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Bu testte 75 soru vardır.
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2.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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"Biyografi kitapları kıraat, hadis, tarih gibi ilimlerde
otorite kabul edildiğimi ve fıkıhta müçtehit seviyesinde
olduğumu yazmaktadır. Tarihu’l-Ümem ve’l-Müluk adlı
tarih kitabımın yanı sıra oldukça hacimli bir tefsir kitabım
vardır. Camiu’l-Beyan adlı bu eserimde tefsirini yaptığım
ayetle ilgili sahabe ve tabiundan gelen rivayetleri
senedlerini belirtmek suretiyle naklettikten sonra 'Bu
görüşler içerisinde doğruya en yakın olan şudur...' diye
söze girer ve ayetin tefsiriyle ilgili kendi tercihimi
belirtirim."

Canlandırma yapılarak görüşlerinden bahsedilen
müfessir aşağıdakilerden hangisidir?

Mukatil İbn Kesir Taberi

Matüridi İbn Ebi Hatim

5.

A) B) C)

D) E)

6.

7.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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9.

10.

11.

Hadis ilimleri hadis ile alakalı farklı disiplinlerden
oluşmaktadır. Bunlar içerisinde; 

 hadislerde yer alan manası kapalı kelimeler
hakkında bilgi veren,

 hadislerdeki gizli kusurları tespit etmeyi ve
gidermeyi amaçlayan, 

 hadisleri nakleden ravilerin durumunu araştıran,
 sağlam iki hadisin birbirleriyle çelişmesini konu

edinen

ilim dalları bulunmaktadır.

 Bu parçada aşağıdaki hadis ilimlerinden hangisine
yer verilmemiştir?

Garibü’l-hadis İlelü’l-hadis

Ricalü’l-hadis Muhtelifü’l-hadis

Esbabü vürudi’l-hadis

12.

13.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.3
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Diğer sayfaya geçiniz.4
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Kurt, sırtlan, aslan gibi leşle beslenen hayvanların
içtikleri suyun artığı; salyaları suya karıştığı için pis
kabul edilir. Şahin, akbaba, karga, kartal gibi yırtıcı
kuşlar da leş yedikleri için gagaları bu pisliklere temas
eder. Genel hükme göre bunların artığı olan suların da
pis kabul edilmesi gerekir. Ancak bu yırtıcı kuşların diğer
yırtıcı hayvanlara göre meskûn mahallerde fazlaca
bulunması ve sulara ulaşmalarını engellemenin oldukça
zor olması sebebiyle Hanefi fakihler bu kuşların artığını
istihsanen temiz kabul etmişlerdir.

Hanefi fakihlerin bu hükme ulaşmasında öne çıkan
istihsan çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Zaruret ve ihtiyaç sebebiyle

İcma sebebiyle

Nas sebebiyle

Örf sebebiyle

Kapalı kıyas sebebiyle
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A)

B)

C)

D)

E)

19.

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Diğer sayfaya geçiniz.6
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27.

28.

29.

Kitapların isimleri içerisinde geçen bazı kelimeler çoğu
zaman bize o kitabın konusu ve ait olduğu disiplin
hakkında ipucu verir. Örneğin isminde akaid kelimesi
geçen bir kitabın kelamla, ahkâm kelimesi geçen bir
kitabın da fıkıhla ilgili olduğuna dair bir tahminde
bulunmak zor değildir.

 Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangisinin bir
kitabın kapağında yer alması, onun İslam mezhepleri
ve görüşlerine dair olduğuna güçlü bir işaret
olabilir?

Makalat Tabakat Emali

Mübhemat Fezail

30.

31.

A) B) C)

D) E)

32.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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Hz. Muhammed’in Medine döneminde gerçekleşen;

I. Dırar Mescidi’nin yıkılması,
II. Hayber’in Fethi,
III. Uhud Savaşı,
IV. Muahat

olaylarının kronolojik sırası aşağıdakilerden
hangisidir?

I – II – III – IV II – IV – III – I

III – IV – II – I IV – III – II – I

II – I – IV – III

33.

34.

A) B)

C) D)

E)

35.

36.

37.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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İslam’da Allah’ın külli olan mahiyetinin hiçbir şeyi
dışarıda bırakmayacağına inanıldığından tevhit her türlü
temsilin ötesindedir. Bununla birlikte Müslüman
sanatçılar Yüce Yaratıcı’nın âlemdeki varlığını sanat
eserlerine yansıtmak istediklerinde ahenk unsurunu ön
plana çıkarmışlardır. Allah-âlem arasındaki ahengi
yansıtan süsleme araçlarından biri de yukarıdaki şekilde
görülen ve girişik bezeme adı verilen motiftir. Girişik
bezemenin tek bir noktadan başlayıp sonsuz bir şekilde
kendini tekrar ettikten sonra başladığı nokta ile
birleşmesiyle Allah-âlem ilişkisinin bir temsili amaçlanır.
Böylece Allah’ın olgu ve olayların altında yatan birliği
öne çıkarılmaya çalışılır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

Âlemdeki bitip tükenmez çeşitliliğin altında ilahi birlik
fikrinin yattığı

İslam sanatının diğer sanatlardan üstün olduğu

İslam’da içkin bir yaratıcı tasavvurunun öne çıktığı

Sanatın, Allah’ın birliğini ortaya koymadaki en güçlü
argüman olduğu

Her bir sanat dalının içerisinden çıktığı kültürden
unsurlar taşıdığı

38.

A)

B)

C)

D)

E)

39.

40.

41.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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Günümüz din felsefesinde iki ana akım dikkat
çekmektedir. Bu iki akımın din felsefesini ve
problemlerini ele alış şekilleri birbirinden farklıdır.
Anglo-Amerikan felsefe akımında din felsefesi, dinî
inançların hakikat iddialarının doğruluk değerini
incelemek ve dinin temel kavramlarının dilsel analizini
yapmakla ilgilenmiştir. Kıta Avrupası akımında ise din
felsefesi; dinî önermelerin epistemolojik analizinden çok
dinin tarihsel süreçlerdeki fonksiyonu, dinin bireysel ve
toplumsal hayata yansımaları üzerine yoğunlaşmıştır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Kıta Avrupası
akımına ait bir yaklaşım olduğu söylenebilir?

Din felsefesi din dilinin önemine dair çalışmalar
içermelidir.

Din felsefecisi ahiret hayatının rasyonel zeminde
tartışılması için çaba sarf etmelidir.

İnsanın dünyadaki varlık nedeni ve hayatın anlamı din
felsefesinin en önemli problemidir.

Vahyî bilginin imkânı ve doğruluk değeri akli ilkeler
bağlamında tartışılmalıdır.

Linguistik araştırmalar din felsefesinde kendine yer
bulmalıdır.

42.

43.

A)

B)

C)

D)

E)

44.

45.
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47.

48.

49.

50.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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51.

52.

53.

54.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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55.

56.

57.

58.

59.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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60.

61.

62.

63.

Diğer sayfaya geçiniz.14
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64. 65.

66.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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67. 68.

69.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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70. 71.

Diğer sayfaya geçiniz.17
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72. 73.

Diğer sayfaya geçiniz.18
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Hz. Muhammed, küçük yaşlardan başlayarak dinî
eğitimin gerekliliğine vurgu yapmış ve çocukların yedi
yaşından itibaren namaza alıştırılmasını tavsiye etmiştir.
Namaz kılma alışkanlığının kazanılması açısından bu
yaşların önemini göstermek amacıyla kendisi de
namazlarını kimi zaman torunlarıyla birlikte kılmıştır.
Ayrıca “Her çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne ve
babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar.”
hadisiyle de bireyin dinî gelişiminde kişiliğin yanında
eğitimin de önemli olduğuna dikkat çekmiştir.

 Bu parçada öne çıkan gelişim ilkeleri aşağıdakilerin
hangisinde birlikte verilmiştir?

Gelişim bir bütündür. – Gelişim belli aşamalarda
gerçekleşir.

Gelişimde kritik dönem vardır. – Gelişim kalıtım ve
çevrenin bir ürünüdür.

Gelişim nöbetleşedir. – Gelişim genelden özele
doğrudur.

Gelişim süreklidir. – Gelişimde bireysel farklılıklar
vardır.

Gelişim baştan ayağa doğrudur. – Gelişim içten dışa
doğrudur.

74.

A)

B)

C)

D)

E)

75.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.19

DOĞRU CEVAP: B 




