapların ilk şe-
killerine, aralarında ayrım yapmaksızın, 
inanmak temel inanç esaslarındandır.

 • İslam inancına göre her doğan çocuk gü-
nahsız doğar.

 • İslam’da ayrıcalıklı bir sınıf yoktur. Bütün 
insanlar Allah katında eşittir. Hiçbir insa-
nın soy, renk, ırk gibi birtakım özellikleri 
dolayısıyla başkasına üstünlüğü olamaz.

(Cevap E)
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2. Deneme Sınavı

31. Hz. Ebubekir döneminde Sasani kuvvetleriy-
le olan mücadeleler, Hz. Ömer döneminde de 
kesintisiz devam etmiştir. 637 yılında yapılan 
Kadisiye Savaşı da bu dönemde İslam fetih-
lerine engel olmak isteyen Sasaniler’e karşı 
yapılmıştır. Müslümanların kesin bir galibiyet 
elde ettiği bu savaştan sonra Irak kapıları Müs-
lümanlara açılmış, İran’ın düşüşünün başlan-
gıcı hızlanmış ve Sasaniler’in başkenti olan 
Medain fethedilmiştir. Irak’ın tamamen fethi ise 
Nihavend Savaşı’yla mümkün olmuştur. 

(Cevap D)

32. Berzah, sözlükte “iki şey arasındaki engel, per-
de ve ayırıcı sınır” manasındadır. Dini ıstılah-
taki karşılığı ise; ölümden sonra başlayan ve 
mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan 
kabir hayatıdır. Buna göre ölen herkes berzah 
alemine girecektir.

(Cevap C)

33. Soru öncülünde “hades” kavramı tanımlanmış-
tır.

(Cevap A)

34. Hadesten taharet, necasetten taharet, setr-i 
avret, istikbal-i kıble,vakit ve niyet namazın 
şartlarındandır. Secde ise namazın rükûnları 
(erkanü’s-salat) arasındadır.

(Cevap C)

35. 656 yılında meydana gelen ve adını Hz. Ai-
şe’nin savaş esnasında bindiği deveden alan 
“Cemel Vakası” Hz. Ali’nin galibiyetiyle sonuç-
lanmıştır. Talha ve Zübeyr olmak üzere birçok 
Müslüman hayatını kaybetmiştir. 

 Hz. Peygamberin vefatından sonra Müslüman-
lar arasındaki bu ilk iç savaşın etkileri günü-
müze değin devam etmiştir.

(Cevap E)

30. “h-k-m” kökünden türeyen hikmet kavramı te-
rim olarak; adalet, ilim, amel, mübüvvet, 
Kur’ân, Allah’a itaat, dinî anlayış, Allah korku-
su, akıl, söz ve işte isabet, hakkı bilme ve ha-
yır işlemek demektir.

 Hikmet kavramı Kur’ân-ı Kerîm’de şu anlam-
larda kullanılmıştır;

 • Öğüt (Bakara 231, Âl-i İmran 48, Nisa 54, 
Kamer 5)

 • Anlama (En’am 89, Meryem 12, Enbiya 
79, Lokman 12)

 • Bilgi ve aklî deliller (Lokman 12)

 • Kur’ân (Nahl 125)

 • Kur’ân’ın yorumu (Bakara 269)

 • Sünnet (Bakara 151, Nisa 113)

 • Peygamberlik (Bakara 251, Âl-i İmran 48, 
Nisa 54, Sâd 20)

(Cevap E)
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2. Deneme Sınavı

36. Hedef kitlenin her türlü sorununa çözümler 
üretmek bir din görevlisinin sorumlulukları ara-
sında değildir.

(Cevap C)

37. “Monolog” şekil yönünden bir hitabet çeşididir.

(Cevap A)

38. Soru öncülünde karakteristik özelliği varken 
devlet biçimi “bizantinizm”dir. Gallikanizm ve-
ya sezaropapizm de eş anlamlı olarak kulla-
nılır. Bu tip örgütlenmede din adamları devlet 
otoritesiz bağlanmışlardır ve hükümdar tara-
fından denetlenmektedirler.

(Cevap A)

39. Çek ve senedin ciro edilmesine İslâm huku-
kunda “havale” denir. Bunun faizli işlemle ilgi-
si yoktur. Dolayısıyla mal alım satımlarında 
müşteri çeki veya müşteri senedi vermenin bir 
sakıncası yoktur.

(Cevap D)

40. Soru öncülünde Allah’ın zati sıfatlarından biri 
olan vahdaniyetin tanımı verilmiştir.

(Cevap C)
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DENEME 3

3. Deneme Sınavı

1. Meslektaşlarıyla rekabet, bir din görevlisinde 
bulunması gereken özellikler arasında sayıla-
maz.

(Cevap E)

2. Kader inancıyla irtibatlı olan İlâhî sıfatların bir 
diğeri yaratmadır. Fiilî sıfatların esasını teşkil 
eden yaratma Allah’ın evren ve insan üzerin-
deki tasarruflarının kaynağını oluşturduğun-
dan kaderle irtibatlıdır. Yaratma sıfatı “halk”, 
“îcâd”, “ibda” “kevn” (tekvin) ve “inşa” kavram-
larıyla ifade edilir. 

(Cevap E)

3. İyi bir işçi, başta işi olmak üzere, mümkünse 
iş arkadaşlarını ve işverenini sevmeli, en azın-
dan onlara saygı duymalıdır. İbn Miskeveyh’e 
göre, “eğer toplum halinde yaşayan insanlar 
birbirlerini seven kişilerse, birbirlerine karşı 
adaletli davranırlar ve aralarında hiçbir anlaş-
mazlık ortaya çıkmaz. Diğer bir deyişle, dost, 
dostunu sever ve kendisi için istediğini onun 
için de ister. Güven, dayanışma ve yardımlaş-
ma, ancak birbirini seven kişiler arasında ger-
çekleşir” (İbn Miskeveyh, 1983, 121). 

(Cevap A)

4. Tecessüs fiilinin asıl anlamı, birinin hastalığı-
nı anlamak için nabzını tutmak, kontrol etmek 
demektir. Bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak-
tır. Câsûs kelimesinin de buradan geldiği dü-
şünülürse, tecessüsün ince, detaylı, gayretli 
araştırma demek olduğu daha iyi anlaşılabilir. 
Buradaki bağlamında insanların ayıplarını ku-
surlarını araştırmak, onları öğrenmeye çalış-
maktır. Kur’ân-ı Kerîm’de genellikle düşünmek, 
bilmek, sanmak anlamlarında geçmektedir.

(Cevap D)

5. Kur’ân-ı Kerîm’in altıncı sûresi Enam Sure-
si’dir. Mekke devrinin sonlarında tamamı bir 
gecede nâzil olmuştur. Âyet sayısı 165’dır. Sû-
re ismini 136, 138 ve 139. âyetlerde geçen ve 
“deve, sığır, koyun ve keçi” anlamına gelen 
en‘âm (tekili ne‘am) kelimesinden alır. Allah’ın 
birliği ve Hz. Muhammed’in hak peygamber 
olduğuna dair kesin belgeler, puta tapıcılığı 
red ve iptal eden delil ve hüccetler ihtiva et-
mesinden dolayı (âyet 83, 149) Hüccet sûre-
si adıyla da anılır.

 En‘âm sûresinde tevhid inancının, peygam-
berliğin, yaratılışın, yeniden dirilişin kesin de-
lilleriyle şirk ve dalâlet ehlinin sapık görüşleri-
ni, bâtıl inanışlarını red ve iptal eden belgeler 
bulunmakta, eti yenilen ve yenilmeyen hay-
vanlarla ilgili açıklayıcı bilgiler, helâl ve hara-
ma ait hükümler yer almaktadır.

(Cevap A)

6. Hz. Ebû Bekir’in hilâfeti döneminde Kur’ân-ı 
Kerîm vahiy kâtibi Zeyd b. Sâbit tarafından çok 
hassas prensipler çerçevesinde bir araya ge-
tirilmiş ancak çoğaltılmamıştı. Üçüncü halife 
Hz. Osman hicrî 25 yılında Zeyd b. Sabit, Ab-
dullah b. Zübeyr, Saîd b. el-Âs ve Abdurrah-
man b. Hâris’ten oluşan bir heyete daha önce 
biraraya getirilmiş olan Kur’ân’ı istinsah ettir-
meye başlamıştır. Bazı kıraat farklılıklarının ih-
tilaflara sebep olmaması için yapılan bu çalış-
ma sonucunda çoğaltılan mushaflar İslâm coğ-
rafyasının dört veya yedi büyük merkezine 
gönderilmiştir.

(Cevap B)
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3. Deneme Sınavı

8. Hz. Muhammed, Uhut şehitlerini, elbiseleri ve 
kanlarıyla yıkanmadan defnedip aynı gün Me-
dine’ye döndü. Yaralı olan Hz. Muhammed er-
tesi gün sabaha doğru Kureyş ordusunun Me-
dine’ye baskın düzenlemek istediğine dair bir 
haber aldı. Hem düşmanın baskınını önlemek 
hem de Müslümanların zayıf düşmediğini gös-
termek amacıyla Kureyş ordusunu takip etme-
ye karar verdi. 500 kişilik bir orduyla Medine’ye 
8 mil uzaklıktaki Hamraulesed kadar giderek 
burada 5 gün konakladı. Bu sefer “Hamraule-
sed Gazevesi” olarak bilinir.

(Cevap C)

7. Metinde bahsedilen Yahudi bayramı Pesah/
Fısıh bayramıdır. Yahudilerin Mısır’dan çıkış-
ları anısına nisan ayının ortasında başlayıp bir 
hafta süreyle kutlanan bu bayramın diğer adı 
“mayasız/hamursuz” bayramıdır. Ayrıca bu 
bayram evde kutlanan tek Yahudi bayramıdır.

(Cevap E)

9. Hz. Muhammed sadece ağaç dikmeyi teşvik-
le kalmamış, milli park anlayışının da öncüle-
rinden olmuştur. Bir kısım yasaklarla tahribat-
tan korunan milli park veya yeşil kuşak uygu-
lamasına ilk defa Mekke’de rastlanır. Hz. Mu-
hammed, Mekke’de mevcut olan bu yeşil ku-
şağa bir İkincisini eklemiş, Medine ve civarını 
dört bir yönden ihata eden bir kuşağı haram 
ilan etmiştir. 

(Cevap E)

10. Takvâ, Kur’ân-ı Kerîm’in ana kavramlarından-
dır. Bu kelimenin manası, güçlü birinin hima-
yesine girip korunmak demektir. Buna paralel 
olarak korkmak, kaçınmak, sakınmak, çekin-
mek gibi anlamlar da öne çıkmaktadır.

(Cevap D)

11. Erarilere göre istitaat insanda sürekli var olan 
bir vasıf değildir. İstitaat “Allah’ın insanda fiili 
işlemekte olduğu anda ve ancak o fiili yapma-
ya elverişli olarak yarattığı, bu sebeple zıt de-
ğerde iki fiilden birini serbestçe kullanmaya el-
verişli olmayan bir kudrettir.” Bu durumda in-
san sadece gücünü kullanabileceği fiili seçip 
yapabilir.

(Cevap A)

12. Filozoflar ve mutasavvıflar ahlâkı insanın bir 
“melekesi” olarak kabul ederler. İyi veya kötü 
olsun, hangi fiiller insandan, düşünmeye ihti-
yaç hissetmeden sadır oluyorsa, bu onun ah-
lâkının ne odluğunu göstermektedir. Filozoflar 
ahlâki konularda akla büyük bir önem verirler. 
Nitekim ahlâk, insanda mevcut olan kabiliyet-
lerin kendi amaçlarına uygun bir şekilde geliş-
mesi neticesinde ortaya çıktığı için, akli bir şe-
kilde anlaşılabilir. Ahlâki davranışlarda insanın 
irade hürriyeti çok önemlidir. Sufiler de hürri-
yete büyük önem verirler. Ancak onlar hürriye-
ti “dünyadan kurtuluş”, “Allah’a bağlılık” olarak 
algılarlar ve bu yönde bir ahlâk anlayışı geliş-
tirirler.

(Cevap D)
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3. Deneme Sınavı

13. Temettu Haccının uygulanışı: Hacı adayı mî-
katta sadece umre niyetiyle ihrama girer. Mek-
ke’ye varınca umre ibadetinde istenen şekil-
de tavaf ve sa‘y yaptıktan sonra ihramdan çı-
kar. Arefe gününden önceki güne terviye de-
nir. Umre ihramından çıktığı için ihramsız bir 
hayat süren hacı adayı terviye günü Mekke’de 
hac için tekrar ihrama girer ve bundan sonra 
da hac vazifesine başlar, onları bitirince ihram-
dan çıkar. Yapılan haccın temettu” sayılması 
için hacı adayının umre ihramına şevval ayı-
nın başından itibaren hacca kadar devam eden 
süre içinde girmesi ve umreden sonra mem-
leketine dönmemesi gerekir. Çünkü temettu, 
hac mevsiminde tek yolculukla hem umre hem 
hac yapma ve bu ikisi arasında ihramsız bir 
hayat yaşama mutluluğunu ifade eder.

(Cevap D)

14. Hicri 9. yüzyılda Hz. Muhammed Necranlı Hris-
tiyanlara mektup gönderdi. Hz. Peygamber bu 
mektubunda onları İslâm’a davet ediyor, ka-
bul etmezlerse cizye vermelerini onu da kabul 
etmezlerse savaşılacağını bildiriyordu. Nec-
ranlı Hristiyanlar bu mektup üzerine Medine’ye 
bir heyet göndermiytir. Heyetin dini lideri Ebu 
Haris ile başkanları Abdulmesih’i İslâm’a da-
vet etmiştir. Necranlılar da bu diyaloga heyet-
le cevap vermişler ve taraflar arasında anlaş-
ma sağlanmıştır. Hz. Peygamber Necranlı Hris-
tiyanlara tam anlamıyla bir din ve vicdan hür-
riyeti sağlamıştır.

(Cevap A)

15. Hz. Muhammed Kubâ’dan Yesrib’e giderken 
Salim b. Avfoğullarının arazisindeki Ranuna 
vadisinde ilk Cuma namazını kıldırdı.

(Cevap C)

16. Dinin ana kaynaklarının özü yani mahiyeti ve 
vardığı açısından kötülük ve zarar içermesi 
dolayısıyla temelden haramlığına hükmettiği 
fiildir. Bu tür haramlara “doğrudan/temelden/
sürekli haram li zâtihî/li-aynihî denebilir. Kasıt-
lı cinayet, zina, hırsızlık, başkasının malını hak-
sız yere yemek, alkollü içki içmek veya uyuş-
tururcu kullanmak, yalan söylemek, meyte 
(murdar et, leş) yemek ve satmak, evlenme 
yasağı bulunanlarla evlenmek gibi. Bu fiiller, 
özünde zarar ve kötülük içerdiklerinden dola-
yı, yapısı açısından haram kılınmışlardır. 

(Cevap A)

17. Malikî, Şafiî ve Hanbelî mezhepleri, yağmur 
sebebiyle namazların cem edilebileceği görü-
şündedirler. Ancak bu tür cemin hangi namaz-
lar için geçerli olacağı ve yapılış biçimi hakkın-
da görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Malikîler 
sadece akşam ile yatsı namazının cem-i tak-
dim şeklinde akşam vaktinde, Şafiîler öğle ve 
ikindi namazının takdimle öğle namazı vaktin-
de, Hanbeliler ise sadece akşam ve yatsı na-
mazının takdim veya tehir şeklinde cem edile-
bileceğini kabul etmişlerdir. Ancak bu mezhep-
lere göre bu tür cemlerin camide cemaatle kı-
lınan namazlarda geçerlidir.

(Cevap B)
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3. Deneme Sınavı

18. Endülüs felsefe okulunun ikinci önemli ismi İbn 
Tufeyl’dir. İbn Tufeyl aynı zamanda tabib ve 
fakihtir. İbn Bâcce’nin kitapları onun eğitimin-
de önemli bir rol oynamıştır. Aynı zamanda İbn 
Tufeyl meşhur filozof İbn Rüşd’ü Muvahhidî 
Halifesi Ebû Yakub Yûsuf b. Abdülmümin’e tak-
dim eden kişidir. İbn Rüşd yine İbn Tufeyl’in 
yönlendirmesi ve Halife’nin isteğiyle meşhur 
şerhlerini yazacaktır.

 İbn Tufeyl’in felsefesi hakkında bilgi edindiği-
miz tek eser Hay b. Yakzân’dır. Bu eserde İbn 
Tufeyl Fârâbî, İbn Bâcce ve kısmen İbn Sînâ’yı 
eleştirir. Kendi meşrikî hikmet tasavvurunu su-
nar. Sunduğu hikâye çerçevesinde din-felse-
fe ilişkilerini ve insanın mutluluğa nasıl ulaşa-
cağını tartışır.

(Cevap C)

19. Hz. Muhammed, sahabelerini toplayarak na-
maza çağırmak için nasıl bir yöntem kullan-
mak gerektiğini kendileriyle istişare etti. Saha-
biler birçok teklif getirdi. Çan çalınması, boru 
çalınması, ateş yakılması gibi… Hz. Muham-
med bu teklifleri reddetti. Müslümanlar ortak 
bir karara varamadı. Abdullah b. Zeyd de di-
ğer sahabiler gibi üzüntüyle evine döndü ve 
yattı. O gece bir rüya gördü. Rüyasında eza-
nın ve kametin lafızlarını öğrettiler. Sabah olun-
ca da heyecanla Hz. Muhammed’e rüyasını 
anlattı. Hz. Ömer de aynı rüyayı görenler ara-
sındaydı. Ezanı Bilal Habeşi’ye anlattı ve na-
maz vakti gelince Bilal Habeşi Medine’nin en 
yüksek yerine çıkıp ezan okudu.

(Cevap B)

20. Hz. Muhammed’in vazettiği iktisadi hükümle-
rin uygulanışını yerinde görmek için bizzat pa-
zar teftişlerine çıktığı ve gayri meşru davranış-
larda bulunanlara gerekli uyarıları yaptığı riva-
yetlerde belirtilmektedir. Bazı kişileri esnaf ve 
sanatkarların işlerini denetlemek için resmen 
sahibü’s –suk sıfatıyla görevlendirmiştir. Bu 
memurlar; Abdullah b. Said b. Üsayha, Ömer 
b. Hattab Senca bat Nuheyk el-Esediyye, Sa-
id b. Said b. As ve Şifbat Abdullah’tır.

(Cevap B)

21. Kur’ân’da “Yoksa Mûsâ’nın ve (Allah’tan aldı-
ğı emri) vazifesini tastamam yerine getiren İb-
rahim’in sayfalarında (suhuf) olan (şun)lardan 
haberdâr mı edilmedi?” (Necm, 53:36-37) ve

 “Gerçekten iyi temizlenen ve Rabbinin adını 
zikredip de namaz kılan kimse umduğuna eriş-
miştir. Belki siz dünya hayatını (âhiretten) üs-
tün tutarsınız. Hâlbuki âhiret daha hayırlı da-
ha süreklidir. Şüphesiz ki bunlar, evvelki say-
falarda İbrâhîm ile Mûsâ’nın sayfalarında var-
dır” (A’lâ, 87:14-10) mealindeki âyetlerde Hz. 
Mûsâ ve İbrahim’e indirilen sayfalardan bah-
sedilmektedir.

 Âyette Hz. Mûsâ’ya nispet edilen sayfaların 
Tevrât’tan önce ona vahyedilen küçük hacim-
li metinler olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Ebıı 
Zerr’den nakledilen bir rivayete göre Allah 
Taâlâ, Hz. Şît’e 50, İdris’e 30. İbrahim’e 10 ve 
Musa’ya 10 olmak üzere toplam 100 sayfa in-
dirmiştir. Ancak Hz. İbrâhîm ve Mûsâ’ya indi-
rilen sayfaların dışında Kur’ân ve tevâtür de-
recesine ulaşan hadîslerde bu konuda bilgi bu-
lunmamaktadır.

(Cevap E)
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3. Deneme Sınavı

22. Kader ve kaza inancı Allah’ın ilim, irade, kud-
ret ve yaratma sıfatlarının yetkinliğine ayrıntı-
lı olarak iman etmeyi ifade eder. Kader Allah’ın 
canlı ve cansız bütün yaratıklarına ilişkin eze-
li planını, kaza da bu planını gerçekleştirme-
sini anlatır. Kader kelimesi sözlükte bir şeyin 
miktarını, şeklini ve niteliğini belirlemek; kaza 
ise hükmetmek, tamamlamak, emretmek ve 
yerine getirmek anlamına gelir. Terim olarak 
kader “Allah’ın yaratacağı bütün varlık ve olay-
ları ezelde ilim ve iradesiyle belirlemesi”, ka-
za da “Allah’ın varlık ve olaylara ilişkin olarak 
ezelde belirlediği planı gerçekleştirip yaratma-
sı” şeklinde tanımlanır. Kader yerine bazen 
onunla eş anlamlı olan takdir terimi de kulla-
nılır.

(Cevap A)

26. Memleketlerine dönen altı Müslüman, peygam-
berliğin 12. yılında (M. 621) daha kalabalık bir 
grup olarak Mekke’ye geldiler. Hz. Peygamber 
onlarla Akabe mevkiinde bir toplantı yaptı. Bu 
toplantıya on Hazrecli’nin yanı sıra iki de Evs-
li katılmıştı. Hz. Peygamber onlara nasihat et-
ti ve İslâm ilkelerine uyacaklarına dair onlar-
dan biat aldı. Hz. Peygamber’e, “Allah’a hiç-
bir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, 
zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, yalan 
uydurarak hiç kimseye iftira etmemek ve iyi 
olan hiçbir hususta Allah Resûlü’ne isyan et-
memek” üzere biat ettiler.

(Cevap D)

27. Sözlükte “reislik, önderlik ve kumandanlık” gi-
bi anlamlara gelen kıyâde kelimesi Câhiliye 
devrinde Mekke’de ordu kumandanlığını ve 
kafile başkanlığını ifade etmek için kullanıl-
maktadır.

(Cevap C)

25. Habeşistan hicretine ilişkin A, B, C ve D’deki 
ifadeler yanlıştır. Fakat E’deki ifade doğrudur. 
Habeşistan hicreti süreci yaklaşık iki yıl devam 
etmiştir.

(Cevap E)

23. Verilen ayette güzel öğüt ve hikmet önerildiği 
için bir davetçinin bu ayetten çıkaracağı der-
sin mesajın alıcılarına yaklaşma tarzıyla ilgili 
dersler gizlidir.

(Cevap E)

24. Kişinin kendini başkasının yerine koyup onun 
gibi hissetmeye çalışmasına empati denir. An-
latılan durum “empati” kavramlarıyla ifade edi-
lebilir.

(Cevap A)

28. Teravih namazı, ramazan ayında kılınır. Yatsı 
namazının son sünneti ile vitir namazı arasın-
da kılınan sünnet bir namazdır. İlk defa Hz. 
Ömer zamanında teravih namazının tamamı 
olan 20 rekât cemaatle camide kılınmaya baş-
lanmıştır. Bu âdet günümüze kadar gelmiştir. 
Cemaatle kılınacağı gibi tek başına da kılına-
bilir.

(Cevap B) 
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29. Mensubu kalmamış fıkhi mezhep müçtehitle-
rinden bazıları şunlardır:

 • Basra’da Haşan el-Basrî

 • Kûfe’de Süfyan-ı Sevrî

 • Kûfe’de Abdurrahman b. Ebî Leyla

 • Suriye’de Evzâî

 • Mısır’da el-Leys b. Sa’d

 • Bağdat’ta Davud b. Ali ez-Zâhirî

(Cevap C)

30. Ömer b. Abdülaziz döneminde diğer Emevi ha-
lifelerinden farklı bir politika izlenmiştir. Ömer 
b. Abdülaziz göreve gelir gelmez devletin top-
lumsal temellerini sağlamlaştırmaya çalıştı. İs-
lam’ı kabul ettiği halde ikinci sınıf vatandaş 
muamelesi gören mevaliyi Arap asıllı Müslü-
manlarla eşit kabul etti.

 İdari ve mali alanlarda düzenlemeler yaptı ve 
vergi reformu gerçekleştirdi.

 Bilimsel çalışmalara da ağırlık veren Ömer b. 
Abdülaziz hadislerin toplanması ve sahih ha-
dislerin tedvini yolundaki faaliyetleri başlata-
rak sünnetin derlenmesinin öncülüğünü yap-
tı.

(Cevap C)

3. Deneme Sınavı

31. Soru öncülünde ıskat-ı savm kavramı tanım-
lanmıştır.

(Cevap A)

32. 

 

 KURBAN ÇEŞİTLERİ 

Udhiye 
(bayram) 
kurbanı 

Ceza ve 
kefaret 
kurbanı 

Adak 
kurbanı 

Şükür 
kurbanı 

Hedy 
kurbanı 

Akika 
kurbanı 

 Kurban Bayramı’nda kesilen udhiye kurbanın-
dan ayrı olarak yine ibadet niyetiyle kesilen 
başka kurban çeşitleri de vardır. Bunlardan bi-
ri adak kurbanıdır. Adak kurbanı, bir işin veya 
isteğin olması hâlinde kesilmek üzere Allah’a 
adanan kurbandır. Adak kurbanı, tamamen fa-
kirin hakkıdır.

(Cevap C)

33. Din görevlisi, toplumunun her kesimiyle eşit 
mesafede olmalıdır. Buna göre cemaatin ileri 
gelenleriyle daha çok zaman geçirmesi yan-
lıştır.

(Cevap D)

34. Yalan yemin (Yemin-i Ğamûs): Geçmişte ve-
ya şimdiki zamanda meydana gelen bir olay 
hakkında bile bile ve kasten yapılan yalan ye-
mindir.

 Borcunu ödemediğini apaçık bilen bir kimse-
nin “Vallahi ödedim”; hırsızlık yapan birisinin 
“Vallahi ben çalmadım” demesi böyledir. 

(Cevap D)



KPSS/DHBT LİSANS İLAHİYAT • ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

22

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr
w

w
w.

ko
zm

ik
od

a.
co

m
.tr

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr

3. Deneme Sınavı

36. İman konusunda tartışılan konulardan biri de 
müminin imanının artıp eksilme kabul edip et-
meyeceğidir. İmanın artıp eksilme kabul etme-
yeceğini söyleyenler olduğu gibi çeşitli halleri 
yaşayan müminin bazen konumunu daha alt 
seviyeye düşürdüğü, bazen de bu konumunu 
yücelttiğini göz önüne alarak, imanda artma 
ve eksilmenin olabileceğini savunanlar olmuş-
tur. İmanda artmanın hem nitelik hem de nice-
lik yönünden olacağım söyleyenler aynı za-
manda amelin imandan bir cüz olduğunu sa-
vunan Selefiyye, Mu’tezile, Şia, Zeydiyye ve 
Hariciyye mezhepleridir.

(Cevap E)

37. Muhacir, sırf Allah’ın rızasını elde edebilmek 
için O’nun gönderdiği dini gereğince yaşabil-
me adına yurdunu, yuvasını, evini, barkını terk 
ederek başka yerleşim yerine göç etmek zo-
runda kalandır. Bunlar, bu hareketleriyle Al-
lah’ın dinine ve Peygamber’ine yardımcı ol-
maktadırlar.

(Cevap B)

38. Soru öncülünde mendubun tarifi yapılmıştır.

(Cevap A)

40. Soru öncülünde maslahatın tanımı yapılmış-
tır.

(Cevap B)

35. Finansal Kiralama: Finansal kiralama, finans 
kuruluşunun kiracısına kullandırmak üzere sa-
tın aldığı malın mülkiyetinin, taksitleri kira be-
deli olarak ödendikten sonra müşteriye geç-
mesini ihtiva eden sözleşmedir. Yanı, katılım 
bankası müşterisi için ihtiyacı olan malı satın 
alır ve ona kiralar, kira bedelinin toplamı, kira-
lanan malın bedelidir. Taksitler bittiğinde kira-
lanan malın mülkiyeti müşteriye geçer. Bu müd-
det zarfında malın mülkiyeti finans kuruluşu-
na ait olsa da, mal müşterinin zilyetliğinde ve 
onun her türlü kullanımına açık bulunur. Süre 
sonunda sembolik bir fiyatla veya hibe yoluy-
la malın mülkiyeti kiracıya geçmiş olur.

(Cevap A)

39. Zatü’s Selasil seriyyesi Amr b. As komtasında 
gerçekleşmiş ve kalabalık olmalarına rağmen 
düşman bozguna uğratılmıştır. Dönüşte Hz. 
Muhammed’e şikâyet edilen komutan savun-
ması yapınca haklı bulunmuş ve Hz. Peygam-
berin takdirini kazanmıştır.

(Cevap C)
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DENEME 4

4. Deneme Sınavı

1. Namazların kısaltılması anlamına gelen kasr-ı 
salât; fıkıh ıstılahı olarak, seferde öğle, ikindi 
ve yatsı namazlarının farzlarını iki rekat ola-
rak kılmak demektir. Bu konuda Kur’ân’da “Yer-
yüzünde sefere çıktığınız zaman kafirlerin si-
ze eziyet ve kötülük etmesinden (fitne) korkar-
sanız, namazı kısaltmanızda size günah yok-
tur….” denilmiştir. (Nisa, 101)

(Cevap A)

2. Nafile kelimesi dar anlamıyla farz, vacip ve 
sünnet namazlarının dışında kalan namazları 
ifade eder. Bunlara regâib, müstehab ve ta-
tavvu namazları da denir. Buna göre tatavvu 
kelimesi regâib ve müstehab ile eş anlamlıdır.

(Cevap E)

3. Melekleri diğer varlıklardan ayıran birtakım 
özellikler vardır. Bunları şu şekilde sıralamak 
mümkündür:

 • Melekler Allah’a isyan etmezler.

 • Melekler, son derece süratli, güçlü ve kuv-
vetli varlıklardır.

 • Melekler, Allah’ın izniyle çeşitli şekil ve kı-
lıklara bürünebilirler.

 • Melekler gözle görünmezler.

 • Melekler gaybı bilmezler. Çünkü gaybı, an-
cak Allah bilir.

(Cevap B)

4. Mudârebe, çalışma/emek bir taraftan ve ser-
maye de diğer taraftan olmak üzere, kâr-zarar 
paylaşımı esası ile kurulan ortaklıktır. Bu tür 
ortaklık, emek-sermaye ortaklığı olarak da 
isimlendirilir. 

(Cevap B)

5. • İftitâh Tekbiri

 • Kıyam (Ayakta Durmak)

 • Kıraat

 • Rükû (Eğilmek)

 • Secde

 • Ka‘de-i ahîre (Son Oturuş)

(Cevap C)

6. Cahiliye döneminde Araplar arasında şiir ve 
hitabet çok gelişmişti. Cahiliye dönemi şiiri İs-
lâm öncesi hayatın her safhasına ışık tutar, 
savaşlar ve Arapların adetleri hakkında bilgi 
verirdi.

 Arabistan’da yaşayan bütün kabilelerin katıl-
dığı panayırlar ticari olduğu kadar kültürel açı-
dan da önemlidir. Hac mevsiminde kurulan Mi-
na, Mecenne, Zülmecâz ve Ukâz gibi büyük 
panayırlarda şiir yarışmaları yapılır ve birinci 
gelen eser Kabe duvarına asılarak ödüllendi-
rilirdi.

(Cevap D)
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4. Deneme Sınavı

7. Hz. Muhammed Mekke’den sonra İslam’a mu-
halefetin en yoğun yaşandığı yerlerden biri 
olan Taif üzerine yürümüştür. Hz. Peygamber 
bu kuşatma esnasında ilk kez mancınık kul-
lanmıştır. Ancak 630 yılında başlayan Taif ku-
şatması, Taiflilerin bir yıllık erzaklarının mev-
cut olması ve kalelerini iyi savunmaları sebe-
biyle kaldırılmıştır.

(Cevap D)

8. Dinî metinlerde eyyâmu’n-nahr yani kesim gün-
leri olarak isimlendirilen zaman dilimi, oniki ka-
merî ayın sonuncusu olan zilhiccenin 10, 11 
ve 12. günleridir. Ayrıca kurban bayramı gün-
leri de aynı günlerdir.

(Cevap B)

9. “Fecr-i kâzib” (aldatan fecir, yalancı tan) adı 
verilen birinci fecir, doğu ufkunda beliren ve 
ufuktan yukarıya doğru dikey olarak yarı dai-
re şeklinde yükselen bir beyazlık/aydınlıktır. 
Bu beyazlık/aydınlık kısa bir zaman sonra kay-
bolur ve kendisini normal bir gece karanlığı iz-
ler. Bu karanlıktan sonra “fecr-i sâdık” (gerçek 
fecir, gerçek tan) diye adlandırılan ikinci fecir 
meydana gelir ki bu, sabaha karşı doğu ufku-
na yayılmaya başlayan bir beyazlık/aydınlık-
tan ibarettir.

(Cevap B)

10. Zekâtın farz olmasının en önemli şartlarından 
birisi, malın mükellefin elinde tam mülkiyetle 
bulunarak dilediği gibi tasarruf hakkına sahip 
olmasıdır. Malın bizzat sahibinin elinde mâlik 
sıfatıyla bulunması tam mülkiyeti meydana ge-
tirir. Bu sebeple, henüz ele geçirilmeyen mal 
için zekât ödemek gerekmez. Tam mülkiyet şu 
unsurlar bir araya gelince gerçekleşmiş olur:

a) Malın sahibinin elinde bulunması,

b) Malda başkasına ait hak bulunmaması,

c) Kendi seçimiyle tasarruf hakkı bulunması,

d) Fayda ve menfaatin mâlike ait bulunması.

(Cevap A)

11. Tavaf, Kabe’nin etrafında usulüne göre yedi 
defa dönmek suretiyle yapılan bir ibadettir. Dö-
nüşlerden her birine şavt denir ve bir tavaf, ye-
di şavttan meydana gelir. Tavaf bitince iki re-
kat namaz kılınır. Bu namaz, tavafın vaciple-
rindendir.

(Cevap C)

12. Kurban bayramında kesilen hayvanlara Arap-
çada udhıyye (çoğulu: edâhî) veya dahıyye 
(çoğulu: dahâyâ) ya da adhât (çoğulu: adhâ) 
denir. Bilindiği gibi kurban bayramına da Arap-
çada îdü’l-adhâ denmiştir.

(Cevap C)

13. Nifak, bir kimsenin dille inançlı olduğunu dışa 
vurup içindeki gerçek inkârını gizlemesidir. 
Kur’ân-ı Kerim’de bu tür tutarsızlıklar şöyle di-
le getirilir: “İnsanlardan bazıları da vardır ki, 
inanmadıkları halde “Allah’a ve ahiret gününe 
inandık” derler. Onlar (kendi akıllarınca) güya 
Allah’ı ve mü’minleri aldatırlar. Hâlbuki onlar 
ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında 
değillerdir. Onların kalblerinde bir hastalık var-
dır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. 
Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de on-
lar için elîm bir azap vardır.” (Bakara, 2:8-10).

(Cevap D)
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4. Deneme Sınavı

14. Medine Belgesi ile ilgili A, B, C ve E’de verilen 
bilgiler doğrudur. Fakat D’deki ifade yanlıştır. 
Çünkü araştırmacılar Medine Belgesi’nin 47 
veya 52 madde olarak düzenlendiğini ifade et-
mişlerdir.

(Cevap D)

15. Soru öncülünde parçada boş bırakılan yerle-
re B seçeneğindeki ifadeler gelmelidir.

(Cevap B)

16. Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfat-
lardır. Bu sıfatlar “Allah diridir, irade edendir, 
güç yetirendir, hayat, irade ve kudret sıfatları 
vardır.” gibi müspet ifadelerle Allah’ı tanıttığı 
için sübutî sıfatlar adını almıştır. Sübutî sıfat-
lar sekiz tanedir: Hayat, ilim, semi, başar, ira-
de, kudret, kelam, tekvin.

 Soru öncülünde ise tekvin sıfatı sorulmuştur. 
Tekvin, yaratmak, yok olanı yokluktan varlığa 
çıkartmak demektir. Yüce Allah yegane yara-
tıcıdır. O, ezeli ilmiyle bilip dilediği her şeyi son-
suz güç ve kudretiyle yaratmıştır.

(Cevap A)

17. Medine Tefsîr Mektebi: Tâbiiler devrinde kuru-
lan ikinci bir ekol/mektep Medine’de Ubey b. 
Ka’b’ın faaliyetiyle ortaya çıkmıştı. Bilindiği 
üzere Medine, Hz. Peygamber’in İslâm dinini 
yaymak üzere hicret ettiği ve bilhassa ahkâm-
la ilgili âyetlerin inişine sahne olan bir belde-
dir. Resûlullah’ın vefatından sonra da ashâbın 
uzun zaman ayrılmayıp bu mukaddes şehirde 
ikamet etmesi ve âlim sahâbîlerin sayı itiba-
riyle diğer ilim merkezlerine nisbetle burada 
daha fazla bulunması, bu ekolün/mektebin de-
ğerini ortaya koymaktadır. Böylece denilebilir 
ki Medine’deki sahâbîler söz konusu şehirde 
kaldıkları müddetçe mesailerini orada bulu-
nanlara ilim öğretmeye adamışlardı. Bunun ta-
bii bir sonucu olarak bu belde de Ubey b. 
Ka’b’ın kurduğu söz konusu tefsîr ekolünde/
mektebinde, Ebu’l-Âliye, Muhammed b. Ka’b 
el-Kurazî ve Zeyd b. Eslem gibi ilim otoritele-
ri yetişmişti.

(Cevap E)

18. Mekke’de inmiştir, 30 ayettir. Mushaftaki sıra-
ya göre 67., iniş sırasına göre ise 77. suredir. 
Sure, adını ilk ayette geçen ve egemenlik/hü-
kümranlık anlamına gelen “el-Mülk” kelimesin-
den almaktadır. Diğer önemli isimleri ise, Vâ-
kiye/Koruyucu, Münciye / Kurtarıcı, Mânia / 
Engelleyen, Mennâa / Çokça engelleyen Mü-
câdile/Tartışıp savunandır. Halk arasında da-
ha çok, “Tebâreke” şeklinde bilinir. Surenin ana 
konusu, Allah’ın varlığı, bilgisi, gücü ve kudre-
tiyle insanın bu Aşkın Varlığa karşı vereceği 
hesap şuurundan uzak oluşudur.

(Cevap E)
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4. Deneme Sınavı

19. Amel, canlılardan bilinçli bir şekilde meydana 
gelen davranışlardır. Fiilden daha özel bir an-
lam arz etmektedir. Çünkü fiilde bilinç her za-
man söz konusu değildir ve iyilik ve kötülük 
yapmayı da, bilgili ve bilgisiz, kasıtlı ve kasıt-
sız davranışları da kapsamaktadır. 

(Cevap D)

20. Kur’ân-ı Kerîm’in dokuzuncu sûresi Tevbe Su-
resi’dir. Tamamı Medine’de nâzil olan son sû-
redir. Adını 117 ve 118. âyetlerde geçen “tev-
be” kavramından almıştır. Bunun yanında sû-
rede müşrik ve münafıkların tuttukları yanlış 
yoldan dönerek tövbe etmelerinin gerekliliğin-
den söz edilmesi bu isimle anılmasına sebep 
teşkil etmiştir. Sûre, “hiçbir sorumluluk kabul 
edilmeyeceğine dair bildiri” anlamına gelen ilk 
kelimesi berâetten dolayı Berâe adıyla da anıl-
mış, muhtevasında münafıklardan uzunca bah-
sedilerek iç yüzlerinin ortaya konulması ve tak-
tiklerinin anlatılmasından dolayı onu aşkın baş-
ka isimlerle de adlandırılmıştır. Sure 129 âyet-
tir. Sûrenin başında besmele yer almamakta-
dır. 

21. Tekfir, Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr 
özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından 
ötürü kafir saymak demektir.

(Cevap E)

22. Alimlerin üzerinde ittifak ettikleri İslam hukuku 
kaynakları şunlardır:

 I. Kitap

 II. Sünnet

 III. İcma

 IV. Kıyas

 Bu dört delilden birinin delalet ettiği her hü-
küm, vacibü’l-ittiba’dır, bu hükme uymak ge-
rekir. Fakat, bu delillerin hepsi, hükümlere de-
lalette aynı derecede değildir. Bunlar şöyle bir 
sıraya tabidir: Kitap, sünnet, icma, kıyas.

(Cevap E)

 Tevbe sûresinde iman, nifak ve şirkten doğan 
davranışlar anlatılarak bunları benimseyenler 
psikolojik tahlile tâbi tutulmuş, her birine ait hü-
kümler belirtilmiş ve değerlendirmeler yapıl-
mıştır. Sûrede “cihad”, “kıtâl” ve “nefr” kavram-
larıyla müslümanlar savaşa teşvik edilmiştir. 
Bu da İslâmiyet’in Arabistan yarımadasına ya-
yıldığı o dönemde yarımadanın içinde direniş-
lerin, dışında da müslüman varlığına karşı teh-
ditlerin mevcudiyetini gösterir.

(Cevap A)

23. Verilen sözde iletişimin altın kuralı olan muha-
tabın anlamasını sağlamak ifade edilmiştir. Bu 
anlamada C seçeneğindeki ders çıkarılmalı-
dır.

(Cevap C)

24. Sorudaki ifadede “tebliğ” kavramının tanımı 
yapılmıştır.

(Cevap D)
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4. Deneme Sınavı

25. Tanımlanan kavram “ic’âz”dır.

(Cevap C)

26. Soru öncülünde “itikaf” tanımlanmıştır. Hadis 
kaynakları Hz. Peygamberin Medine’ye hicret-
ten sonra her yıl ramazanın son on günüde iti-
kafa çekildiğini, hanımlarının da genelde Re-
sul-i Ekrem ile birlikte itikaf yaptığını nakleder.

(Cevap D)

27. Son devir din âlimlerinden Hamdi Yazır Antal-
ya’nın Elmalı ilçesinde doğdu. Burada İslâmî 
ilimler hususunda icazet aldı. 1895’te İstan-
bul’a geldi. Mekteb-i Nüvvâb’ı bitirdi. Felsefe, 
edebiyat ve matematik ile uğraştı. I905’ten 
I908’e kadar Beyazıt Cami’nde ders okuttu. 
Aynı zamanda Şeyhülislâmlık kaleminde de 
görev yaptı. Ahkâm-ı Evkaf, fıkıh ve mantık 
derslerini okuttu. Meclis-i Maarif azalığı yaptı, 
Huzur Dersleri’ne muhatap olarak katıldı.

 Elmalılı Hamdi Yazır’ın eserleri şunlardır;
 1. Hak Dini Kur’ân Dili. 2. İrşâdü’l-Ahldf fi Ah-

kâmi’l-Evkaf. 3. Hz. Muhammed’in Dini İslâm. 
4. Metâlib ve Mezâhib 5. İstinlâcî ve İstikrâi 
Mantık.

(Cevap A)

28. Soru öncülünde verilen görev “Mikail” adlı me-
leğe aittir.

(Cevap A)

29. Emeviler dönemine kadar İslam toplumunda 
tek halife vardır. Emeviler’in yıkılışından son-
ra kurulan Abbasiler döneminde ise Bağdat’ta 
Abbasi halifesi varken İspanya’da Endülüs 
Emevi halifesinin varlığını, halifenin dini ve si-
yasi birleştirici gücünün kalmadığını ifade eder. 
E seçeneği doğrudur.

(Cevap E)

30. Soru öncülünde “istidraç” kavramı tanımlan-
mıştır.

(Cevap B)

31. Sözlükte “toplanmak, bir araya gelmek” demek 
olan haşir, terim olarak yüce Allah’ın insanla-
rı hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten son-
ra bir araya toplamasıdır. İnsanların toplandık-
ları yere mahşer/arasat denir.

(Cevap A)

32. Irak’taki Samarra şehrinde yapılan Samarra 
Ulu Camii Abbasiler dönemine ait bir eserdir.

(Cevap C)

33. Müheymin “hüküm altına alan” anlamında bir 
isimdir.

(Cevap A)
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4. Deneme Sınavı

34. MÖ 1400–650 yılları arasında Güney Arabis-
tan’da Yemen’de hüküm sürmüştür. Arabis-
tan’da ilk defa para Main kralları tarafından ba-
sılmıştır. Güney Arabistan’da Main’den sonra 
Sebe ve Himyeri devletleri kurulmuştur. Diğer 
devletlerin aksine yayılmacı bir politika izleyen 
Himyeriler, kısa zamanda askeri bakımdan 
Arap yarımadasının en güçlü ve en kalabalık 
devleti haline gelmişlerdir. Gassaniler ise Ku-
zey Arabistan’da Suriye’de Dımaşk merkezli 
bir devlet kurmuşlardır. Bizans İmparatorlu-
ğu’nun vassal devleti olan Gassaniler Hristi-
yanlığı kabul etmişlerdir. Gassaniler İslam dö-
nemindeki Suriye fetihlerinde de Bizans yan-
lısı bir politika izlemişlerdir. Görüldüğü gibi Ma-
in ve Himyeri Güney Arabistan’da; Gassaniler 
ise Kuzey Arabistan’da egemen olan siyasal 
güçlerdir. 

(Cevap E)

35. Belirtilen özellikler “tertil” kavramıyla ifade edi-
lir.

(Cevap A)

36. Soru öncülünde ehliyet kavramı tanımlanmış-
tır.

(Cevap B)

37. Hanefilere göre tavuk, kaz gibi kümes hayvan-
larının dışkıları “necaset-i galiza” sığır, koyun, 
geyik gibi dört ayaklı hayvanların ki ise neca-
set-i hafife olarak adlandırılır.

(Cevap A)

38. İftidah tekbiri, kıyam, kıraat,  rükû, secde ve 
ka’de-i ahire namazın  rükûnları (Erkanü’s-sa-
lat) arasındadır. Niyet ise namazın şartların-
dandır.

(Cevap C)

39. Kısa adıyla Mecelle olarak bilinen Mecelle-i 
Ahkâm-ı Adliye 1869-1876 yılları arasında ha-
zırlanmış, 1851 maddelik bir kanundur. Esas 
itibarıyla eşya, borçlar ve yargılama hukukuy-
la ilgili kısımları kapsamaktadır. İslam huku-
kunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneğidir. 
Hanefi mezhebine bağlı kalarak hazırlanmış-
tır. Daha önceleri de bir mezhebin görüşlerini 
toplayan derleme niteliğinde eserler oluşturul-
muştur. Bunlar içerisinde el-Fetâve’l-Hindiyye 
adlı eserde olduğu gibi, dönemin siyasi iktida-
rının isteği doğrultusunda hazırlananlar; Mül-
teka’l-ebhur’da olduğu gibi, mahkemelerde el 
kitabı olarak kullanılıp bir anlamda yarı resmi 
niteliği haiz olanlar bulunmaktadır. Ancak bun-
ların hiçbiri kanun niteliğinde çalışmalar olma-
yıp, Mecelle ilk kanun olarak hem Osmanlı’da 
hem de diğer İslam ülkelerinde gerçekleştiri-
lecek olan kodifikasyon faaliyetlerine öncülük 
etmiştir. Kaynakları ve muhtevası itibarıyla İs-
lâm hukukuna dayanan Mecelle, form itibarıy-
la Batı kanunlarını örnek almıştır. Nitekim Me-
celle’nin hazırlanışını, şeklen de olsa, hukuk-
ta Batılılaşmanın başlangıcı olarak niteleyen-
ler mevcuttur.

(Cevap B)

40. Tevrat Hz. Musa’ya, Zebur Hz. Davud’a, İncil 
Hz. İsa’ya ve Kur’an-ı Kerim’ de Hz. Muham-
med’e indirilmiştir.

(Cevap C)
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DENEME 5

5. Deneme Sınavı

1. İslâm düşünce tarihçileri tarafından ilk İslâm 
filozofu olarak kabul edilen Yakup İbn İshak 
el-Kindî, soylu bir ailenin çocuğu olarak bu-
günkü Irak’ın güneyinde İslâm döneminde ku-
rulmuş önemli bir şehir olan Kûfe’de doğdu.

(Cevap E)

2. Kurban, eyyâm-ı nahr denen kurban bayramı-
nın ilk üç gününde kesilir. Şafiî mezhebine gö-
re dördüncü gün de buna dâhildir. Kesim işle-
mi bayram namazının kılındığı yerlerde bu na-
mazın ardından başlar. Kesim vakti üçüncü 
(Şâfiîlere göre dördüncü) günün akşam nama-
zı vaktinin girmesiyle birlikte sona erer. Bay-
ram namazının kılınmadığı yerlerde ise kesim 
işi sabah namazı vaktiyle birlikte başlar.

(Cevap B)

3. Hz. Muhammed, kendisine indirilen âyet ve 
sûreleri, o devirde kullanılmakta olan yazı mal-
zemelerine yazdırıyordu. Bu malzemeler şun-
lardır:

1. Hurma ağacının, yaprakları, kabukları ve 
yapraklarının orta damarları.

2. İnce beyaz taşlar.

3. Kürek ve kaburga kemikleri.

4. İşlenmemiş deri.

5. İnce deri (rakk).

6. Çanak-çömlek parçaları.

7. Parşömen parçaları.

8. Tahtadan yapılmış levhalar.

9. Bez parçaları.

(Cevap E)

5. Hz. Ömer, Hulefâ-yi Raşidîn devrinin ikinci ha-
lifesidir. On yıl kadar hilâfet makamında kalan 
Hz. Ömer, İslâm tarihinde her zaman atıfta bu-
lunulan çok önemli işler yapmıştır. Onun dö-
neminde Sâsânî İmparatorluğu tarihe karış-
mış, Bizans İmparatorluğu ise Suriye, Mısır ve 
Anadolu’nun doğusunu Müslümanlara bırak-
mak zorunda kalmıştır. Hz. Ömer, devlet yö-
netimi ile dini anlama ve yorumlama konula-
rında tarih boyunca Müslümanlara örnek ola-
bilecek yeni içtihat ve icraatlara imza atmıştır.

 Kureyş’in Adiy boyuna mensup olan Hz. 
Ömer’in nübüvvetin altıncı yılında 26 yaşında 
iken Müslüman olduğu kaydedilir.

(Cevap B)

4. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen mezhep-
ler gelenekselci muhafazakar mezheplerdir. 
Ancak Mürcie onlardan biri değildir.

(Cevap D)

6. Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozan 
Yahudi kabilesi Kaynukaoğulları’dır. Bedir Sa-
vaşı’ndan sonra taşkınlık yapmaya ve bu sa-
vaşta zafer elde eden Müslümanları kıskan-
maya başladılar.

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

(Cevap A)
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5. Deneme Sınavı

7. Kur’ân-ı Kerîm’in elli üçüncü sûresi. Necm su-
residir. Mekke döneminde nâzil olmuştur. Adı-
nı sûrenin başında yer alan necm (yıldız) ke-
limesinden alır; “Ve’n-Necm” sûresi olarak da 
isimlendirilir. İslâm akaidinin üç temel ilkesini 
oluşturan -sûredeki sıraya göre- nübüvvet, tev-
hid ve âhiret hayatını konu edinir. Kaynakların 
belirttiğine göre bu sûre nüzûl sırasına göre 
içinde secde âyeti bulunan ilk sûredir. Hz. Pey-
gamber sûreyi okurken son âyetindeki emir 
gereğince kendisi secde etmiş, okuyuşunu du-
yanlar da secde etmiştir. 

(Cevap E)

8. Kur’ân-ı Kerîm’in üçüncü sûresi Ali İmran su-
residir. Medine devrinde nâzil olmuştur, 200 
âyettir. Adını otuz üçüncü âyette geçen “âle 
İmrâne” ifadesinden alır. Emân, Kenz, Tayyi-
be gibi daha başka adları da vardır. Bakara 
sûresi ile birlikte ikisine birden “çifte güller” an-
lamına Zehrâvân veya Zehrâveyn denir. Sû-
renin giriş kısmından hemen sonra gelen âyet-
lerde Hz. Îsâ’nın ailesi, anası, Meryem’in iffe-
ti, babasız dünyaya gelişi ve irşadları, özellik-
le Allah’ın birliği hakkında söyledikleri açıklan-
makta ve İnciller’de bulunmayan bilgiler veril-
mektedir. 

(Cevap D)

9. Hz. Muhammed “Fatiha’yı okumayanın nama-
zı olmaz.” buyurmuştur. Onun için, Fatiha, na-
mazların her rekatında okunur. Manası itiba-
rıyla Fatiha, en büyük dua ve münacattır. Kul-
luğun yalnız Allah’a yapılacağı, desteğin yal-
nızca Allah’tan geldiği, doğru yola varmanın 
da doğru yoldan sapmanın da Allah’ın irade-
sine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yara-
tanın Allah olduğu hususları bu surede ifade-
sini bulmuştur.

(Cevap E)

11. Konu birliği ve iç bütünlüğünün olduğu görü-
len sûrelerden biri de Nûh sûresidir. Nûh sû-
resi sadece Hz. Nûh’dan bahsetmektedir. Üs-
lup olarak diğer sûrelerde konu arasına baş-
ka konular sokuşturulduğu halde bu sûrede 
konu bütünlüğü ara fasılalarla hiç bozulma-
mıştır.

(Cevap C)

12. “Bunlar, her hükmünde tam isabet eden ve de-
rin anlamlar içeren kitabın ayetleridir.” (Lok-
man, 31:2)

 Ayetteki kitaptan maksat Kur’ân-ı Kerîm’dir. 
Kur’ân’ın niteliği olarak zikredilen hakîm keli-
mesi, onun tüm insanlık için en doğru ve en 
yararlı bilgiler içerdiğini ifade eder. İçerdiği bil-
gi ve hükümleri tam isabetli olup hayatı düzen-
lemeye yöneliktir.

(Cevap B)

10. Fıtrat delili her insanda doğuştan var olan inan-
ma ihtiyacı üzerine bina edilmiş bir delildir. Par-
çada buna dikkat çekilmiştir. 

(Cevap C)

13. Her peygamberde insan olmanın da ötesinde 
birtakım sıfatların bulunması zorunlu ve ge-
reklidir. Bunlara vacip sıfatlar denir. Bu sıfat-
lar: Sıdk, emanet, ismet, fetanet ve tebliğdir. 
Soru öncülünde ise bu sıfatlardan “ismet” ta-
rif edilmiştir.

(Cevap B)
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5. Deneme Sınavı

14. Basar sıfatı, Allah’ın her şeyi gördüğü anlamı-
na gelir. Onun görmesi yaratılmışlarla kıyas-
lanamaz. Hiçbir şey ona gizli kalmaz ve görüş 
alanının dışına çıkamaz. Allah’ın her şeyi gör-
mesi kişinin davranışlarında dikkatli olması so-
nucunu doğurur. Kur’ân’da, Alak sûresinin 14. 
ayetinde kötülük yapanlar için, “O, (kimse) Al-
lah’ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?” buy-
rulmuştur. Üstelik Allah’ın her şeyi görmesi iyi-
lik yapmak için önemli bir vesiledir. Öncelikle 
Allah’ın bizim için yarattığı nimetleri görmemiz 
ve bu ikram karşısında şükretmemiz gerekir. 
Bununla ilgili olarak Kur’ân’da, “Kendiniz için 
her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında 
onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptık-
larınızı görür.” buyrulmuştur.

(Cevap E)

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

(Cevap E)

16. İki namazın birleştirilerek bir vakitte kılınması, 
sadece “öğle ile ikindi”, “akşam ile yatsı” na-
mazları için söz konusudur, iki namazın, bun-
lardan birincisinin vakti içinde birleştirilerek peş 
peşe kılınmasına “cem-i takdîm” (öne alarak 
birleştirmek), İkincisinin vakti içinde birleştiri-
lerek peş peşe kılınmasına ise “cem-i te’hîr” 
(sona bırakarak birleştirmek) adı verilmiştir. 
Buna göre öğle ile ikindiyi öğle vaktinde, ak-
şam ile yatsıyı akşam vaktinde birleştirilerek 
peş peşe kılmak cem-i takdîm olur. Buna kar-
şılık, öğle ile ikindiyi ikindi vaktinde, akşam ile 
yatsıyı yatsı vaktinde birleştirilerek peş peşe 
kılmak da cem-i te’hîr olur. 

(Cevap E)

17. Orucun farz olmasının üç şartı vardır: Akıllı, 
bâliğ (ergin) ve Müslüman olmak. Ancak 18 
yaşını doldurmak bu şartlardan biri değildir.

(Cevap D)

18. Sözlükte “zekât” kelimesi, “temizlenmek, arın-
mak, bereket, güzel anış ve övmek” manala-
rına gelir. Fıkıh dilinde ise “zekât”ı geniş ve dar 
anlamda olmak üzere başlıca iki açıdan ele al-
mak gerekir: Geniş anlamda zekât kavramı, 
“mal zekâtı” olarak kabul edilen “farz zekât” ile 
“beden zekâtı” olarak kabul edilen “vacip fît-
re”yi içine alır. Dar anlamda “zekât”, İslâm di-
ninin beş rüknünden biri olan “mal zekâtı”, baş-
ka deyişle “malî ibadet” olan zekâttır. 

(Cevap D)
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5. Deneme Sınavı

19. Bir davranışın ibadet olabilmesi için, inanıla-
rak, samimiyetle, iyi niyetle ve dünyaya ait bir 
menfaat beklemeden yapılması gerekir. Buna 
taabbüd anlayışı denilir. Taabbüd, ibadeti ön-
celikle sırf ibadet olduğu için ve Allah’ın emri-
ne olan bağlılığı ve saygıyı ifade etmek için 
yapmak demektir. Bu, ibadetlerde temel bir il-
kedir. 

(Cevap A)

23. Soru öncülünde tarif edilen talak çeşidi “Bâin 
Talak”tır.

(Cevap A)

24. Ulu’l-azm ifadesi Ahkaf suresinin 35. ayetinde 
yer alır. Azim, hüküm ve şeriat anlamındadır. 
Ulu’l-azm peygamberler müstakil şeriat ve di-
ni olan peygamberlerdir. Bunlar; Hz. Nuh, Hz. 
İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muham-
med’tir.

(Cevap E)

20. Fıkıh usulü açısından muamelatla ilgili hüküm-
lerde asıl olan taabbud değil, ta’lîldir. Bu yüz-
den kıyas ve içtihadın en fazla işletildiği alan 
muâmelât alanıdır. Bununla birlikte klasik fı-
kıhta az da olsa bu alanlarda da taabbudî hü-
kümlerin bulunduğu kabul edilmektedir. Ayrı-
ca İslâm bilginlerinin geneli muamelât alanın-
da olup hakkında kesin nas ve icmâ bulunan 
konuları ta’lîl edilseler bile değişme kapsamı 
dışında tutmuşlardır.

(Cevap C)

21. Tebuk Seferi (631): Suriye’den gelen bazı tüc-
carlar Bizans İmparatoru Herakleios’un Hris-
tiyan Arap kabilelerinin de desteğini alarak 
Müslümanlara karşı savaş hazırlığı içinde ol-
duklarına dair haberler getirdiler. Bunun üze-
rine Hz. Peygamber Elsem, Gıfar, Cüheyne 
gibi diğer Arap kabilelerinin de katıldığı 30 bin 
kişilik ordu hazırladı. Bu seferin meydana gel-
diği sırada havaların sıcak olması düşman kuv-
vetlerinin güçlü ve kalabalık olması Kur’ân di-
linde güçlük zamanı (Saatü’l-Usre) şeklinde 
yer almıştır. Bu nedenle sefere güçlük Gazve-
si (Gazvet’ül Usre) orduya da (Ceyş’ül-Usre) 
denilmiştir.

(Cevap C)

22. Hz. Muhammed’in peygamberlikten önce ka-
tıldığı fuarlardan biri de Ukâz fuarı idi. Burada 
ticaretin yanı sıra edebî konuşmalar yapılır; 
şairler bütün kabiliyetlerini ortaya koyarak şi-
irler okurlardı. Ünlü hatipler yetiştiren İyâd ka-
bilesine mensup Kus b. Sâide, Arap yarıma-
dasında putlara tapmayan ve Hz. İbrahim’den 
gelen tevhîd akîdesine bağlı Hanîfler arasın-
da yer alıyordu. Aynı zamanda tabip ve kâhin 
olup hitabet ve şiirleriyle meşhurdu. 

(Cevap A)

25. Asıl adı Hüseyin olan İbn Sînâ, Ebû Ali künye-
siyle anıldığı gibi, tıp ve felsefe alanında en 
büyük otorite demek olan “eş-Şeyhü’r-Reîs” 
Unvanıyla tanınmakta, Batı’da ise “Avicenna” 
olarak bilinmektedir. 

(Cevap A)
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5. Deneme Sınavı

26. I ve IV numaralı ayetler pişmanlık ve tövbe-
den bahsetmektedir. Cezaevinde bulunan bi-
ri için verilecek en iyi öğüt bu olmalıdır.

(Cevap E)

27. Aşağıda sıralanan hususlar meydana geldi-
ğinde oruç bozulmaz.

 • Oruçlu olduğunu unutarak yemek veya iç-
mek.

 • Göze ve kulağa ilaç damlatmak.

 • Diş çektirmek.

 • Kan aldırmak.

 • Uykuda cünüp olmak.

 • Banyo yapmak.

 • Güzel kokular koklamak vb.

(Cevap E)

28. 

 

 FIKHİ EKOLLER 

Kûfe Ekolü 
(Rey) 

Abdullah b. Mesud 

Alkame b. Kays, 
İbrahim en-Nehaî ve 

Hammad b. Ebî 
Süleyman 

İmam-ı Azam Ebu 
Hanife 

Hicas Ekolü 
(Hadis) 

Abdullah b. Ömer 

Nafi Mevla İbnü 
Ömer 

İmam Malik, İmam 
Şafii ve Ahmed b. 

Hanbel 

(Cevap C)

29. Fıkhi hükümlerin kaynağı Kur’ân ve sünnettir. 
Bu nedenle onların ayrıntılı bir şekilde açık-
lanması gerekir. Bu tür açıklamalar için fıkıh 
ilminde belirgin olarak öne çıkan bazı ilkeler 
vardır. Bunlar; mükellefiyette kolaylık, helaller-
de genişlik, haramlarda sınırlılık, hükümlerde 
tedricilik, kamu yararının gözetilmesi ve ada-
letin gerçekleşmesidir.

(Cevap D)

30. Maddi olarak kuvvetli olmak bir davetçide bu-
lunması gereken temel özellikler arasında de-
ğildir.

(Cevap E)

31. Ahmet Bey’in tavrının gençler ve yaşlılar tara-
fından farklı yorumlanması bir durumun ileti-
şimde bulunan alıcılar tarafından farklı algıla-
nabileceğini gösterir.

(Cevap B)

32. İslâm’da melek inancı aynı zamanda cin ve 
şeytan adı verilen varlıkların bulunduğunu ka-
bul etmeyi de gerektirir. Yüce Allah, bu varlık-
ların mevcudiyetinden Kur’ân’da açıkça bah-
setmektedir. Duyu organlarıyla idrak edileme-
me konusunda meleklerle ortak özelliğe sahip 
olan cinler ve şeytanlar, görevleri ve yaratılış 
amaçlan bakımından onlardan farklıdırlar. Ev-
rende, farklı iklimlerde, değişik mahiyetlere sa-
hip varlıkların bulunması, insanın idrak saha-
sını genişleten ve onun düşüncelerine derin-
lik kazandıran bir durumdur. Böylece insanın 
gayb kavramını algılaması da kolaylaşır.

 “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk et-
sinler diye yarattım.” (Zariyat, 51:56)

(Cevap C)
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5. Deneme Sınavı

33. Başarılı bir iletişim için karşıdakinin bilgisizli-
ğini ortaya koymaya gerek yoktur. Bu durum 
muhatabı soğutacaktır.

(Cevap C)

34. İnsan hayatının korunması dinin beş temel il-
ke ve amacından birini oluşturmaktadır. İnsan 
en şerefli varlık olup onun saygınlığı ve doku-
nulmazlığı İslâm’ın ısrarla üzerinde durduğu 
bir husustur. İnsanın yaşama hakkı da erkek 
spermi ile kadın yumurtasının birleştiği ve döl-
lenmenin gerçekleştiği andan itibaren sabit 
olur. Dolayısıyla anne baba da dahil hiç kim-
senin bu hakka müdahale etme yetkisi yoktur.

(Cevap A)

35. İletişimin temel unsurları arasında dönüt yok-
tur.

(Cevap E)

36. Butlan sözlükte “boşa gitme, heder ve heba 
olma” anlamına gelir. Fıkıh literatüründe ise 
akdin unsurlarının bulunmaması veya kurul-
ma şartlarının eksik olması nedeniyle, akdin 
hükümsüz olmasına denir. Bu durumda akit, 
sanki hiç doğmamış, keenlemyekündür. But-
lan, akit serbestisinin sınırlarının aşılmasının 
en şiddetli müeyyidesidir.

 Butlan müeyyidesine düçar olan akite batıl akit 
denir. Batıl akit şeklen mevcut olmakla bera-
ber hukuken yoktur ve herhangi bir hukuki so-
nuç doğurmaz.

(Cevap E)

37. Hz. Muhammed ilk vahiyi aldığı 610 yılından 
itibaren yaklaşık üç yıl boyunca İslam’ı gizlice 
yaymaya çalışmıştır. Peygamberliğinin dör-
düncü yılından itibaren de İslam’a daveti açık-
tan yapmaya başlamıştır. Kısa zamanda Mek-
ke’de yayılmaya başlayan İslam dinine karşı 
muhalefet de aynı oranda artmıştır. Müslüman-
lara kötü davranılmaya başlanması üzerine de 
bizzat Hz. Muhammed’in isteği üzerine ilk hic-
ret Habeşistan’a yapılmıştır. 

(Cevap B)

38. Soru öncülünde mizan tarif edilmiştir. Mizan 
sözlükte terazi anlamına gelir. Mizan hakkın-
da Kur’ân’da şöyle buyrulur: “Biz kıyamet gü-
nü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, 
hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş) 
bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu (adalet 
terazisine) getiririz. Hesap gören olarak her-
kese yeteriz. (Enbiya/47)

(Cevap D)

39. Sünnet, fıkıh usulünde, Hz. Muhammed’in söz, 
fiil ve onayları dernek olup İslâm dininin 
Kur’ân-ı Kerimden sonraki ikinci ana kaynağı-
nı teşkil eder.

(Cevap E)

40. Uhud Gazvesi; 625 yılında Mekkeli müşrikler-
le, Mute Savaşı; 629 yılında Bizans’a karşı, 
Hevazin (Huneyn) Gazvesi: 630 yılında müş-
rik Hevazin kabilesine karşı yapılmıştır. Buna 
göre doğru sıralama III - I – II şeklinde olma-
lıdır. 

(Cevap C)
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DENEME 6

6. Deneme Sınavı

1. İslam hukukuna ilişkin A, B, D ve E’de verilen 
ifadeler doğrudur. Fakat C’deki ifade yanlıştır. 
İslam hukukunun oluşmasında meseleci yani 
kazuistik yöntem etkili olmuştur.

(Cevap C)

2. Din görevlisinin insanların her türlü işine mü-
dahil olması din hizmetlerini engelleyen ve zor-
layan bir edimdir.

(Cevap D)

4. Dikkatle incelendiğinde Haşr Suresi 8 ila 10. 
ayetlerde, ideal mümin tipi ve karakteriyle ilgi-
li tasvirlerin ve eğitici-öğretici uyarıların hâkim 
olduğu görülür. A, B, C ve D seçeneklerinde 
verilen bilgiler ideal mü’min tipine uygundur. 
Ancak E seçeneğinde verilen “yalnız kendisi 
için dua etmesi” bir mü’min için uygun değil-
dir.

(Cevap E)

5. Mekke Tefsîr Mektebi, Mekke’de kurulmuştu. 
Kurucusu, Müslümanların tefsirde en büyük 
otorite kabul ettiği Abdullah b. Abbas’tı. Dini 
doğru anlaması ve Kur’ân’ın derin anlamına 
nüfuz edebilmesi için Hz. Peygamber’in duâ-
sına mazhar olan İbn Abbas, Kur’ân konusun-
daki bilgisi sebebiyle Hz. Ömer tarafından da 
saygı görmüştü. Bu ekolün yetiştirdiği en seç-
kin öğrenciler, Mücâhid b. Cebr, İkrime, Sa’îd 
b. Cübeyr, Tâvus b. Keysân ve Atâ b. Ebî Ra-
bâh’tır.

(Cevap A)

3. Sahabe döneminde henüz tefsirde dirayet-ri-
vayet tartışmaları başlamamıştı. Bu, sonraki 
dönemlerde tartışma konusu olmuştur. Diğer 
seçeneklerde verilen bilgiler sahabe dönemi 
tefsirinin özellikleridir.

(Cevap A)

6. Kur’ân’da on dört sûrede secde âyeti vardır. 
Bunlar şunlardır: I) Arâf (7), 206. II) Ra’d (13), 
15. III) Nahl (16), 49. IV) İsrâ (17), 107. V) Mer-
yem (19), 58. VI) Hac (22), 18. Şâfiî’ye göre 
bu sûrede iki secde vardır. Biri bu 18. âyette, 
diğeri de şu 77. âyettedir. Hanefîlere göre, 77. 
âyetteki namaz secdesidir. VII) Furkân (25), 
60. VIII) Nemi (27), 25. IX) Secde (32), 15. X) 
Sad (38), 24. XI) Fussilet (41), 37. XII) Necm 
(53), 62. XIII) İnşikâk (84), 21. XIV) Alak (96), 
19.

(Cevap D)

7. Ayette Nadîroğulları ‘Ehl-i kitap’ olarak anıl-
mışlardır; zira onlar Medine’deki üç Yahudi ka-
bilesinden biridir. Yine onların ‘inkârcı’ olarak 
nitelendirilmesi, Hz. Peygamber’in gerçekten 
kendi kutsal metinlerinde bildirilen Allah’ın El-
çisi olduğunu kabul ve ilan etmiş olmalarına 
rağmen daha sonra ihanet ederek ona karşı 
çıkmış olmalarındandır.

(Cevap D)

8. “Tür” olarak çevirdiğimiz zevc kelimesi, söz-
lükte “eş, bir şeyin zıt yönden dengi, eşiti, bi-
leşik varlığın her bir öğesi” gibi anlamlara ge-
lir. Râgıb el-İsfahânî kelimeyi, “varlıklar toplu-
luğunu oluşturan her bir tür” anlamında açık-
lamıştır.

(Cevap C)
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6. Deneme Sınavı

9. 
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M 610-632 Hz. Peygambere Nüzul (Hıfz, 
Kitabet, Arz) 

M 632-634 Hz. Ebu Bekir, Zeyd b. 
Sabit’in başkanlığında Mushaf hâline 
getirilmesi 

M 644-656 Hz. Osman Mushafların 
Çoğaltılması 

Ziyad b. Sümeyye (675)’nin Ebu’l-Esved 
ed-Düelî (688)’ye Kur’an’a nokta şek-
linde hareke koydurması 

Haccac b. Yusuf (714)’un Yahya b. 
Ya’mer (746) ve Nasr b. Asım (707)’a 
Kur’an’a noktalama işaretleri koydurması 

Halil b. Ahmed (751)’in hareke ve 
noktalamaya son şeklini vermesi 

(Cevap D)

11. Cin, sözlükte “gizli ve örtülü varlık, görülme-
yen şey” anlamına gelir. Terimsel olarak; du-
yu organlarıyla algılanamayan, çeşitli şekille-
re girebilen; ateşten yaratılmış, manevi, ruha-
ni ve gizli varlıklara verilen isimdir. A, C, D ve 
E’deki ifadeler cinlere ilişkin yanlış bilgiler içe-
rir. B seçeneğindeki ifade ise doğrudur.

(Cevap B)

10. Mendup kavramının yerine nafile, sünnet, fa-
zilet, müstehab kavramları kullanılabilir ancak 
caiz uygun bir kelime değildir.

(Cevap E)

12. İstihsan: Sözlükte kişinin bir şeyi iyi ve güzel 
bulmak anlamına gelen istihsan, özel bir ge-
rekçe nedeniyle açık kıyas ya da genel kura-
lın aksine bir çözümü tercih etmektir. 

(Cevap B)

13. Lât; Tâif te yaşayan Sakîf kabilesinin putu olup 
aslında dört köşe bir kaya parçasından ibaret-
ti. Sakîfliler onun etrafında Kâbe gibi üzerinde 
örtü bulunan ve “beytü’r-rabbe” denilen bir bi-
na inşâ etmişlerdi. Mâbedin özel görevlileri ve 
bekçileri de vardı. Mekke’den ve Arabistan’ın 
her tarafından onun ziyaretine gelinirdi. Arap-
lar yolculuktan önce ve sonra da buraya gelip 
tapınırlar, kurban takdim eder, hatta tavaf ya-
parlardı.

(Cevap C)

14. Sefer hükümleriyle ilişkili olarak oluşturulan üç 
vatan anlayışı vardır:

 Vatan-ı asli: Bir insanın doğup büyüdüğü ve-
ya evlenip içinde yaşamak istediği veya için-
de barınmayı kastettiği yerdir.

 Vatan-ı ikamet: Bir kimsenin doğduğu, evle-
nip ailesini yerleştirdiği veya kendisi yerleşme-
ye karar verdiği yer olmamak kaydıyla, kişinin 
on beş günden fazla kalmak istediği yerdir.

 Vatan-ı sükna: Bir yolcunun on beş günden az 
kalmayı planladığı yerdir.

(Cevap E)
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6. Deneme Sınavı

15. Soru öncülünde mütevatirin tanımı yapılmış-
tır. Mütevatir haberden maksat, haber verilen 
şey hakkında onu işitenler için reddedilmesi 
mümkün olmayan ve dolayısıyla kabulü zo-
runlu olan bir bilgi vermektir.

(Cevap E)

16. Eşariyye, akaid konusunda Ebü’l-Hasan Ali b. 
İsmail el-Eş’ari’nin görüşlerini benimseyen Ehl-i 
Sünnet mezhebine verilen isimdir. Bakıllani, 
İbn Furek, Cüveyni, Beyzani, Taftazani ve Cür-
cani Eş’ari mezhebinin görüşlerini benimse-
yen bilginlerdendir. İmam Maturidi ise ismiyle 
meşhur Maturidiyye mezhebinin kurucusudur.

(Cevap E)

17. Hudûs delili, evrenin yaratılmış olduğu ve her 
yaratılmışın da bir yaratıcıya muhtaç olduğun-
dan hareketle Allah’ın varlığını ispata çalışan 
bir delildir. Bu delile birçok âyette temas edil-
mektedir. Kur’ânda canlı cansız bütün kâina-
tın kendi kendine var olamayacağı dile getiril-
mekte, böylece insan hem kendisi hem de dış 
dünya üzerinde düşünmeye davet edilmekte-
dir.

(Cevap C)

18. İslâm dinine göre varlıkları; görünen (kesîf) ve 
görünmeyen (latîf) varlıklar olarak ikiye ayır-
mak mümkündür. Görünen varlıklar insanın da 
içinde bulunduğu, fizikî yapıya ve bir hacme 
sahip olan tüm maddî varlıkları kapsamakta-
dır. Bu canlılar, duyu organlarıyla algılanabil-
diği için varlıkları konusunda herhangi bir tar-
tışma yoktur. Görünmeyen varlıklar ise, duyu 
organlarıyla algılanabilecek maddî bir yapıya 
sahip olmadıklarından, bunlar hakkında bilgi 
edinme yolumuz ancak vahiydir.

(Cevap E)

19. İslâm ülkesinde bir Müslüman’ın zımmi bir va-
tandaşı öldürmesi durumunda cezanın nasıl 
verileceği konusunda âlimler arasında görüş 
birliği yoktur. Fakat âlimlerin büyük kısmı bu 
suça kısas değil, diyet cezası verilmesi kana-
atindedir.

(Cevap A)

20. Farabi, İbn Sina ve Gazali’nin ortak ahlâk ta-
rifin egöre ahlâk “insan nefsinden, düşünüp 
taşınmaya gerek kalmaksızın, birtakım fiillerin 
ortaya çıkmasını sağlayan melekedir.”

(Cevap B)

21. Namaz günün belli zaman dilimlerinde yerine 
getirilmesi gereken bir farzdır. Bu itibarla farz 
namazlar için vakit şarttır. Yine her bir farz na-
maza bağlı sünnet namazlar, vitir, teravih ve 
bayram namazları için de vakit şarttır. Bir farz 
namaz, vaktinin girmesinden önce eda edile-
meyeceği gibi, vaktinin çıkmasından sonra da 
eda edilemez. Buna göre soru öncülündeki 
parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla eda ve 
kaza kelimeleri getirilebilir.

(Cevap B)
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6. Deneme Sınavı

23. “Bilgisayar” iletişimin temel unsurları arasında 
sayılamaz.

(Cevap C)

24. Mevzu hadisler, dini hitabette kaynak olarak 
kullanılamaz.

(Cevap E)

25. İçki, bira, rakı, şarap, şampanya, votka gibi 
isimler alan alkollü içkilerin tamamı, içilen mik-
tarın az veya çok olmasına, içende sarhoşluk 
meydana getirip getirmemesine bakılmaksı-
zın, doğrudan ya da dolaylı biçimde İslâm’ın 
içki yasağı kapsamına girmektedir. Aynı şekil-
de, genellikle güzel koku ve temizlik amacıy-
la kullanılan ve alkol içeren kolonyanın, sar-
hoşluk ve keyif amacıyla içilmesi de, içki ya-
sağının gerekçesi (illet) doğrultusunda haram 
hükmünü alacaktır. Bu hüküm, sebep sonuç 
ilişkisinin kurulabildiği bütün içecekler için ge-
çerlidir. Bunlar ve buna benzer içkilerde ha-
ramlık ölçütü, çok miktarda tüketildiğinde sar-
hoşluk meydana getirmesidir.

(Cevap C)

26. Sözcük ya da cümlelerin anlamsal bir bütün 
içinde bulunmasına iletişimde bağlam denir.

(Cevap A)

27. İstibra için bazı yöntemler önerilmiştir. İdrarın 
vücuttan iyice çıkması için bir süre beklemek, 
biraz hareket etmek, yürümek ve öksürmek 
bunlar arasındadır. İdrardan hemen sonra ab-
dest alınmasa bile sızıntıların elbiseyi kirletme 
durumu söz konusu olmakta bu da en azın-
dan maddi kirliliğe sebep olmaktadır. Önemi 
dolayısıyla Hz. Peygamber konuyla ilgili uya-
rıda bulunmuş, idrardan sakınılması gerekti-
ğini emretmiş, kabir azabının çoğunun idrar-
dan sakınmamaktan kaynaklanacağını haber 
vermiştir (Buharî, “Vudû”, 55; Müslim, “Tahâ-
ret”, 34).

(Cevap C)

22. Menkul kıymetlerin zekâtı, borsada alım satı-
mı yaygın olan menkul kıymetler bağlamında 
ele alınacak olup tahvil ve hazine bonoları, kâr 
ve zarar ortaklığı belgeleri, gelire endeksli se-
netler ve hisse senetlerinin zekâtı hususuna 
yer verilecektir. Bilindiği gibi zekât, belirli bir 
malî güce sahip olan Müslüman’ın mallarının 
belirli bir miktarını yılda bir defa olmak üzere 
belirli kimselere vermesi demektir. Menkul kıy-
metler de, mal varlığı belgeleridir. Dolayısıyla, 
bunlara sahip olan kişi zekât mükellefi şartla-
rını taşıyorsa, bunların da zekâtını vermesi ge-
rekir.

(Cevap D)
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31. Bizanslılarla yapılan ilk savaştır. Hz. Muham-
med İslam’a davet için Haris b. Umeyr el-Ez-
di’yi Basra valisine elçi olarak gönderdi. Hris-
tiyan Gassani Emiri Şürahbil b. Amr kendi top-
raklarından geçen elçiyi öldürttü.

 Hz. Peygamber Zeyd b. Harise kumandasın-
da 3000 kişilik orduyu bölgeye sevk etti. Yapı-
lan savaşta Müslümanların kumandanı Zeyd 
b. Harise, Cafer b. Ebu Talip ve Abdullah b. 
Rehava şehit oldu. Bunun üzerine Halid b. Ve-
lid kumandanlığa getirildi. Halid b. Velid uygu-
ladığı taktikle Müslümanların kayıp vermeden 
çöle çekilmesini sağlamıştır. Bu savaşta kah-
ramanlığı ve başarısı nedeniyle Halid b. Ve-
lid’e Allah’ın kılıcı anlamında “Seyfullah” laka-
bı verilmiştir.

(Cevap D)

33. Davranış düzenleri arasında tercihin tamamen 
tesadüfi ve makul hiçbir gerekçesi olmadığını 
savunmak, bütün farklılıkları meşrulaştırmak 
anlamına gelmektedir. Davranış düzenleri ara-
sında makul bir tercih yapılamayacağını iddia 
eden, insanların bütün kararlarının nihai ola-
rak eşdeğer (netice olarak hepsinin değersiz) 
olduğunu savunan bu tavra ahlâki görecilik/
ahlâki rölativizm denilmektedir. Ahlâki görece-
lik, aynı zamanda bir ilim olarak ahlâkın müm-
kün olmadığını savunur.

(Cevap B)

28. Kendilerine hiç bir şekilde kullukta bulunulma-
sını istemeyen peygamberler, Allah’ın izniyle 
O’nun dinini insanlara tebliğ etmek, onları hi-
dayete ulaştırmak, karanlıktan aydınlığa çıkar-
mak, aralarında adaletle hükmetmek, anlaş-
mazlığa düştükleri konuları halletmek, onları 
ıslah etmek ve âhirette mutluluklarını sağla-
mak gibi görevleri üstlenmişlerdir.

 Peygamberler Allah’ın kendilerini görevlendir-
diği ve yardım ettiği birer tebliğci ve uyarıcıdır-
lar. Tebliğ ettikleri hususları kabule kimseyi zor-
lamadılar, kendileri de insan oldukları için Al-
lah katında diğer insanlar gibi kulluktan sorum-
lu idiler (el-A’râf 7/6-7; el-Isrâ 17/94-95; el-En-
biyâ 21/8).

(Cevap E)

29. Soru öncülündeki parçanın ilk boşluğuna mü-
min, ikinci boşluğuna ise münafık kavramları 
gelmelidir.

(Cevap C)

30. Gayrimüslimlere ait işlerde ölçü, o işin yapıl-
masının aslı itibariyle dinen haram ve huku-
ken yasak olmamasıdır. Dinen haram ve hu-
kuken yasak olan bir işin işlenmesini konu alan 
iş sözleşmeleri caiz görülemez. 

(Cevap E)

32. Şii-İmamiye inancına göre “beda” Allah’ın ola-
cağını söylediği bir şeyin daha sonra farklı bir 
şekilde gerçekleşmesidir.

(Cevap D)

6. Deneme Sınavı
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34. Soru öncülünde hakkında bilgi verilen namaz 
tesbih namazıdır.

(Cevap D)

35. 

 

 ORUÇ ÇEŞİTLERİ 

Farz olan oruçlar 
(Ramazan orucu, 
kefaret ve kaza 

orucu) 

Nafile olan oruçlar 
(Şevval, Aşure vb. 

oruçlar) 

Vacip olan oruçlar 
(Adak orucu) 

(Cevap A)

36. Hulefa-yi Râşidîn döneminde adlî işlerde Hz. 
Ömer’in çok ayrı bir yere sahip olduğu bilin-
mektedir. Hz. Ebû Bekir’in hilafeti sırasında 
Medine’de kadılık hizmetini üzerine alan Hz. 
Ömer kendi hilafeti döneminde bu göreve 
Ebü’d-Derdâ’yı getirmiştir. Kazaî işleri kadılar, 
malî işleri haraç âmilleri yürütüyordu. Bu gö-
revliler, halife tarafından tayin ve azledilirdi. Vi-
layetlere ilk kadı tayinini Hz.Ömer yaptı. Ba-
zen vali de kadı tayin ederdi. Bu sistem dört 
halife dönemi sonuna kadar böyle devam et-
ti. Hz.Ömer, Ebü’d-Derdâ’yı Medine,  Şüreyh 
b. Hâris  el-Kindî’yi Küfe, Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’yi 
Basra ve Osman b. Kays’ı Mısır kadılığına ta-
yin etmiştir.

(Cevap D)

37. Mevali, Emeviler döneminde Arap olmayan 
Müslümanları Araplaştırma politikasıdır. Eme-
viler Müslüman olup Arap olmayanlara asker-
lik görevi ve devlet görevi vermemişlerdir. Ay-
rıca onlardan haraç almışlardır. Zımmi kelime-
si gayrimüslimleri ifade eder. Soruda verilen-
lerin üçünden de Emeviler döneminde haraç 
vergisi alınmıştır.

(Cevap E)

38. Hz. Ömer’in en meşhur lakabı “Fârûk”tur. Bu 
lakabı kendisine Hz. Peygamber’in, müslü-
manların veya Ehl-i kitabın vermiş olduğuna 
dair rivayetler bulunmaktadır. Fârûk, “hak ile 
batılı birbirinden ayıran anlamındadır.

(Cevap B)

39. Kâbe’de bulunan Hübel, putların en büyüğü 
olup Kureyş’in en önemli putu idi. Kırmızı akik 
taşından insan suretinde yapılmış olan Hü-
bel’in Amr b. Luhay tarafından Suriye’den Mek-
ke’ye getirilirken sağ eli kırılmış, Kureyş müş-
rikleri ona altın bir el takmışlardı. Hübel bütün 
putperest Arap kabileleri tarafından ilah olarak 
kabul edilmekteydi. Ezlâm adı verilen fal okla-
rı Hübel’in yanında ilgili görevli tarafından çe-
kilir ve Araplar bir işi yapıp yapmamak husu-
sunda bu fal oklarından çıkan sonuca göre ha-
reket ederlerdi.

(Cevap E)

40. Soru öncülünde Allah Teâlâ’nın zati sıfatların-
dan muhalefetün li’l-havadis tanımlanmıştır.

(Cevap E)

6. Deneme Sınavı
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DENEME 7

7. Deneme Sınavı

1. Tolunoğulları ve Büveyhoğulları Abbasilerden 
ayrı-larak bağımsız olan Tevaifi Mülük devlet-
leri arasında yer alır. Ancak Beni Ahmer Dev-
leti İspanya’da kurulan İslam devletidir.

(Cevap C)

2. Elhamra Sarayı, bugünkü İspanya’nın Endü-
lüs eyaletinde bulunan Gırnata şehrinde inşa 
edilmiştir. Endülüs’te Müslümanların hâkimi-
yetindeki son devlet olan ve yaklaşık iki yüz 
elli yıl hüküm süren Beni Ahmer Devleti’nden 
kalma bir eserdir. 1232 yılında Beni Ahmer 
Devleti’ni kuran I. Muhammed’in hükümdarlı-
ğı sırasında yapımına başlanmış daha sonra 
çeşitli eklemelerle genişletilmiştir. İslam mima-
risinin ulaşabildiği en yüksek noktalardan biri 
olarak kabul edilir. 

(Cevap A)

4. Hz. Muhammed Kureyş’in kendisine karşı su-
ikast teşebbüsüne dair karar aldıklarını öğre-
nince derhal Medine’ye hicret etme kararı al-
dı. Hz. Muhammed, Hz. Ebu Bekir’in evine uğ-
radı ve Allah’ın kendisine hicret için izin verdi-
ğini bildirdi. Hz. Ebu Bekir beraber yolculuk ya-
pıp yapamayacaklarını sordu. Evet cevabını 
alınca sevincinden ağladı. Kendilerine kılavuz-
luk yapmak üzere Abdullah b. Uraykıt ile an-
laştılar. Abdullah müşrik olmasına rağmen gü-
venilir ve mert bir kişiydi.

(Cevap C)

5. Hemen her dinî gelenek bünyesinde birtakım 
uygulama, eylem ve etkinliğe yer verir. Dua, 
namaz, oruç, hac, kurban, kutsal kitabı oku-
ma, ayin gibi çok değişik şekillerde olabilen di-
ni ibadet ve törenler dinî hayatın temel unsur-
larından birisidir. Bir dinin bağlısı olan ve onun 
inanç sistemini benimseyen dindar bir kimse-
nin yapması gereken ödevleri ve görevleri var-
dır. Bunlar, inanılan ilahi ve kutsal varlığa ita-
ati simgeleyen ve onunla canlı bir ilişkiye, 
onunla yakın olmaya, rızasını kazanıp, öfke-
sinden korunmaya imkân veren eylem ve et-
kinliklerdir. 

 Dinin belirlediği ibadet görevlerini yerine getir-
medeki gayret, dikkat ve devamlılık bir kimse-
nin dindarlığının hem göstergesi hem de inanç-
ları benimsemedeki samimiyet ve içtenliğin bir 
ifadesi olarak kabul edilir.

(Cevap C)

6. Mute Savaşı Müslümanlarla Bizans arasında 
yapılan ilk savaştır. Mute Savaşı’nda İslâm or-
dusunun başında sırasıyla Zeyd b. Harise, Ca-
fer b. Ebû Tâlib, Abdullah b. Revâha ve son 
olarak da Hâlid b. Velid komutanlık yapmışlar-
dır.

(Cevap C)

3. Metinde, hadislerdeki gizli hataları belirlemek-
ten bahsedilmiştir. Bu konuda verilen en kap-
samlı eser Acluni’nin Keşfü’l Hafa’sıdır.

(Cevap C)

7. “And olsun ki, o ağacın altında sana biat eden 
müminlerden Allah razı oldu. Kalplerinde ola-
nı bildiği için Allah onların üzerine sükunet ve 
emniyet indirdi ve onları yakın bir fetihle mü-
kafatlandırdı.

 Elde edecekleri pek çok ganimetleri de onla-
ra nasip etti. Çünkü Allah’ın kudreti her şeye 
galiptir ve her şeyi kuşatır.” (Fetih Suresi/18,19) 
Bu sebeple biata “Rıdvan Biatı” adı verildi.

(Cevap A)
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7. Deneme Sınavı

8. Tövbe, kelime olarak dönmek, vazgeçmek an-
lamına gelmektedir. Dindeki anlamı ise, bire-
yin dince uygun görülmeyen bir davranıştan 
geri dönmesi, vazgeçmesi ve bir daha o dav-
ranışı yapmayacağına dair söz vermesi de-
mektir.

 Tövbenin Allah’tan bir özür dileme olduğunu 
bilen ve ancak bu yolla bağışlanacağının bi-
lincinde olan kişi günahkârlık saplantısı ve ge-
riliminden kurtulur, rahatlar. Tövbe kişide bir iç 
huzuru oluşturur, onun ümitsizliğe düşmesine 
engel olur. “İşlemediğim günah kalmadı, bun-
dan sonra ne yapsam yararı olmaz!” gibi en-
dişe ve korkulardan kişiyi alıkor. Günahkârlık 
ve suçluluk duygusuna kapılmasını önler. Bu 
nedenle tövbe ümit ve iyimserliği, manevi ye-
nilenme ve canlanmayı artırır.

(Cevap D)

9. Temel güdülerden biri olan ve az çok insanın 
bütün hayatı boyunca devam eden bu eğilim, 
dinî yaşayışın çekirdeğini teşkil eden, “Allah’ın 
yardımına sığınma ve O’na bağlanma” duygu-
suna oldukça benzer özellikler taşımakta, baş-
langıçta ana-babanın varlığı tarafından sağla-
nan temel güven duygusu, çocukta Allah’la il-
gili bilgi ve inancın gelişmesine bağlı olarak 
güç ve süreklilik kazanmaktadır.

(Cevap B)

10. Akâid âlimleri mucizeleri idrak edilmeleri açı-
sından genelde üçe ayırırlar:

 I. Hissî Mucizeler

 II. Aklî Mucizeler

 III. Haberî Mucizeler

 Peygamberlerin doğrudan Allah’tan veya me-
lek aracılığıyla aldıkları vahiylere dayanarak 
verdikleri haberlerden oluşur. 

(Cevap B)

12. Urfa mektebi, İranlılar tarafından 363 yılında 
kuruldu. O. Hıristiyanlaşan İranlılar için Yunan-
cayı ve Hıristiyanlığı öğretmek için açılmıştı. 
Ancak. Aristo mantığı ve Porfyrious’ıın mantık 
kitabı İsagoji orada, uzun bir zaman okutuldu. 
Bu mektep. 489 yılında Bizans İmparatoru Ze-
non tarafından kapatıldı. Bu mektebin kapatıl-
ması ve başta Urfa mektebinin son idarecisi 
Nersî’nin bazı hocalarla Nusaybin’e geçme-
siyle, burada yeni bir mektep açıldı. Bu mek-
teple de dinî ve Eflatuncu felsefe eğitimi 9. yüz-
yıla kadar devam etti.

(Cevap A)

11. İslâm dininin ahlâk ilkeleri Kur’ân’a dayanır. 
Kur’ân insanın hem bu dünyada insanlarla olan 
ilişkisinin hem de âhiretle ilgili davranışlarının 
Allah’ın rızasına uygun olmasını ister. Nitekim 
müminlere, beden ve kalbin temiz tutulması, 
kirletilmemesi hususunda tavsiyeler yapılır 
(el-Bakara 2/222) İslâm’ın ahlâk ilkeleri Hz. 
Peygamber tarafından yaşanıp uygulamaya 
geçirildiğinden kuru bir teoriden ibaret değil-
dir. Hz. Peygamber de bu ilkeleri vahiyden al-
mıştır. O yüzden Hz. Âişe’ye onun ahlâkından 
sorulduğunda, “onun ahlâkı Kur’ân’dır” demiş-
tir. Bizzat kendisi de ahlâk güzelliğini tamam-
lamak için gönderildiğini belirtmiştir (Muvatta, 
“Hüsnü’l-hulk”, 8) Ahlâkın inanç esaslarıyla 
olan ilgisi söz konusu olduğunda, ahlâk ilke-
leri bulunmayan bir dinin hak din olamayaca-
ğında şüphe yoktur. İslâm’ın ahlâk hükümleri 
bir yönüyle inanç esasıdır. Çünkü kaynak iti-
bariyle Kurân’a dayanır. Kur’ân’da var olan her 
ahlâk ilkesi de inanç değeri taşır.

(Cevap D)
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7. Deneme Sınavı

13. Siyer ve Meğazi, Hz. Peygamber’in hayatını 
ve şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini, siyasi ve as-
keri mücadelelerini konu alan bilim dalı.

 Siyer sözlükte “davranış, kol, yol, adet, bir kim-
senin ahlakı, seciyesi ve hayat hikayesi” gibi 
anlamlara gelen siret kelimesinin çoğuludur. 
Savaş yeri, savaş ve savaş hikayeleri anla-
mındaki meğzat ise Resul-i Ekrem’in gazve ve 
şeriyye tarihine ve bu konuda çok yazılan ki-
taplara isim olmuş, siyer kelimesinin eş anlam-
lısı halinde hem de kendi başına, hem siyerle 
birlikte kullanılmıştır.

(Cevap D)

14. İbn Rüşd’ün Faslu’l-makâl adlı eserinde ya-
bancı kültürler sorununa açıkça değindiğini 
görmekteyiz. İbn Rüşd, yabancı kültürlere ait 
hususların tümden reddedilmesinin anlamsız-
lığına işaret ettikten sonra kısmen yararlanma 
konusuna sözü getirir.

 Bu noktada Kur’ân’ın en temel dini öğretileri-
nin kriter olabileceğini belirtir. İslâm’ın asli inanç 
ilkelerine aykırı olmadıkça yabancı kültürler-
den felsefi ve ilmi hakikatleri almanın meşru 
olduğunu ileri sürer. Bu meşruiyet, İbn Rüşd’ün 
gözünde, felsefi düşünmenin zaten Kur’ân ta-
rafından teşvik edilmiş olmasına dayanır.

(Cevap B)

15. XII. yüzyıla kadar İslâm Dünyasında en yay-
gın felsefe okulu Meşşâîlikti. Bu yüzyılda 
Meşşâîliğe karşı İşrâkî okul tarafından eleşti-
riler getirilir. Okul Şehâbeddin es-Sühreverdî 
(ö. 587/1191) tarafından kurulmuştur. 

(Cevap B)

16. Cemâleddin Afgani, Muhammed Abduh’la bir-
likte Müslümanları Batı’nın sömürgeciliğine 
karşı harekete geçirmeyi hedefleyen Arapça 
haftalık bir gazete olan El-Urvet el-Vuskâ’yı çı-
kardı. Çok geçmeden İngilizler gazeteyi Mısır 
ve Hindistan’da yasakladılar; yine de kısa öm-
rü boyunca bu ülkelerde bir etki oluşturmaya 
muvaffak oldu.

 İngilizler Afgânî’nin fikirlerinden ve yürüttüğü 
eylemlerden rahatsız idiler. Bu sebeple Af-
gânî’nin İngiliz sömürüsü altındaki Müslüman 
topraklara girmesi İngiliz hükümeti tarafından 
yasaklandı; ancak Avrupa’ya gitmesine ses çı-
karılmadı. Bu vesileyle Afgânî, Londra, Paris 
ve Amerika’ya gitti. Afgânî’nin çıkardığı Urve-
tu’l-Vuskâ dergisinin, İngilizlerin egemenliği al-
tındaki Müslüman topraklarına girişi yasaktı. 
Ancak görüşleri başta Muhammed Abduh, 
Reşîd Rızâ ve mazlum milletlerin haklarını sa-
vunan her aydın üzerinde etki bıraktı.

(Cevap B)

17. İnanç ve davranışların değerlendirilmesi ise 
kurulacak adalet terazileriyle gerçekleştirile-
cektir. Buna dînî terminolojide “vezin” adı ve-
rilir. Yapılacak değerlendirmede hiç kimse hak-
sızlığa maruz kalmayacak, hardal tanesi ka-
dar küçük bile olsa her şey ortaya konulacak-
tır. Yapılan ölçmede iyiliği ağır basan Müslü-
manlar kurtuluşa erenlerden olup cennete gö-
türülecek, iyilikleri hafif gelip kötülükleri iyilik-
lerinden fazla olanlar ise hüsrana uğrayacak 
ve cehenneme atılacaktır. Allah’ın gönderdiği 
vahiyleri inkâr etmeleri inançsızların amelleri-
ni boşa çıkartıp geçersiz kıldığından onların 
hesaplarını ölçmeye gerek kalmayacaktır (el-
A’râf 7/8-9; el-Kehf 18/105-106; el-Enbiyâ 
21/47; el-Mu’minûn 23/102-104; el-Kâri’a 
101/6-11).

(Cevap A)
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7. Deneme Sınavı

18. Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Nuh, İbrahim, Musa, İsa 
ve Muhammed üzerinde özellikle çok durul-
muş, bunlara verilen talimatın önemli, ümmet-
lerinin de fazla olduğuna dikkat çekilmiş, al-
dıkları ağır görev ve sorumluluk karşısında yıl-
madan azim ve sebat göstermeleri sebebiyle 
“ülü’l-’azm” peygamberler şeklinde isimlendi-
rildikleri ifade edilmiştir.

(Cevap E)

21. “Bazı kişiler hiçbir doğru bilgiye ve delile da-
yanmaksızın insanları Allah yolundan saptır-
mak ve o dosdoğru yolu alay konusu yapmak 
için birtakım asılsız hikâyeler anlatmaktadır. 
İşte böylelerinin hakkı zelil ve perişan edici bir 
azaba mahkûm olmaktır.! Böyle birine ayetle-
rimiz tebliğ edildiğinde kulaklarında sağırlık 
varmış, o mesajları hiç işitmemiş gibi küstah-
ça sırt çevirir. O adama, ahirette çok korkunç 
bir azaba mahkûm olacağını müjdele!” (Lok-
man Sûresi, 6-7. Ayet)

 “Asılsız hikâye” olarak çevirdiğimiz 6. ayette-
ki lehve’l-hadîs deyimi, insanı asıl yapması ge-
reken önemli işlerinden alıkoyan, hiçbir fayda-
sı olmadığı gibi, vaktin boşa geçirilmesine ne-
den olan oyalayıcı sohbet, hikâye, masal vb. 
dinletiler anlamındadır. Aslında lehv kısaca eğ-
lence, oyun ve teselli demektir.  

 Lokman suresi 6-7. ayetlerde, bazı Mekke müş-
riklerinin İslâm ve Müslümanlar karşısındaki 
olumsuz tutum ve davranışları özetlenmekte-
dir. Buna göre onlar, hikâye ve masal türü ba-
zı sözlerle Kur’ân arasında benzerlik kurar, 
vahyi alay konusu yaparlardı. Böylece kendi-
leri sapkın oldukları gibi başkalarını da Allah 
yolundan saptırmayı amaçlarlardı. 

(Cevap A)

22. Kur’ân-ı Kerîm’in on birinci sûresi Hud suresi-
dir. Mekke döneminde Yûnus sûresinden son-
ra ve İsrâ sûresinden önce nâzil olmuştur. Ba-
şından sonuna kadar âyetler arasındaki konu 
ve üslûp birliği sûrenin tamamının bir defada 
indiği kanaatini vermektedir. 123 âyetten olu-
şur. Adını 50, 53, 58, 60 ve 89. âyetlerde ge-
çen Hûd peygamberin adından alır. 

(Cevap E)

19. Sistematik düşünceye geçmeden veya teorik 
akim etkinliğini sistemleştirmeden önce İslâm 
kaynakları, ‘başta hadisler olmak üzere diğer 
kaynaklarda hulk ve ahlâk terimleri kullanıl-
mıştır. Kur’ân’da çirkin ahlâk veya rezilet için 
dalâlet, fısk, israf ve zulüm gibi terimleri kul-
lanmıştır. Konu ile ilgili eserler de bu temel kay-
naktan beslenmek suretiyle, faziletler için hüs-
nü’l-huluk, mehâsinu’l-ahlâk, el-ahlâku’l-hase-
ne, gibi tabirlerin kullanıldığını; kötü huylar ve 
fena hareketler ya da reziletlerin ise, sûü’l-hu-
luk, el-ahlâku’z-zemîme, el-ahlâku’s-seyyie gi-
bi terimlerle karşılandığını hatırlayalım.

(Cevap C)

20. Üstünlük sağlama güdüsünden kaynaklanan 
bir erdemdir. Çoğu zaman bu güdüye öfke gü-
cü denmektedir. Bu güçten kaynaklanan erde-
me ise cesaret denilmektedir. Öfke gücünün 
fazla olması halinde kişi saldırgan; eksik ol-
ması durumunda ise korkak olacaktır. Gazap/
öfke gücünün yeterli derecede orta durumda 
olması ise cesareti doğuracaktır. Bu erdem ol-
madığı zaman adaletin gerçekleşmesi müm-
kün değildi.

(Cevap E)
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7. Deneme Sınavı

23. Abbasilerde halife Harun Reşid döneminde 
zengin bir kütüphaneye sahip olan Beytül Hik-
me kurulmuştur. Beytül Hikme ayrıca tercüme 
amaçlı kullanılmış ve rasathane olarak da fa-
aliyet göstermiştir.

(Cevap E)

24. İmam Şafii’nin er-Risale adlı eseri Fıkıh Usu-
lü’ne dair yazılan ilk eserdir.

(Cevap A)

25. Cuma namazı, Hz. Muhammed’in hicreti sıra-
sında Medine yakınlarında Ranuna Vadisi’n-
de Peygamber ilk cuma hutbesini de orada 
Beni Salim Mescidi’nde okumuş ve Cuma na-
mazını kıldırmıştır.

(Cevap A)

26. Savaş sonrası ortaya konulan ganimet payla-
şımı kuralına göre devlete bırakılan kısmıyla 
Beytülmal’ın temeli atılmıştır. Yoksullar göze-
tilerek sosyal devlet anlayışı uygulanmıştır. 
Bundan sonraki savaşlarda da aynı şekilde 
ganimet paylaşımı yapılması İslam savaş hu-
kukunun uygulandığının göstergesidir. Üç ön-
cülde doğru olup E seçeneği doğrudur.

(Cevap E)

27. Yapay olarak oluşturulmuş göstergelere belirt-
ke denir. Örneğin “sigara içilmez.” işareti gö-
ren birinin o alanda sigara içmemesi yapay 
gösterge (belitke)dir. Verilen ayette yapay gös-
terge yoktur.

(Cevap A)

28. Parçada, konuşmanın yanında susmanın da 
bir iletişim biçimi olduğu söylendiğine göre ile-
tişimin tek bir biçiminin olmadığı söylenebilir.

(Cevap E)

29. Soru öncülünde ric’i talak kavramına değinil-
miştir. Bir ric’i talaktan bahsedebilmek için ev-
liliğin zifafla fiilen başlamış bulunması ve Ha-
nefilere göre boşamanın sarih sözlerle ve şid-
det ve mübalağa ifade etmeyen bir tarzda ya-
pılmış olması gerekmektedir.

(Cevap E)

30. Soru öncülündeki parçanın boşlukları A seçe-
neğindeki şekilde doldurulabilir.

(Cevap A)

31. İhrama giren kimselere, ihramdan çıkıncaya 
kadar yasak olan bazı iş ve davranışlar vardır. 
Bunlara “ihram yasakları” denir. İhram ya-
sakları, ilgili olduğu alanlara göre şu şekilde 
gruplandırılabilir:

 • Vücutla İlgili Yasaklar

 • Giyim ve Giyim Eşyası ile İlgili Yasaklar

 • Diğer Yasaklar

(Cevap E)
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7. Deneme Sınavı

33. Vaizin planlanan metne bağlı kalarak zamanı 
dikkate alıp sunumunu yapması gerekir. Vaaz 
esnasında konunun dışına çıkmaması gere-
kir. Buna göre III. cümledeki bilgi yanlıştır.

(Cevap C)

34. Muhatabı tehdit edercesine azapla ilgili şeyle-
ri sürekli dillendirmek olumsuz sonuçlar doğu-
rur ve sağlıklı iletişime zarar verir.

(Cevap C)

35. Dinin ana kaynaklarının özü/mahiyeti açısın-
dan değil, vasfı açısından kötülük ve zarar içer-
mesine dayanarak dış bir unsur dolayısıyla ha-
ramlığına hükmettiği fiildir. Dolaylı haramlar; 
dinin beş temel amacı olan can, akıl, din, ne-
sil ve malın korunmasını genelde ikinci, bazen 
birinci dereceden hedefleyen yasaklardır.

(Cevap E)

36. A, B, C ve D’dekiler Kur’ân’da ismi geçen pey-
gamberlerdendir. Fakat Kur’ân’da ismi geçen 
“Üzeyir”in ise peygamber mi veli mi olduğu ko-
nusunda fikir ayrılığı vardır.

(Cevap E)

32. Tahvil ve hazine bonoları birer faizli borç se-
nedidir. Borç veren lehine borçtan fazla bir 
menfaat şartı içeren her borç fıkıh kaynakları-
mızda faiz sayılarak yasaklanmıştır. Dolayı-
sıyla çağdaş İslâm âlimleri tahvil ve hazine bo-
nosu almayı caiz görmemişlerdir. Ayrıca bun-
lar kısa ya da uzun vadeli faizli borçlanma özel-
liği taşıdığından, devlet kurumları ya da özel 
kurumlar tarafından çıkarmaları bunların hük-
münü değiştirmez. Bundan dolayı getirisi han-
gi oranda olursa olsun, bu tip evrakları yatırım 
aracı olarak kullanmak, alım satımını yapmak 
dinen caiz görülmemiştir.

(Cevap D)

37. Faiz kavramı Kur’ân ve Sünnette “ribâ” keli-
mesi ile ifade edilir. Ribâ, sözlükte “fazlalık, 
artma ve çoğalma” gibi anlamlara gelir. Günü-
müzde Arapçada “fâide” kavramı da banka fa-
izi anlamında kullanılmaktadır.

(Cevap C)

38. Hz. Peygamber Mekke’den Medine’ye hicreti 
sırasında bir Cuma günü Kuba’dan Medine’ye 
doğru hareket etti. Salim b. Avfaoğullarının 
oturduğu Ranuna Vadisinin ortasında arka ar-
kaya iki hutbe okuyarak yüz kadar Müslüman’ın 
iştirakiyle Medine’de ilk Cuma namazını kıldır-
dı. Buradaki mescid bugün “Cuma Mescidi” 
olarak bilinir.

(Cevap B)

39. Kameri aylardan Zilkade, Zilhicce, Muharrem 
ve Recep aylarını ifade etmek için kullanılan 
bir terkip olup, aynı manada eşhuru’l-hurum 
tabiri de kullanılmaktadır.

 Cahiliye döneminde de hürmet edilen bu ay-
lar, muhterem kabul edilmiş ve bu aylarda sa-
vaşmak haram kılınmıştır.

(Cevap A)

40. Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği hak din üzere olan 
ve Allah’ın birliğini kabul eden mü’minlere “hâ-
nif” denir. Çoğulu hunefâdır. Hz. Muhammed 
(a.s.)’ın Peygamber olarak gönderildiği Hicaz 
bölgesinde, Yahudi, Hristiyan ve müşriklerin dı-
şında az da olsa hanifler vardı. Bunlar, putlara 
tapmıyorlar, Allah’ın birliğine inanıyorlardı.

(Cevap A)
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DENEME 8

8. Deneme Sınavı

1. Hicret sırasında Hz. Muhammed ve Hz. Ebu-
bekir Mekkelilerin pusularını aşarak Kuba’ya 
ulaşmışlardır. Medine’ye bir saat mesafedeki 
Kuba’da Hz. Muhammed ilk mescidi inşa etti-
rerek ilk cuma namazını kılmıştır. A seçeneği 
doğrudur.

(Cevap A)

2. Havaic kelimesi sözlükte “kendisine ihtiyaç du-
yulan şeyler” anlamına gelmektedir. Havaic-i 
Asliye ise “temel ihtiyaçlar” demektir. Bir fıkıh 
terimi olarak zekâta tabi olmayan temel ihtiyaç 
maddeleri manasına gelir.

(Cevap B)

3. Bi’ri Maune faciası Uhud Savaşı’ndan 4 ay 
sonra meydana geldi. Amr b. Sa’saa kabilesi 
lideri Ebu Bera Amir b. Malik Medine’ye gele-
rek Hz. Peygamber’den İslamiyet hakkında 
bilgi aldı. Kendisi Müslüman olmamasına rağ-
men kabilesine İslam’ı anlatacak bazı kimse-
lerin gönderilmesini istedi. Hz. Peygamber gön-
derilecek kimselerin can güvenliği konusunda 
söz aldıktan sonra 70 kişilik bir grubu Münzir 
b. Amr el-Hazreci başkanlığında gönderdi. He-
yet Mekke – Medine yolu üzerindeki Bi’ri Ma-
une’ye gelince Amr bin Malik’in öldüğünü ha-
ber alınca orada bir süre bekledi. Amr bin Tu-
fey’in kışkırtmasıyla civardaki kabilelerden 
meydana gelen bir grup 3 kişi hariç heyet men-
suplarını öldürdü. Bu acı olayı vahiy yoluyla 
öğrenen Hz. Peygamber hiçbir felaket karşı-
sında hissetmediği derecede elem duymuş ve 
otuz kırk gün süreyle sabah namazında bu fa-
ciaya yol açanlara beddua etmiştir.

(Cevap B)

4. Ahlâk konuları ilk asırlarda geniş hadis külli-
yatı içinde, muhtelif başlıklar altında ele alın-
mıştır. Bu çerçevede Hz. Peygamber’in ahlâ-
kı “edeb”, “birr” ve “hüsnü’l-hulk” gibi başlıklar 
altında tasvir edilmiştir. Bu tasvirde doğrudan 
rivayet dili kullanılmış; duruma göre onun bir 
fiili, bir sözü veya bir takriri onun ahlâkının un-
surları (şahitleri veya delilleri) olarak zikredil-
miştir. 

(Cevap E)

5. Komşuluk hakkının korunması ve komşuluk 
ilişkilerinin bozulmaması için bazı kurallara uy-
mak gerekir. “Ey Allah’ın Elçisi! Komşumun be-
nim üzerimdeki hakları nelerdir?” şeklinde bir 
soru soran sahabîye, Hz. Peygamber’in ver-
diği cevap bu konuda bize ışık tutmaktadır:

A) “Hastalanırsa ziyaretine gidersin.

b) Ödünç bir şey isterse verirsin.

c) Darda kalırsa yardım edersin.

d) Başına bir felâket gelirse teselli edersin.

e) Bir nimete kavuşur, sevindirici bir gelişme 
olursa tebrik eder, sevincini paylaşırsın.

f) Vefat ederse cenazesine katılırsın.

g) Evinin çatısını onunkinden yüksek yapma 
ki onun rüzgârını kesmeyesin. (Güneşini 
ve manzarasını engellemeyesin.)” (Kan-
dehlevî, 1979, III, 1085)

(Cevap E)
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8. Deneme Sınavı

6. Hz. Muhammed cahiliye adetlerine göre hac-
ca ve çevrede kurulan panayırlara katılmak 
üzere Mekke’ye gelen Araplara İslam’ı anlatı-
yordu. Her yıl yaptığı gibi Peygamberliğin on 
birinci yılının (620) hac mevsiminde de İslam’a 
davet faaliyetlerini sürdürdüğü sıralarda Aka-
be mevkiinde Yesrib halkından ve Hazrec ka-
bilesine mensup altı kişi ile karşılaştı ve onla-
ra İslam’ı anlattı.

 Bunlar, Esad b. Zürare, Avf bin Haris, Rafi b. 
Malik, Kutbe b. Amir, Ukbe b. Amir, Cabir b. 
Abdullah adlı şahıslardı. Bu altı kişi İslam’ı ka-
bul etti. Ertesi yıl aynı yerde Hz. Peygamber’le 
buluşmaya söz verdiler. Bu altı kişi Medine’ye 
varınca Hz. Peygamber’i tanıttılar. Buna 1. 
Akabe Görüşmesi denir.

(Cevap C)
7. Mükellef, bir yükümlülüğü belirlenen vakit için-

de fakat eksik bir şekilde edâ edip, sonra yine 
vakit içerisinde tam olarak tekrar yerine geti-
rirse buna “iâde” adı verilir. Mesela, namaz 
vakti geldiği halde su bulamayıp teyemmüm-
le namaz kılan kimsenin, vakit içerisinde suya 
ulaştıktan sonra abdest alıp namazını yeniden 
kılması “iade” sayılır.

(Cevap C)
8. Fıkıh dilinde hac ve umre ibadeti esnasında 

kesilen kurbanlara hedy denir. Hedy, Harem 
için hediye edilen kurban anlamında kullanılır. 

 Hedy, çeşitli vesilelerle kesilir: Temettu ve kı-
ran haccı yapanların hedy kurbanı kesmeleri 
vaciptir. Hac ve umre ile ilgili düzenlemelere 
riâyet etmemekten dolayı ceza olarak veya 
meydana gelen eksikliği telafi etmek üzere 
(keffâret) kesilmesi vacip olan kurbanlar da ce-
za ve keffâret hedyidir. Hedy kurbanlarının 
özellikleri, kurban bayramında kesilen diğer 
kurbanlar (udhiyye) gibidir ve onlarla aynı özel-
likleri taşıyan hayvanlardan kesilir. Hedy kur-
banı hangi türünden olursa olsun mutlaka Ha-
rem sınırları içinde kesilir. Etinin Harem dışı-
na çıkarılması ve dağıtılması caizdir.

9. Namazın on iki farzı vardır. Namazın farzları, 
namazın dışındaki farzlar ve namazın içinde-
ki farzlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Nama-
zın dışındaki farzlar, namazdan önce ve na-
maza hazırlık mahiyetinde olduğu için “nama-
zın şartları” olarak adlandırılır. Namazın için-
deki farzlar ise, namazın varlığı ve tasavvuru 
kendisine bağlı olduğu, yani bu farzlar nama-
zın mahiyetini oluşturduğu için “namazın rü-
künleri” adını alır. Namazın farzlarından her-
hangi birinin eksikliği durumunda namaz sa-
hih olmaz. Buna göre namazın şartları şunlar-
dır:

 • Hadesten taharet 

 • Necasetten taharet

 • Setr-i avret

 • İstikbal-i kıble

 • Vakit

 • Kıble

(Cevap B)

10. Münker-Nekîr; kabirde sorgu işi ile görevli olan 
meleklerdir. Bu meleklerin adı hadislerde geç-
mektedir. Burada, ölü defnedildiğinde Münker 
ve Nekîr adları verilen siyah tenli, mavi gözlü 
iki meleğin ona geldiği, bazı sorular sorduğu 
ve verdiği cevaplara göre kabrini genişlettiği 
ya da daralttığı belirtilmektedir. (Tirmizî, 
“Cenâiz”, 70)

(Cevap C)

 Temettu ve kıran hedyi ile nafile hedyi kesen 
kişi, onun etinden kendisi yiyebileceği gibi baş-
kalarına da ikram edebilir. Ceza ve ihsâr hed-
yi ile adak hedyinin etinden sadece fakirler yi-
yebilir. Bunları kesmekle mükellef olan kişi ile 
onun usûl ve fürûu-fakir bile olsalar- bunların 
etinden yiyemezler.

(Cevap D)
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8. Deneme Sınavı

11. Yahudilerin kutsal metni Tanah’ın ilk bölümü-
nü oluşturan Tevrat beş bölümden meydana 
gelir:

 Tekvin (Yaratılış): Evren’in ve ilk insanın ya-
ratılışından, Hz. Âdem’ ve Havva’nın işlediği 
ilk suçtan, onların yeryüzüne inişlerinden, Hz. 
Nuh, İbrahim ve İsrâiloğulları’nın Mısır’a giriş-
lerinden ve oradaki hayatlarından bahseder.

 Hurûc (Çıkış): İsrâiloğulları’nı Mısır’dan çıkar-
mak üzere Hz. Musa’nın Rab Yahova tarafın-
dan görevlendirilişi, onları Firavun’un zulmün-
den kurtararak Mısır ’dan çıkarması, Hz. 
Mûsâ’nın Sînâ dağında Rab Yahova’dan On 
Emir’i almasından bahseder.

 Levililer: İbadetler, dinî ayin ve bayramlar, gü-
nahların kefareti, yiyecekler, kurbanlar ve ev-
lilik gibi konulara ait hükümleri konu eder.

 A’dât (Sayılar): İsrâiloğulları’nın çöldeki ha-
yatları, Hz. Musa’nın vefatından sonra onların 
Sina dağından ayrılıp Kenan ülkesine girme-
leri sürecini ele alır.

 Tesniye: Hz. Mûsânın ölümünden ve defnedil-
mesinden, On Emir ve diğer dinî hükümlerden 
bahseder.

(Cevap E)

12. İslâm’ın en önemli değerlerinden birisi de in-
san hayatını korumaktır. Cana kastetmek hem 
çok büyük bir günahtır (Nisâ 4:92) hem de dün-
yada ağır yaptırımı olan bir suçtur. Bilindiği 
üzere kasten ve tasarlayarak adam öldürme-
nin dünyadaki cezası Kur’ân’a göre kısastır 
(Bakara 2:178-179). Hataen veya kazaen 
adam öldürmelerde öldürülenin ailesine veri-
lecek diyet cezası yanında bir de keffâret var-
dır. Keffâret-i katl olarak isimlendirilen bu so-
rumluluk, önce bir Müslüman köleyi hürriyeti-
ne kavuşturmak; eğer bu yapılamıyorsa iki ka-
merî ay peş peşe oruç tutmakla yerine getiri-
lir.

(Cevap B)

13. Tenzihen mekruh, Allah ve Resulü’nün kesin 
ve bağlayıcı olmayan bir üslupla yasakladığı 
fiildir. Helale yakın mekruh demektir. Namaz 
için mescide gidecek kimsenin soğan veya sa-
rımsak yemesi bu çeşit bir mekruhtur. Bu ya-
sağı bildiren deliller ağır tehdit içermeyip ilgili 
fiillerin yapılmamasının yapılmasından daha 
iyi olacağını bildirdiği için, bunlara helale ya-
kın mekruh denilmiştir. Tenzîhen mekruhu iş-
lemek cezayı ve kınanmayı gerektirmez. Fa-
kat bu kapsama giren bir şey yapan, daha iyi 
ve faziletli olan şekle aykırı davranmış olur. 
Her iki mekruhu terk eden kimse de övgüyü 
hak eder.

(Cevap B)

14. İslâm’da, tek taraflı irade ile aile birliğini son-
landırma yetkisi (talak/boşama) ilke olarak er-
keğe verilmiştir. İslâm alimleri boşama yetki-
sinin kocaya tanınmasını, bazı âyet ve hadis-
lerden hareketle, hak-yetki dengesi ve yaradı-
lıştan sahip olunan özellikler (fıtrat) çerçeve-
sinde değerlendirirler. Aile birliğinin kuruluşu, 
devamı ve sonlandırılması aşamalarının ta-
mamında, eşin ve tüm aile fertlerinin geçimini 
sağlama sorumluluğu erkeğe/kocaya yüklen-
miştir. Ayrıca erkekler, kadınlara nispetle duy-
gu yönetiminde daha başarılıdırlar.

 Tek taraflı iradesiyle boşama yetkisine sahip 
olan koca, gerek evlilik akdinin kuruluşu sıra-
sında gerekse nikâhın devamı sürecinde bo-
şama selahiyetini hanımına devredebilir. Bu-
na fıkıh literatüründe, boşama hakkının devri 
anlamında olmak üzere “tefvîzü’t-talâk” denil-
mektedir.

(Cevap D)
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8. Deneme Sınavı

15. Kur’ân’da peygamberlerin tebliğ ettikleri hu-
suslarda hata etmekten korunmuşluklarının 
iyice vurgulandığı, fiil ve davranışlarında ha-
taya düştüklerinde o şekilde terkedilmeyip Al-
lah tarafından uyarıldıkları ve doğru yola iletil-
diklerinin ifade edildiği görülür. Allah Taâlâ on-
ları, emir ve nehiylerini, dinin çeşitli hükümle-
rini insanlara ulaştırmak üzere görevlendirmiş 
ve bu anlamda onların asıl fonksiyonunu, ken-
dilerine vahyedilenleri insanlara aktarmak, on-
ları Allah’ın yoluna çağırmak ve hayırlı sonla 
müjdelemek, inanmayanları da karşılaşacak-
ları azabla uyarmak oluşturmuştur. Peygam-
berlerin insanları zorlamak gibi bir görevleri ve 
yaptırımları yoktur.

(Cevap E)

16. Toplumların inançsızlığa yöneltilmesinde ön-
derlik yapan sosyal baskı gruplarından birisi 
de varlıklı olmanın şımarttığı kimselerdir. 
Kur’ân’da geçen “mütref” kavramı ferdîlikten 
daha çok toplumsallığı ifade de kullanılan bir 
kavramdır. Ortaklaşa bir eylemi gerçekleştiren 
sınıf, grup bazında anlatılır. Bunlar servet ve 
taraftar çokluğu nedeniyle bir milletin kötülük-
te başı çeken varlıklı kesimidir.

(Cevap A)

17. Dinin semantik olarak barındırdığı belirli bir za-
man diliminde ödenmesi gereken borç anla-
mındaki deyn kelimesinden kalkarak kazandı-
ğı anlam, zaman içinde toplumda devamlı tek-
rarlana tekrarlanan alışkanlık haline gelen, ba-
zı davranışlara dönüşen bir yönü olması itiba-
riyle örf ve adet haline dönüşmektedir. 

(Cevap D)

18. Soru öncülünde fıkıh usulü kavramlarından 
“istishab” kavramının tanımı verilmiştir.

(Cevap A)
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8. Deneme Sınavı

19. Bir şeyi istişare etmek, o şeye azmetmeden 
ve maksadı iyice ortaya çıkmadan önce olma-
lıdır. Herhangi bir konuda yapacağı şeyi kafa-
sına koymuş bir kişi veya kişilerin bu konuyu 
istişare etmeleri çoğu zaman fayda vermeye-
bilir. Bir konuda değişik insanlarla fikir teatile-
rinde bulunmaları daima o konunun daha iyi 
anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Hz. Peygam-
ber hem uygulamalarında ve hem de sözlerin-
de istişarenin önemine değinmiştir.

 Bir hadislerinde Hz. Peygamber şöyle buyur-
maktadır: 

 “Müsteşar (kendisine danışılan) emin kimse 
demektir. Kendisine sorulan mesele hakkında 
dilerse bir açıklamada bulunur, fikrini beyan 
eder; dilerse bir açıklamada bulunmaz, görü-
şünü beyan etmez”. (Ebu Davud, es-Sünen, 
Edeb, 123.)

(Cevap A)

20. İnsan, özünde, sözünde ve davranışlarında 
doğru olmalıdır. Başkalarını kandırmanın çok 
çeşitli yolları olabilir. Fakat Allah’ı kandırmak 
asla mümkün değildir. O, her şeyi görüp gö-
zeten, gönlümüzden ve zihnimizden geçirdik-
lerimizden haberdar olan, yaptıklarımızı da bi-
lendir. Doğruluk bilinci o kadar üst düzeyde bir 
bilinçtir ki, daima sahibini yanlış yapmaktan 
korur. Hz. Peygamber, kendisini Hûd sûresi-
nin yaşlandırdığını söylemektedir. “Niçin?” di-
ye sorulduğunda, “Çünkü o sûrede ‘emrolun-
duğun gibi dosdoğru ol!’ ayeti (Hûd /11: 112) 
var.” buyurmuştur.

(Cevap B)

21. Nazâir, farklı kelimelerin aynı anlama gelme-
sini ifade etmektedir. Yüce Kitabımızda insan-
ların öteki dünyada cezalarını çekecekleri yer-
den söz edilirken buranın ismi hakkında ce-
hennem (örn.: Bakara 2/206) dışında, cahîm 
(örn.: Bakara 2/119), hâviye (Kâria 101/9), nâr 
(örn.: Bakara 2/39), hutame (örn.: Hümeze 
104/4), lezâ (Meâric 70/15), sakar (örn.: Ka-
mer 54/48) kelimeleri kullanılır. İşte farklı keli-
melerin aynı anlama gelmesine nezair den-
mektedir.

(Cevap A)

22. İbn Bâcce Batı İslâm dünyasında yetişen ilk 
Müslüman filozoftur. Endülüs’ün kuzeyindeki 
Sarakusta şehrinde muhtemelen 470’te (1077) 
dünyaya geldi. İbnü’s-Sâiğ olarak da tanınan 
İbn Bâcce Batı literatüründe genellikle Avem-
pace diye anılır. İyi bir eğitim aldığı ve felsefe-
nin tüm alanlarında donanımlı olduğu eserle-
rinden ve tarihsel anekdotlardan anlaşılmak-
tadır. Döneminin klasik eğitimine uygun olarak 
Kuranı Kerimi ezberlediği ve dini eğitim aldığı 
bilinmektedir. Kendisi müziğe son derece me-
raklı idi. Müzikte otorite olarak kabul ediliyor-
du. Devletin yönetici elitiyle iyi ilişkileri olmuş 
aynı zamanda kendisi vezirlik de yapmıştır. 
Aynı zamanda eğitim çalışmalarıyla da meş-
gul olmuştur. Bir filozof olarak avam kesimin-
den ciddi baskılar da görmüştür.

(Cevap D)
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8. Deneme Sınavı

23. Emeviler dönemine kadar İslam toplumunda 
tek halife vardır. Emeviler’in yıkılışından son-
ra kurulan Abbasiler döneminde ise Bağdat’ta 
Abbasi halifesi varken İspanya’da Endülüs 
Emevi halifesinin varlığını, halifenin dini ve si-
yasi birleştirici gücünün kalmadığını ifade eder. 

(Cevap E)

24. Abbasilerde merkezi otoritenin zayıflaması so-
nucu Tevafül-mülk adı verilen yarı bağımsız 
devletçikler oluşmuştur. Emirül Ümeralar tara-
fından yönetilen bu devletçikler Abbasi sınır-
ları içinde kısa ömürlü devletlere dönüşmüş-
tür. Bunlardan A, B, D, E seçeneğinde verilen-
lerin kurulduğu yer doğru olup C seçeneğinde 
verilen Büveyhoğulları İran ve Irak’ta kurul-
muştur.

(Cevap C)

25. Ümmü Nesibe Gazalarda gösterdiği cesaret 
ve kahramanlıklarıyla meşhur olan kadın sa-
habi. İkinci Akabe biatında hazır olup eşiyle 
beraber Müslüman oldu.

 Uhud Gazasına eşi Zeyd bin Asım, oğulları 
Habib ve Abdullah ile birlikte katılarak kahra-
manlıklar gösterdi. Savaşta çocukları ve eşi 
ile birlikte yaralandı.

 Ümmü Nesibe, Peygamberimize “Ya Rasulal-
lah! Allahü tealaya dua et de Cennet’te sana 
komşu olalım.” dedi. Peygamberimiz: “Allah’ım 
bunları bana Cennet’te komşu ve arkadaş et” 
diye dua etti.

(Cevap A)

26. Gayrimüslim, en genel tanımıyla, İslâm dinine 
inanmayan kişi anlamına gelmektedir. Kur’ân 
ve hadislerde bu durumu ifade için “küfr” kö-
künden türeyen kelimeler kullanılmaktadır. An-
cak bazı gayrimüslim gruplarının özel isimler-
le ifade edildiği de görülmektedir. Yahudi ve 
Hıristiyanları ifade etmek için ehl-i kitap, ate-
şe tapanlara mecusî, yıldızlara tapanlara sâbiî, 
putperestler içinse müşrik denilmektedir.

(Cevap C)

27. Aşere-i Mübeşşere; henüz hayatta iken Hz. 
Muhammed tarafından cennetlik oldukları ken-
dilerine müjdelenen on sahabi anlamına gelir. 
Abdurrahman ibn Avf rivayetiyle gelen bir ha-
dise göre, cennetle müjdelenenler şunlardır:

 • Hz. Ebu Bekir

 • Hz. Ömer

 • Hz. Osman

 • Hz. Ali

 • Talha ibn Ubeydullah

 • Zübeyr ibn Avam

 • Abdurrahman ibn Avf

 • Sa’d ibn Ebî Vakkas

 • Ebu Ubeyde ibn Cerrah

 • Saîd ibn Zeyd

(Cevap E)

28. İslâm dininin iman esaslarından ilki Allah’a 
imandır. Allah’ın varlığına iman bu dinin inanç 
sisteminin özünü oluşturur. Bütün dini tasav-
vurları ve varlıklar arasındaki ilişkileri şekillen-
diren bu inanç ortaya konmadan diğer iman 
esaslarını benimsemek mümkün değildir. Ni-
tekim bir hadiste “İman nedir?” sorusuna ilk 
olarak “Allah’a iman etmektir” cevabı verilmiş-
tir. (Buhâri “İman”, 37) İslâm dinine girmek de 
Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etmekle ger-
çekleşir.

(Cevap D)
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29. Hz. Muhammed’in ilk seferi Bedir Savaşı, son 
seferi ise Tebük Seferi’dir.

 Burada bahsi geçen sözün söylendiği savaş 
ise Müslümanların ilk yenilgisi olan Uhud Sa-
vaşı’dır. Hz. Muhammed bu sözü Uhud Dağı 
eteğinde görevlendirdiği okçulara söylemiştir.

(Cevap C)

30. Parçada “irşat” kavramının tanımı yapılmıştır.

(Cevap C)

31. İletinin gönderilme biçimine şifre (kod) denir. 
Cümlede “elektronik posta” gönderilme biçimi-
ni karşıladığından şifredir.

(Cevap A)

32. Soru öncülünde büyük Türk düşünürü ve ilim 
adamı Hacı Bektaşi Veli’ye ait bilgiler verilmiş-
tir. Hacı Bektaşi Veli ile ilgili önemli bilgilerden 
bazıları şunlardır:

 • Horosan’ın kültür merkezi Nisabur şehrin-
de doğmuştur.

 • Horosan’dan sonra Necet, Mekke, Medi-
ne, Kudüs, Halep, Elbistan, Sivas, Kırşe-
hir ve Kayseri’den sonra Sulucu Karalhö-
yük (bugünkü Hacıbektaş ilçesi)’e yerleş-
miştir.

 • Dini düşüncesini dört kapı on makam şek-
linde formülize etmiştir. Dört kapı: Şeriat, 
tarikat, marifet ve hakikat diye isimlendi-
rilmiştir.

(Cevap D)

33. Mevlid, aslında divan edebiyatında bir nazım 
türüdür. Halk arasında çok yaygınlaştığı için 
yalnızca belli bir şiir için kullanılmaktadır. “Ve-
silet”ün Necat” adlı bu şiirin şairi Süleyman Çe-
lebi’dir.

(Cevap C)

34. Fıkhi hükümlerin kaynaklan denildiğinde, dinî 
hükümlerin çıkarıldığı deliller kastedilir. Bun-
ların başlıcaları kitap, sünnet, icma ve kıyas-
tır.

 

 FIKHİ HÜKÜMLERİN 
KAYNAKLARI 

Asıl Kaynaklar 
(Asli Deliller) 

 • Kitap 
 • Sünnet 
 • İcma 
 • Kıyas 

Yardımcı Kaynaklar 
(Fer’i Deliller) 

 • İstihsan 
 • Mesalih-i Mürsele 
 • Sedd-i Zerai 
 • Örf ve Âdetler 
 • İstishab 

(Cevap D)

35. Abdestin farzları şunlardır:

 • Yüzü yıkamak

 • Elleri ve dirseklerle beraber kolları yıka-
mak

 • Başı mesh etmek

 • Ayakları topuklarla birlikte yıkamak

(Cevap B)

8. Deneme Sınavı
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36. Dini içerikli bir konuşmanın mutlaka tayin edil-
miş bir din görevlisi tarafından yapılması ge-
rekmez. Bu konuda yeterli bilgi ve birikimi olan 
biri de bu konuşmayı yapabilir.

(Cevap E)

37. Fıkıh literatüründe “havâic-i asliyye” diye isim-
lendirilen temel ihtiyaç maddeleri, kişinin elin-
de bulunmadıkça hayatını devam ettirebilme-
si imkânsız veya çok güç hale gelen ve zorun-
lu olarak sahip olunması gereken maddeler-
dir. Gıda maddeleri, giysiler, mesken, araba, 
işyeri ve iş-meslek gereçleri, bir yıllık nafaka 
başlıca temel ihtiyaçlardır. Temel ihtiyaçlar, bir 
sene süreyle mal sahibine tanınan istisna du-
rumudur.

(Cevap D)

38. Dayandığı delillerin kuvvetli oluşu, evliliğin de-
vamı ve yeniden kurulması bakımından mas-
lahata uygunluğu gibi gerekçelerle günümüz 
fıkıh bilginlerinin çoğunluğu, tek mecliste ger-
çekleşen üç boşamanın, bir boşama olarak 
geçerlik kazanacağı görüşünü benimsemek-
tedirler.

(Cevap E)

39. Cuma namazının vücub şartları şunlardır:

 • Erkek olmak

 • Mazeretsiz olmak

 • Hürriyet

 • İkamet

(Cevap E)

40. Soru öncülünde fıkıh usulünün bir kavramı olan 
“kıyas” gelmelidir.

(Cevap C)

8. Deneme Sınavı
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DENEME 9

9. Deneme Sınavı

1. Zekâtla ilgili kavramlardan birisi, aslında 
zekâtın da altında bulunduğu şemsiye kavram 
olan sadakadır. Sözlük manası itibarıyla sa-
daka, Allah Teâlâ’ya kulluk konusunda “sıdk 
ve sadakat (doğruluk ve bağlılık) merhamet” 
manasına gelir. Fıkıh dilinde ise “Kişinin ma-
lından sırf Allah rızası için, muhtaç kimselere 
temlik (teslim) edilmek üzere ayırdığı miktar” 
demektir. Sadaka vermeye tasadduk denir.

  (Cevap B)

2. Soru öncülünde “fakih” kavramının tanımı ve-
rilmiştir. Fakih ıstılahta, din bilgini, fıkıh alimi, 
İslam hukukçusu demektir. Çoğulu “fukaha” 
dır. Kur’ân-ı Kerîm’de on dokuz yerde, anla-
mak, hakkıyla idrak etmek manasında, aynı 
kökten fiil olarak geçmektedir.

(Cevap B)

3. Şia, Hz. Ali’nin Hz. Peygamberden sonra nass 
ve tayinle imam olduğuna, imametin kıyame-
te kadar onun soyunda devam ettiğine inanan 
şahıs veya toplulukların müşterek adıdır. Şiî-
ler, imamet konusunu inanç esaslarından biri 
olarak kabul ederler. Onlara göre imamet ko-
nusu hem ayetlerle hem de Hz. Peygamberin 
vasiyetiyle sabit olmuştur ve her ikisi de Hz. 
Ali için gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Hz. Ali’den 
önce hilafet makamına gelenlerin yönetimleri 
meşru değildir. Tarih içinde gelişerek itikadî, 
siyasî ve fıkhî konularda kendine özgü fikirle-
riyle bağımsız bir ekol olarak varlığını sürdür-
müştür.

 

 

7. Musa Kazım  

ŞİA’NIN 12 İMAMI 

1. Hz. Ali 
2. Hz. Hasan 
3. Hz. Hüseyin 
4. Ali Zeynelabidin  
5. Muhammed Bakır  
6. Cafer-i Sadık 

8. Ali Rıza 
9. Muhammed Taki  
10. Ali Naki  
11. Hasan Askeri 
12. Muhammed Mehdi 

(Cevap E)

4. Cuma namazı ancak cemaatle kılınan bir na-
maz olup münferiden, yani tek başına kılına-
maz. Hanefi mezhebinde, İmam Ebu Hanife 
ve İmam Muhammed’e göre, Cuma namazı 
için imamın dışında en az üç kişinin daha bu-
lunması şarttır.

(Cevap C) 

5. Zekât, yardımlaşmanın en güzel örneği ve uy-
gulaması, yardımlaşmanın ibadet niteliğini al-
mış şeklidir. Gerçekten yardımlaşma, dinî ve 
ahlâkî bir görev bilinciyle, tam olarak gerçek-
leştirilmiş olsa, sosyal denge sağlanacak, top-
lumsal ve ekonomik huzur kendiliğinden sağ-
lanacaktır.

(Cevap A)

6. Soruda verilen şemanın sol kısmında Esma-
ü’l Hüsnâ’dan bazı örnekler ve sağ kısımda 
ise açıklamalar verilmiştir. Doğru eşleştirme E 
seçeneğinde verilmiştir.

(Cevap E)
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9. Deneme Sınavı

7. Değer nazariyesinde “saadetçi” (mutluluk) bir 
tavır takınan Müslüman filozoflar ahlâki mü-
kellefiyet nazariyesinde de “gayeci”dirler. On-
lara göre kendi başına (bizatihi) iyi olan tek 
şey saadettir. Yani saadet mutlak hayırdır (iyi). 
İnsan neyin iyi olduğuna karar verince, fiilleri-
ni hangi gayeye yöneltecekleri de belli olur.

(Cevap C)

8. Âyet kelimesi sözlükte, iz, açık işaret, burhân, 
emâre ibret, nişâne, şaşırtıcı iş ve mucize ma-
nasına gelmektedir. Allah’ın varlığına delâlet 
eden her şeye de âyet denilmiştir. Âyet keli-
mesinin çoğulu, ây veya âyât’tır. Terim olarak 
âyet, “Kur’ân’ın herhangi bir sûresinde, bir ve-
ya birkaç kelime ya da cümleden meydana ge-
len ve başından ve sonundan ayrılmış olan 
bölümlere” denir. Âyetlerin son kelimesine, iki 
âyeti birbirinden ayırdığı için fasıla, fâsılanın 
son harfine de harfu’l-fasıla denmektedir.

(Cevap C)

9. İctimaî tefsîr ekolü, Kur’ân’ın bir hidâyet kita-
bı olduğu düşüncesinden hareketle mesajını 
doğrudan bütüncül olarak insanlara ulaştırma-
yı ve toplumdaki sosyal, siyasal ve kültürel so-
runlara Kur’ân’dan çözüm üretmeyi amaçla-
yan akıma verilen isimdir. Bu akımın ilk tem-
silcisi Mısırlı bilgin Muhammed Abduh’tur.

(Cevap A)

10. Ebu Hureyre rivayet ettiği 5.374 hadisle ilk sı-
rada bulunmaktadır.

 Abdullah b. Ömer rivayet ettiği 2.630 hadisle 
ikinci sırayı almıştır.

 Enes bin Malik Peygamber’imizden 2.286 ha-
dis rivayet etmiştir.

 Hz. Aişe validemiz Peygamber’imizden 2.210 
hadis rivayet etmiştir.

(Cevap D)

11. Hz. Muhammed dönemine ait yazılı kaynaklar 

 • Anayasa

 • Nüfus Sayımı

 • İslam’a Davet Mektupları

 • Vergi Tarife ve Hükümleri

 • İmtiyaznameler

 • Hadis Sahifeleri (Kitapçıkları)

(Cevap E)

12. Meşşâî filozoflar istek gücünü, eyleme ve dav-
ranışa yönelik olarak insanın içindeki bir tür 
enerji ve bir tür potansiyel olarak anlarlar. İs-
tek gücü ise şehvet, öfke ve aklın etkilerine 
açıktır. İnsan davranışlarındaki çatışma ve gi-
riftliğin sebebi de budur. Aklın istek gücü üze-
rinde etkili olması durumuna ihtiyar adı verilir. 
Bu durumda insanın davranışı aklın yönlen-
dirmesiyle ortaya çıkmış olur. 

(Cevap D)
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9. Deneme Sınavı

13. İbn Teymiye ve İbn Kayyim el-Cevziyye sele-
fi ekolünün temsilcilerindendir. Teftazani ise 
Eşariye mezhebinin temsilcileri arasındadır.

(Cevap D)

14. Soru öncülündeki ilk boşluğa münferid, ikinci 
boşluğa ise muktedi getirilmelidir.

(Cevap E)

15. Kuşeyri: Kur’ân tefisiri ve tasavvuf ağırlıklı ça-
lışmalar yapmıştır. Bazı eserleri; El-Mi’rac, Ki-
tab’ül Münacat, Er-Risale fit – Tevbe ve Ahka-
miha

 Ebu Nasr es – Serrâc: Ebu Nasr Abdullah b. 
Ali b. Muhammedi es – Serrâc’ın hayatı hak-
kında yeterli bilgi yoktur. el-Luma Ebu Nasr es 
– Serrâc’ın tasavvufun temel konularına dair 
eseri

 Haris el – Muhâsibî: Asıl adı Ebu Abdillah 
olan Haris  İbn Esed el – Anzi el Muhasibi’dir. 
Nefis muhasebesini çok yaptığından “Muha-
sibi” olarak isimlendirilmiştir. Kelam,hadis, fı-
kıh ve tasavvuf ile ilgili çalışmalar yapmıştır. 
Er – Riaye li Hukukillah bilinen en meşhur ese-
ridir.

 Ebu Talib el – Mekki: Ebu Muhammed Mekki 
b. Ebi Talib Hammuş b. Muhammed el – Key-
si, Tefsir ve kıraat alimi Kut’ul Kulub tasavvu-
fun ana kaynakları ve klasikleri ile bilinen eser 
Tabakutü’s – sâfiyye Ebu Abdurrahman es – 
Sülemi’nin eseridir.

(Cevap B)

16. Kûfe Re‘y Mektebi: Abdullah b. Mes’ûd tara-
fından Kûfe’de kurulmuştu. Denildiğine göre 
küçük yaşlardan itibaren Hz. Peygamber’in ya-
nından ayrılmayan ve onunla beraber bütün 
seferlere katılan İbn Mes’ûd, aynı zamanda 
Resûlullah’ın vahiy kâtiplerinden biriydi. Bu 
münasebetle Hz. Peygamber’in Kur’ân’a yö-
nelik açıklamalarını daha fazla dinleme imkâ-
nını elde etmiş; böylece tefsîrde büyük bir ün 
kazanmıştı.

(Cevap C)

17. Eşnak: Diyetlerin ödenmesi ve zarar tespit gö-
revidir. Teymoğullarının elinde olan bir görev-
dir.

(Cevap B)

18. İslâm dininde bazı hükümler belirli miktarlar ifa-
de etmekte ve bunların bizzat Şâri (Allah ve Re-
sulü) tarafından belirlendiği kabul edilmektedir. 
Fıkıh terminolojisinde bunlara mukadderât adı 
verilmektedir. Miras paylan, kadınların iddet 
günleri, hadler (ceza miktarları), kefaretler, hay-
vanların boğazlanma şekli, zekât nisap ve oran-
ları bu hükümlerin başlıca örneklerini oluşturur. 
Klasik fıkıh doktrininde bu tür hükümler de ta-
abbudî kabul edilmiş ve kural olarak değişme 
sahası dışında tutulmuştur. Buna gerekçe ola-
rak Şâri tarafından belirlenen miktarların, ne-
den bu sayılarla sınırlandırıldığının akılla bili-
nemeyeceği gösterilmektedir.

(Cevap E)

19. Kasabaya atanan din görevlisinin karşısında-
kileri aşağılayacak şekilde kendisinin büyük 
şehirden geldiğini vurgulaması hem mesleği-
ne yakışmaz hem de kasaba halkıyla kuraca-
ğı iletişimi baltalamış olacağından uygun ol-
maz.

(Cevap E)
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20. En basit tanımıyla toplumsallaşma, insanın za-
manla birlikte toplumun bir üyesi haline gel-
mesidir. Toplumsallaşma, bireyin belirli bir top-
lumsal çevrede kişilik kazanması, toplumla bü-
tünleşmesidir. Sosyolojik bir kavram olarak top-
lumsallaşma; yaşamını devam ettirebilmek için 
yardıma ihtiyaç duyan insanın, içinde doğdu-
ğu topluma uyum sağlama sürecidir. Bu süreç 
içinde insan, içine doğduğu toplumun kültürel 
değerlerini öğrenir ve kendine mal eder. Top-
lumsallaşmada tüm ilişkiler, kültürel unsurlar 
üzerinden sağlanır.

(Cevap B)

21. İfk olayı Hz. Ayşe hakkında söylenen iftiradır. 
Nur suresinin on birinci ayetinden yirmi altın-
cı ayetine kadar bu olay hakkında önemli me-
sajlar verilmiştir.

(Cevap E)

9. Deneme Sınavı

22. İslâm’ın ilk dönemlerinden günümüze ibadet 
alanındaki tartışmalı konulardan birisi de iki 
vaktin namazını bir vakitte birlikte kılmaktır. Fı-
kıh terminolojisinde buna namazların cem’i 
(birleştirilmesi) denir. Cem iki şekilde gerçek-
leşmektedir:

1. Öğle ve ikindi namazlarını bu iki namaz-
dan birisinin vaktinde kılmak,

2. Akşam ve yatsı namazlarından birisini di-
ğerinin vaktinde kılmak.

 İkindi namazını öğle namazı vaktinde veya yat-
sı namazını akşam namazı vaktinde kılmaya 
cem-i takdim denir. Öğle namazım ikindi, ak-
şam namazını da yatsı namazı vaktinde kıl-
maya ise cem-i tehir adı verilmektedir.

(Cevap A)

23. Dua, yalnız veya toplu olarak yapılabilir. Buna 
göre, duanın camide yapılması gerektiği ifa-
desi yanlıştır.

(Cevap D)

24. A, B, C ve E seçeneklerindeki ifadeler ilimin 
önemini vurgulamaktadır. D seçeneğindeki ifa-
dede ise bu bağlamdan uzaklaşılmıştır.

(Cevap D)

25. “Hutbe” cami içindeki bir irşat faaliyetidir. Di-
ğer seçeneklerde verilenler ise cami dışında-
dır.

(Cevap A)

26. Sofıstâiyye (Sofizm): Yunanlı sofistlerden et-
kilenen Müslüman düşünürlerdir. İndiye, İna-
diyye ve Lâedriye gibi alt kolları vardır. Bunlar 
için hakikatin ölçüsü insandır. Doğruluk ve yan-
lışlık insanın dilini kullanmasına bağlıdır. Her 
şey bir çeşit dil oyunudur.

 Reybiyye (Şüphecilik): Yunanlı şüpheci filo-
zoflardan etkilenen Müslüman düşünürlerdir. 
Doğru ve hakikat hakkında insanın sabit bir 
bilgisi olamayacağını savunurlar; zira duyular 
insanı yanıltır derler.

 Tabî’îyyun: Tabiatçı ve natüralist düşünürler. 
Bunlar bugünkü tabirler “Deist” düşünürlerdir. 
Metafizik düşüncelere önem vermezler. Bili-
min sadece deney ve tecrübeye dayanması 
gerektiğini söylerler.

 Hiçbir şeyin doğrulanamayacağını savunan-
lardır. Onlara göre, bir şeyin doğruluğu veya 
yanlışlığı hakkındaki deliller ve karşıt deliller 
eşit derecede geçerliliğe sahiptir. Batı felsefi 
kavramıyla ifâde edilecek olursa, bu akıma, 
agnotisizm denebilir.

(Cevap D)
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9. Deneme Sınavı

28. Kötü ve çirkin davranışlar ise dinde yapılma-
sı yasaklanan veya hoş karşılanmayan yan-
lış, zararlı ve günaha yol açan davranışlardır. 
Kur’ân-ı Kerîm’de içki, kumar, falcılık, haksız 
yere adam öldürme gibi günahlar, şeytanın 
davranışı şeklinde nitelendirilmiş kötü davra-
nış örnekleridir (bk. el-Mâide 5/90; el-Kasas 
28/15). Kötü davranışı olanlar yalnızca kötü-
lüklerinin dengiyle cezalandırılırken, iyi ve ya-
rarlı davranışta bulunanlar fazlasıyla ödüllen-
dirilecektir (bk. en-Nûr 24/38; Sebe’ 34/37-38; 
el-Mü’min 40/40; el-Ahkâf 46/16). İnançsızla-
rın davranışları da ıssız çöllerdeki serap ve 
derin denizdeki karanlığa benzetilmiştir (en-
Nûr 24/39, 40).

(Cevap C)

29. Telif eser, bir kesmenin bizzat kendi kalemin-
den çıkan tercüme olmayan eserdir.

 Muhammed Hüseyin ez-Zehebî tarafından ya-
zılan el-Tefsir ve’l Müfessirûn Bahsun Tafsiliy-
yun an Neş’et’it-Tefsiri ve Tatavvurihi adlı eser 
Arapça olarak yazılmıştır.

(Cevap C)

30. Âlimler nüzul sebepleriyle ilgili pek çok bağım-
sız eser meydana getirmişlerdir. Bu konuda ilk 
müstakil eser veren kişi Buhari’nin hocası Ali 
b. el-Medeni’dir. Bu alanda en çok şöhret yap-
mış eser ise Vahidi’nin “Esbabu’n-Nuzul” isim-
li eseridir.

(Cevap A)

27. Müntakim “asilerden intikam alan” anlamında-
dır.

(Cevap A)

31. İslâm fıkhına göre, genel olarak mali hakların 
devamlı olarak ya da geçici bir süreyle satımı, 
kiralanması ve devri caiz görülmektedir. Nite-
kim Osmanlı tarihinde bunun benzerleri görül-
müştür. Gelire endeksli senetler mali bir hak-
kın satımını belgeleyen senetler olup, faizle 
ilişkisi bulunmamakta, bu nedenle de caiz gö-
rünmektedir.

(Cevap B)

32. Hz. Muhammed, Bedir Savaşı’nda esir alınan-
ları, Müslüman çocuklara okuma yazma öğ-
retme karşılığında serbest bırakmayı taahhüt 
etmiştir. İlk mektep de yine H.z Muhammed’in 
evine bitişik olarak açtığı mescidin giriş kıs-
mıydı (Suffa). İşte burada okuma yazma öğ-
renen öğrencilere  “Ashab’ı Suffa” adı verilmiş-
tir. Bu örnek üzerine ilkokul eğitimi uzun yıllar 
cami ve mescitlerde yapılmıştır. Yüksek öğre-
nim için ilk örnekse halife Me’mun’un 829 yı-
lında açtığı Beytül Hikme gösterilebilir. Yine 
Fatimiler tarafından 970 yılında Kahire’de açı-
lan Ezher ve Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün 
1064 yılında Bağdat’ta açtığı Nizamiye Med-
reseleri de ilk önemli yükseköğretim kurumla-
rıdır. 

(Cevap A)
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33. Kara hayvanlarından avlanmak ihramlı için ya-
sak davranışlardandır. Su ürünleri avlamak ih-
ramlıya yasak değildir.

(Cevap E)

34. B, C, D ve E’dekiler kurban kesmekle yüküm-
lü olabilmek için aranan şartlardandır. Evli ol-
mak gibi bir gereklilik yoktur.

(Cevap A)

9. Deneme Sınavı

35. Kindi, ilk Müslüman filozof olarak kabul edil-
mektedir. Batı’da Alkindus ismiyle bilinen Kin-
di, Abbasi Halifesi Me’mun tarafından Beytü’l 
Hikme’ye bilim adamı olarak atanmıştır.  Bey-
tü’l Hikme’de müdürlük yaptığı da bilinen Kin-
di, yaklaşık 277 eser yazmıştır. Kindi’nin, “Ri-
sale-i fi’l akl  (Akıl Risalesi),  El felsefetü’l-Ula 
(İlk felsefe), Risale fi’l- Hududi’l- Eşya (Felse-
fe Sözlüğü)”  isimli eserleri günümüze kadar 
ulaşmıştır. 

(Cevap D)

36. Cemel Vak’ası ve Sıffın Savaşı Müslümanlar 
arasında toplumsal ayrılıkların başlamasında 
etkili olmuştur. Hakem Olayı ile İslam toplumu 
Şii, Emevi ve Harici olarak üçe ayrılmıştır. İs-
lam toplumunun Şii-Sünni olarak kesin şekil-
de mezheplere ayrılma olayının başlangıcı 
Kerbela Olayı sonundadır. 

(Cevap D)

37. Soru öncülünde vakti belirtilen namaz Duha 
(Kuşluk) namazıdır.

(Cevap B)

38. Sehiv secdesi gerektiren bazı durumlar şun-
lardır:

 • Rüknûn tekrarı

 • Takdim ve tehir

 • Ara verme

 • Kıraat eksikliği veya fazlalığı

 • Secde ve  rükûda hata

 • Kaided hata

 • Tahiyyat-ı terk

(Cevap E)

39. Soru öncülünde “tafsili iman” tanımlanmıştır.

(Cevap C)

40. Her ibadette olduğu gibi namaz ibadetinde de 
belli şartlar vardır. Bunlara namazın farzları da 
denir. Kıldığımız namazın geçerli olabilmesi 
için bu şartları yerine getirmemiz gerekir.

 Namazın dışındaki farzlar (Namazın şartla-
rı)

 • Hadesten taharet

 • Necasetten taharet

 • Setr-i avret

 • İstikbal-i kıble

 • Vakit

 • Niyet

 Namazın içindeki tarzlar (Namazın rükün-
leri)

 • İftitah tekbiri

 • Kıyam

 • Kıraat

 • Rükû

 • Secde (sücut)

 • Kade-î ahire

(Cevap A)
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DENEME 10

10. Deneme Sınavı

1. • Uhud Savaşı (625)

 • Bi’ri Maune Faciası (625)

 • İfk Hadisesi (627)

 • Hendek Savaşı (627)

 Uhud Savaşı ve Bi’ri Maune Faciası aynı yıl 
olmasına rağmen Bi’ri Maune Faciası 4 ay son-
ra meydana gelmiştir. İfk Olayı ise Beni Mus-
talik Gazvesi sırasında meydana gelmiştir. Be-
ni Mustalik Gazvesi Ocak – Şubat aylarında, 
Hendek Savaşı ise, Mart ayında yapılmıştır.

(Cevap D)

2. Allah’ın Hz. Musa’ya vahyettiğine ve 2 taş tab-
let üzerine yazıldığına inanılan bir dizi dini ve 
ahlaki öğretiler bütünüdür. (10 Emir) Hz. Mu-
sa ile Allah’ın karşılaşması ve Allah’ın Hz. Mu-
sa’ya seslendiği yer Tuva Vadisi’dir. 10 emir 
ise Sina Tur Dağı’nda verilmiştir.

(Cevap B)

3. İbn Bacce, İbn Tufeyl, İbn Meymun, İbn Rüşt 
Endülüs’te yetişmiş filozoflar arasında göste-
rilebilir. Kindi ise Bağdat’ta yetişmiş fizik, ma-
tematik, felsefe, kimya, tıp ve astronomi eğiti-
mi görmüştür.

 El-Kindi bir filozof, matematikçi, fizikçi, astro-
nom, hakim, coğrafyacı ve hatta müzikte uz-
man idi.

(Cevap A)

4. Bedir Savaşı İslam ordularının kesin zaferiyle 
sonuçlandı. Savaşta müşrik ordusundan baş-
ta Ebu Cehil Umeyye b. Halef, Utbe b. Rabia, 
Şeybe b. Rabia ve Ebu Sufyan’ın oğlu Hanza-
la gibi ileri gelen İslam düşmanları olmak üze-
re toplam 72 kişi öldü. Müslümanlar ise 14 şe-
hit verdiler.

(Cevap E)

5. İslâm dinine göre âhiret ameliyle dünya men-
faati gözetmek anlamına gelen riyâ kötü bir 
davranış türüdür. Âhiret amelinden maksat 
söz, beden ve servet yoluyla yapılan bütün 
ibadetlerdir. Söz, beden ve servet yoluyla ya-
pılan ibadetlerde gösterişe yer veren kimseye 
riyakâr veya mürai denilir.

(Cevap B)

6. Kur’an’da adı geçen peygamberler şunlardır: 
Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lut, İbrahim, İs-
mail, İshak, Yakub, Yusuf, Şuayp, Harun, Mu-
sa, Davud, Süleyman, Eyyup, Zülfikl, Yunus, 
İlyas, Elyesa, Zekeriya, Yahya, İsa ve Muham-
med

(Cevap E)

7. Soru öncülünde tanımlanan kavram “beytül-
mal”dır.

(Cevap B)

8. Namazın rükünleri şunlardır:

 • İftidah tekbiri

 • Kıyam

 • Kıraat

 • Rükû

 • Secde

 • Kâde-i ahire

(Cevap C)
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10. Deneme Sınavı

9. Klasik Türk müziğinin en büyük bestecilerin-
den olan Mustafa Itrî tarafından bestelenmiş 
en çok bilinen ve sevilen ilahilerden biridir. 
Salât-i Ümmiye, segah salat-ı ümmiye olarak 
da alınır.

(Cevap C)

10. Hz. Ali’nin lakapları;

 • Emir’ül Müminin (Müminlerin emiri)

 • el-Mürteza (Beğenilmiş, razı olunmuş)

 • Bab’ul Medine (İlim şehrinin kapısı)

 • Esedullah (Allah’ın aslanı)

 • Şahı Merdan (Yiğitlerin şahı)

 • Ebu Turab (Toprağın babası)

 • Haydar (Aslan) gibi lakapları mevcuttur.

(Cevap C)

11. • O gece Kabe’deki putların çoğu baş aşa-
ğı düşmüştür.

 • Kisra’nın ünlü sarayı sallanarak tahrip ol-
muş ve on dört şerefesi düşmüştür.

 • Mecusiler tarafından kutsal sayılan Sava 
Gölü yere batmıştır.

 • İstahrabad’ta bin senedir yanması devam 
ettirilen ve söndürülemeyen Mecusilerin 
taptıkları ateş o gece sönmüştür.

 • Semave deresi taşmış ve Semave şehri 
sular altında kalmıştır.

(Cevap D)

12. Kur’an-ı Kerim’de Bedir’deki karşılaşmanın iki 
tarafın planlarının ötesinde Allah’ın kudret ve 
iradesiyle gerçekleştiğine işaret edilerek Müs-
lüman ordusuyla müşrik ordusunun birbirin-
den habersiz olduğu, ticaret kervanının ise iki-
sinden de uzak bir yerde, sahil yolunda oldu-
ğu haber verilir. (Enfal 42) (II)

 Kur’an’da elde edilen zaferin Allah’ın yardımıy-
la gerçekleştiği ve Müslüman ordusunun me-
leklerle desteklendiği ifade edilmektedir. (En-
fal, Al-i İmran)

(Cevap B)

13. Her toplumda özel zamanlarda ve mekânlar-
da sabit, kalıplaşmış, sembolik anlamları da 
olan kutlama ve törenler düzenlenir. Bunlar ge-
nel olarak toplumsal yaşamın sembolik nite-
likli ya da dar anlamda dinî nitelikli eylemleri 
olabilir. 

 Hz. Peygamber’in doğumunu kutlama, bir sün-
net merasimi, bir mevlit okutma merasimi, bir 
yağmur duası dinî ritüellerdir. Dolayısıyla dinî 
ritüeller, dua ve ibadetten farklı, içinde duanın 
da yer aldığı dinî kutlama ve uygulamalardır. 
Buna göre ritüeller salt ibadet ya da dinî pra-
tikle özdeşleştirilemeyecek kadar geniş bir kav-
ramsal içeriğe sahiptir.

(Cevap C)

14. Genelde dua güdüleri olarak şunlar ön plana 
çıkmaktadır:

 • Maddi ya da manevi bir arzunun, bir iste-
ğin gerçekleşmesi

 • Bir çaresizliğin, mahrumiyetin, sıkıntının 
giderilmesi

 • Allah’ın nimetlerine şükrün ifadesi

 • Günahların bağışlanması

 • Allah’ın yüceliğine duyulan hayranlığın vur-
gulanması

(Cevap C)

15. Soru öncülünde İslâm felsefesi ekollerinden 
“İşrakilik” hakkında bilgi verilmiştir.

(Cevap C)
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10. Deneme Sınavı

16. Mezheplere ilişkin A, B, D ve E’deki ifadeler 
doğrudur. Ancak C’deki ifade yanlıştır.

 

 
Kolaylıktır 

MEZHEP 

Düşünce 
zenginliğidir 

İnsan 
ürünüdür 

Din değil, dinin 
yorumudur 

Sorunlara çözüm 
arayışıdır 

Değişime 
açıktır 

(Cevap C)

17. Abdestin farzları, bir fiilin abdest sayılabilme-
si için onda bulunması zorunlu olan ana un-
surları ifade eder. İlgili ayette de zikredildiği 
üzere abdestin farzları dörttür:

1. Yüzü yıkamak.

2. Kolları dirseklerle birlikte yıkamak.

3. Başı meshetmek.

4. Ayakları topuklarla birlikte yıkamak.

 Abdestin bu dört farzında sünnî fıkıh mezhep-
leri görüş birliği etmişlerdir. Ancak Hanefîler’in 
dışındaki üç mezhep bu farzlara başkalarını 
da eklemişlerdir. Mesela Şâfiîler’e göre abdes-
tin farzları altıdır. Dördü bu sayılanlar, diğer 
ikisi ise, niyet ve azaları ayetteki sıraya göre 
yıkamaktır (tertîb).

(Cevap E)

18. Tevbe sûresi dışında bütün sûrelerin başında 
besmele vardır. Rivâyete göre bu sûre besme-
lesiz olarak inmiş ve Resûlullah onun başına 
besmeleyi yazdırmamıştır. Bu sûreye besme-
lenin yazılmayışı onun (yani besmelenin), gü-
ven ve rahmet içermesi, bu sûrenin ise sava-
şı emretmesi nedeniyledir.

(Cevap A)

19. Soru öncülünde meşhur haberin tanımı yapıl-
mıştır.

(Cevap A)

20. Şûrâ sûresinin “Allah bir insanla ancak vahiy 
yoluyla veya perde arkasından konuşur veya-
hut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini bil-
dirir” (eş-Şûrâ 42/51) mealindeki âyetinde Al-
lah-peygamber diyalogunun farklı şekillerde 
gerçekleştiği ifade edilmektedir.

 İlahi hitabın şekilleri şunlardır:
 • Doğrudan vahyetme

 • Perde arkasından konuşma

 • Elçi ile vahiy

(Cevap E)

21. Mute Savaşı (629): Bizanslılar ile Müslüman-
lar arasında yüzyıllar boyunca sürecek silahlı 
mücadelenin ilkidir. Hz. Muhammed’e düşman-
lıkta elinden geleni yapan Ebu Amir er-Rahib’in 
telkinleri altında bulunan Hristiyan Gassani 
Emiri Şürahbil b. Amr kendi topraklarından ge-
çen elçiyi öldürttü. Bunun üzerine Hz. Muham-
med üç bin kişilik bir ordu hazırladı ve kuman-
danlığına Zeyd b. Harise’yi tayin etti. Zeyd şe-
hit düştüğü takdirde Cafer b. Ebu Talib’in onun 
şehit olması halinde de Abdullah b. Rehava’nın 
kumandan olmasını emretmiştir.

 Savaştan Zeyd b. Harise, Cafer b. Ebu Talip 
ve Abdullah b. Velid sancağı devraldı. Hz. Mu-
hammed bu savaşta Halid b. Velid’e Seyfullah 
(Allahın kılıcı) lakabını vermiştir.

(Cevap E)
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10. Deneme Sınavı

23. Sözlükte irtidat ve ridde gelinen yola tekrar ge-
risin geri dönmek anlamına gelir. Dini bir terim 
olarak da İslâm’a girdikten sonra tekrar İs-
lâm’dan çıkarak küfre geri dönmektir. Dinden 
dönen kimseye de mürted adı verilir. 

 İrtidat da itikâdî ve amelî diye iki kısma ayrılır. 
İtikâdî irtidat, Allah’ı, Resulünü ve O’nun getir-
diklerini inkâr ederek bir başka dine ya da an-
layışa dönmektir. 

(Cevap A)

24. Latîf isminin, biri “en ince, en gizli işleri, bütün 
inceliğiyle, çok kolay bir şekilde bilen”, diğeri 
de “mahlûkatın ihtiyaçlarını gidermek için on-
lara ihsanda, ikramda bulunan” olmak üzere 
iki anlamı vardır. 

(Cevap A)

25. Soru öncülünde anlatılan melek Azrail’dir.

(Cevap B)

22. Vaaz planında vaizi tanıtan kısım yer almaz.

(Cevap D)

26. İnsanın uçabileceğine dair ilk fikirler, Müslü-
man bilim adamlarına aittir. İlk uçuş deneme-
lerini ise, Arap veya Berberi asıllı bilgin Abbas 
bin Firnas yapmıştır. Kendi icat ettiği bir uçma 
aleti ile Kurtuba şehrinin yüksek bir tepesin-
den uçma denemesi yapmıştır. 

(Cevap C)

27. İslam dininin korunmasını istediği temel insan 
hakları (Zarûrât-ı Hamse) şunlardır:

 • Yaşama hakkı (can dokunulmazlığı)

 • İnanç ve ibadet hürriyeti (din dokunulmaz-
lığı)

 • Düşünce hürriyeti (akıl dokunulmazlığı)

 • Neslin korunması (namus ve ırz dokunul-
mazlığı)

 • Mülkiyet hakkı (mal dokunulmazlığı)

(Cevap E)

28. 

 

 Temel ihtiyaçlar 
(Havaic-i Asliye) 

Nema 
(Artma özelliği) 

Tam mülkiyet 
(el-Milkü’t-Tam) 

Nisap 
(Belirli oran) 

Öşür 
(Onda bir 1/10) 

Zekâtla İlgili 
Kavramlar 

 Nema, bir malın tarım, ticaret veya doğum yo-
luyla artmasıdır. Örneğin, toprak ürünleri tarım 
yoluyla, ticaret malları alışverişle, hayvanlar 
ise doğumla artar. Altın, gümüş ise yapısı iti-
bariyle artma özelliğine sahiptir.

(Cevap A)
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10. Deneme Sınavı

32. Yerel ağızla konuşmak, iyi bir konuşmacının 
özellikleri arasında yer almaz.

(Cevap C)

33. Parçadaki boşluklar sırasıyla muhtazar ve mey-
yit ile tamamlanabilir.

(Cevap E)

34. Dinen kurban olarak kesilmesi kabul edilmiş 
hayvan türleri şunlardır: Koyun, keçi, sığır, 
manda ve deve

 Tavuk, kaz, ördek, deve kuşu, ceylan gibi hay-
vanların kurban olarak kesilmesi geçerli değil-
dir.

(Cevap C)

35. Parçada, iletişimin yaşamın her anında oldu-
ğu ve toplumun varlığının bunun üzerine ku-
rulu olduğu söylenmiştir. Cami görevlilerinin 
tanışma ve karşılıklı anlayış oluşturma çaba-
larına vurgu yapıldığı için A seçeneği doğru 
yanıttır.

(Cevap A)

36. Esmaül Hüsna’dan müsavvir “her şeye şekil 
veren” anlamına gelir.

(Cevap B)

29. İslam coğrafyası Emevi hükümdarı Velid dö-
neminde en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Onun 
döneminde 711 yılında Vizigotlarla yapılan Ka-
diks Savaşı kazanılarak İslamiyet Avrupa’da 
da yayılmaya başlamıştır. Avrupa’da İslam iler-
leyişi 732 yılında Puvatya Savaşı’nda Emevi-
lerin Franklara yenilmesiyle durmuştur.

(Cevap E)

30. Kadisiye Savaşı Hz. Ömer döneminde; Sıffin 
Savaşı ise Hz. Ali döneminde gerçekleşmiştir. 
Kerbela olayı ise Emeviler döneminde halife 
Yezid döneminde yaşanmıştır.

(Cevap A)

31. Taabbudî tabiri fıkıh ve fıkıh usulü eserlerin-
de, gerekçesi akılla kavranılamayan, dolayı-
sıyla kıyas ve içtihada konu olmayan hüküm-
ler için kullanılan bir terimdir. Taabbudî hük-
mün bu kısmının en temel özellikleri kesin nas-
sa dayanmış olması, dinin aslına dâhil olma-
sı, kıyasa konu olmaması ve özü itibariyle de-
ğişime kapalı olmasıdır.

(Cevap E)
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37. Kanalın iletişime uygunluğu anlamaya, iletinin 
alıcıyı denetlemeye yönelik işlevde kullanılma-
sına kanalı kontrol işlevi denir. Buna göre so-
runun cevabının anlaşılıp anlaşılmadığının so-
rulması buna örnektir.

(Cevap B)

38. Dinî günlerin tespitinde kullanılan kamerî tak-
vime göre gün, güneşin batımı ile başlar ve 
önce gece sonra gündüz olur. Güneşin battı-
ğı andan itibaren imsak vaktine kadar, başla-
yan günün orucuna niyet edilir. Oruca imsak-
ten önce niyet edilmesi, oruç yasaklarını baş-
latmaz.

(Cevap A)

39. Zülkarneyn’ın ismi Kur’ân’da geçmektedir. Fa-
kat peygamber mi yoksa veli mi oldukları ko-
nusunda görüş birliği yoktur.

(Cevap A)

10. Deneme Sınavı

40. Hudeybiye Antlaşmasına göre; 
 • Müslümanlar o yıl Mekke’ye girmeden dö-

necekler umre için ertesi yıl geleceklerdi. 

 • Mekkeli biri Medine’ye kaçarsa iade edi-
lecek ancak Medineli biri Mekke’ye kaçar-
sa iade edilmeyecekti.

 • İki taraf arasındaki barış on yıl sürecekti.

 • İki tarafta hâkimiyetleri altındaki toprakla-
rı ticaret kervanlarının geçişi, hac ve um-
re için güvenlik altında tutacaktı.

 Antlaşma şartlarına taraflarla ittifak içinde olan 
kabileler de uyacaktı.

(Cevap D)


