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T.C. 

BAŞBAKANLIK 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSU 

KURSİYER SEÇİM SINAVI 

SINAV BAŞLAMA SAATİ: 14.00 

         SINAV SÜRESİ 150 DAKİKA 

 

1. Kitapçıkları ve optik cevap formlarını kontrol ediniz, baskı hatası olan kitapçık veya formun 

değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 

2. Sınavda 100 adet 4 seçenekli çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Her soru bir puana eşittir ve 

yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. 

3. Sınav süresi 150 (yüz elli) dakikadır. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 dakikasında adayların 

sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir.  

4. Sınav başladıktan sonra herhangi bir sebeple sınav salonundan dışarı çıkan aday tekrar salona 

alınmayacaktır. 

5. Adayların cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı saat, databank ve benzeri özel elektronik 

donanımlar; kulaklık, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf 

makinası, kamera vb. araçlar ile sınav merkezine girmeleri kesinlikle yasaktır. 

6. Adayların sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, 

defter vb. bulundurmaları yasaktır. Sınav esnasında adayların birbirlerinden kalem, silgi, kalem 

açacağı alıp vermesi ve salon görevlilerine soru sormaları kesinlikle yasaktır. 

7. Herhangi bir şekilde kopya çekmeye teşebbüs eden veya çeken adayların sınavları geçersiz 

sayılacaktır. 

8. Soruların ve cevapların dışarı çıkarılması yasaktır. 

9. Adaylar soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri yazacaklardır. 

10. Soru kitapçığının sayfalarında boş bırakılan yerler müsvedde olarak kullanılacaktır. Bunun 

dışında müsvedde kullanımı yasaktır.  

11. Optik cevap formu üzerinde; adı-soyadı, imza ve sınav tarihi bölümleri tükenmez kalem ile 

doldurulacaktır. 

12. Optik cevap formu üzerinde; kitapçık türü, görev yaptığı il plakası, sınav merkezi il plakası, 

T.C. kimlik numarası, kurum sicil numarası, adı ve soyadı kurşun kalemle yazılıp mutlaka 

kodlanacaktır. 

13. Optik cevap formunda kurum sicil numarası bölümü 9 kutucuk olarak yer almaktadır. 

Adaylardan sicil numarası 8 rakamlı olanlar baştan başlayarak son kutucuğu boş bırakacaklardır. 

14. Sınav sonunda soru kitapçığı ve optik okuyucu formları sınav salon görevlilerine imza 

karşılığı teslim edilecektir.  
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SORULAR 

 
ؤمتريف امل...طبيبا .........حضر.... .1  cümledeki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? 

 

A. عشرةة ست  
B. عشر ست   
C. عشر ستة  
D. عشرة ست  

 
2. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde nâkıs fiil amel etmiştir? 

 

A.  َِلْيَس اْلِبرَّ َاْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرب 
B.  ُموٰسى ِلَفٰتيُه َلا َاْبَرُح َحّتى َاْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن َاْو َاْمِضَي ُحُقًباَوِاْذ َقاَل  
C.  ُِانََّما َاْمُرُه ِاَذا َاَراَد َشْيًأ َاْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكون 
D.  اْلُاُمورُ  َتصرُي اللٰ هِ  ِاَلى َااَلِصَراِط اللٰ ِه الَِّذي َلُه َما ِفي السَّٰمَواِت َوَما ِفي اْلَاْرِض  

 
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istisna ile ilgili hata yapılmıştır? 

 

A.  ِال َيْسَعى أحٌد يف طلِب الفضيلِة غرُي العاقل 
B.  ِال َتِثْق بأحٍد غرَي األمي 
C.  ٍتفتحت األزهاُر َخال وردة 
D.  ََنَبَغ الطالُب ما َعَدا أخيك 

 
َجاِثِمنيَظَلُموا الصَّْيَحة َفَأْصَبُحوا ِفي ِدَيارهمْ  َوَأَخذَ الَِّذين .4  ayetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A. الَِّذين mefuldür. 

B.  َجاِثِمي  haldir. 

C. َظَلُموا cümlesi mahallen mansubtur. 

D.  الصَّْيَحة  mübtedadır. 
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 ?altı çizili kelimenin irabı aşağıdakilerden hangisidir َصيََّر اخلياُط الُقَماَش َثْوبًا .5
 

A. َصيََّر’ nın haberi 

B. Mefulü bih  

C. Temyiz  

D. Hal  

 
 ayetindeki altı çizili kelimelerin terkipteki َيْخُرُج ِمْن ُبُطون َها َشَرابٌ  ُمْخَتِلٌف َاْلَواُنهُ  فيهِ  ِشَفاٌء ِللنَّاس    .6

yerleri hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? 
 

A. Fail-sıfat-mübteda  

B. Mübteda-sıfat-sıfat  

C. Fail-sıfat-sıfat  

D. Fail-sıfat-fail  

 
 ?ayetindeki bedelin türü aşağıdakilerden hangisidir َجَعَل الل ُّٰه اْلَكْعَبَة اْلَبْيَت اْلَحَراَم ِقَياًما ِللنَّاس   .7

 

A.   بدل الكل  من الكل 
B.  من الكل   ضعالببدل  
C.   غلطبدل ال  
D. بدل االشتمال 

 
ىل املدرسة إذهبْت أخُت عليٍّ  .8  fiil cümlesi, isim cümlesine dönüştürülüp mübteda cem-i müzekker 

olduğunda cümlenin son hali aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A.  ىل املدرسة إأخوات علي ذهنب   
B.  ىل املدرسة إأخوا علي ذهبوا   
C.  ىل املدرسة إ ذهبواإخوة علي  
D.  ىل املدرسةإإخوان علي يذهبون   

 
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde failin takaddümü vacip değildir? 

 

A. أكرم أخي خادمي 
B.  ُعرْفُت احلقَّ واتَّبْعُته 
C.  ُإنَّما يعرُف اإلنساُن نفَسه  
D. كتبْت فاطمُة رسالًة إىل أمِّها 
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10. Fiil-fail, mübteda-haber uyumu ile ilgili aşağıdaki kullanımlardan hangisi yanlıştır? 
 

A. احلرُب َكَشَف عن ساقَها 
B.  ُآمَنْت بالرسوِل خدجية 
C.  ٌفاز باملسابقِة الثقافيِة طالبٌة جمتهدة 
D. َداَفَع اجُلُنوُد عْن أوطاِنهم 

 
11. İrab alametleri ilgili tablodaki numaralandırılmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden 

hangileri gelmelidir? 

 

 االسم يف حالة الرفع يف حالة النصب يف حالة اجلر
 املثىن ١  
 مجع املذكر السامل  ٢ 
ث  الساملنمجع املؤ  ٣   

 مجع التكسري   ٤
 

A. الكسرة-الفتحة-الياء -الواو    
B.  الكسرة-الفتحة-األلف  -األلف    
C. الكسرة-الكسرة-الياء-األلف    
D.  الفتحة-الكسرة-الياء -األلف    

 
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tek illet sebebiyle gayr-i munsarıf olan bir isim vardır?  

 

A. ِئَق َوَاْعَناًبااَحَد َمَفاًزا يَ ِانَّ ِلْلُمتَّق  
B. َاِسًفا َغْضَباَنِاٰلى َقْوِمه  ىَوَلمَّا َرَجَع ُموٰس  
C. ُاَخرَ  َايَّامٍ  ِمْن َفِعدٌَّة َسَفٍر َعٰلى َاوْ  يًضاَفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمر  

D. ُردُّوَها َاْو ِمْنَها ِبَاْحَسَن َفَحيُّوا ِبَتِحيَّةٍ  يُتْميَِّوِاَذا ُح  

 
 ?ayetindeki altı çizili fiilin babı nedir َقاَل َيا ُموسّٰى إ نِّي اْصَطَفْيُتكَ  َعَلى النَّاس   ب ر َسااَلِتي َوب َكلَ مي .13

 

A. إفعال 
B. افتعال 
C. استفعال 
D. لاَلِعْفِا  
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ُمور  اُل ِانَّ ذِّٰلكَ ِمنْ َعْزم  اَيا ُبَنيَّ َاِقم  الصَّلّٰوةَ َوْأُمرْ ب اْلَمْعُروفِ َواْنهَ َعن  اْلُمْنَكر  َواْصب رْ َعلّٰى َما َاَصاَبَك .14  ayetinde aşağıdaki 

kelime türlerinden hangisi yoktur? 
 

A. Mastar 

B. İsmi tasğir 

C. İsmi meful 

D. İsmi fail 

 
 ayetindeki altı çizili kelime ile ilgili يا َايَُّها الَِّذيَن اَّٰمُنوا اَل ُتْله كُ ْم َاْمَواُلُكْم َواَل َاْواَلُدُكْم َعْن ِذْكر  الل ّٰ ِه .15

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  

 

A. Nehy-i Hazır, müfret, müennes, nakıs fiil 

B. Nehy-i Gaib, müfret, müennes, ecvef fiil 

C. Nehy-i Gaib, müfret, müennes, nakıs fiil 

D. Nehy-i Hazır, müfret, müennes, ecvef fiil 

 
 ayetindeki te’kîd nunu’nun bitiştiği kelime ile ilgili ُثمَّ َبَدا َلُهمْ ِمن َبْعدِ َما َرَأُوا اْلآَياتِ  َلَيْسُجُننَُّه َحتَّى ِحنٍي .16

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A. Tesniyesi َِّيْسُجنان dir. 

B. ََّيْسُجُنن mebnidir. 

C. Cemi gaibtir. 

D. Cemi vavı hazfedilmiştir. 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi tabloda boş bırakılan yerlere gelebilecek kelimelerden biri 

değildir? 

 

تثنيةال اجلمع   املفرد 
 مذكر قائل قائالن  …………
 مؤنث قائلة قائلتان ………

 

A.  ُقالة  

B.   َقَواِئل  
C. ُقوَّل 
D. َقاَلة  

  



D i n i  Y ü k s e k  İ h t i s a s  M e r k e z l e r i  D a i r e  B a ş k a n l ı ğ ı 

A A A 

7 

18. Sülasi ikinci babtan يطوي-طوى  fiilinin إفتعال ve تفعُّل bablarından emr-i hazır sigaları 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A.  َتَطوِّ  -ِاطَِّو  
B.  تَـَطوِّ  -ِاْنَطِو  
C. تَـَطوَّ  -ِاطَِّو   
D. َّتَـَطيَّ  - ِاْنَطي  

 
19. Aşağıdakilerden hangisi tabloda boş bırakılan yerlere gelebilecek kelimelerden biri 

değildir? 

 
تثنيةال اجلمع   املفرد 
 مذكر أّول أّوالن ………
 مؤنث ُأوىل أوليان ………

 

A. اٍلَأو  
B.  َأواِئل 
C. ُأاًل  
D. ل ُأَو  

 
20. Sülasi birinci babtan َغَزا-يغزو fiilinin mazi çekimiyle ilgili tabloda boş bırakılın yerlere 

aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? 

 

تثنيةال اجلمع   املفرد 
 الغائب غزا ……… غزْوا
غزَتا  ……… غزتْ    الغائبة    

 

A. َغَزْينَ  -َغَزَيا  

B. َغَزْونَ  -َغَزَوا  

C. نَ ْوَغَز -اَيَغَز  
D. َغَزْينَ  -َغَزَوا  
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ن إشارات كثرية إىل حقائق علمية مل يتوصل إليها العلم إال يف العصر احلديثآجاءت يف القر .21  cümlesinin en yakın 

Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. Kur’an-ı Kerim’de modern dönemde ilim dünyasının yeni ulaştığı ilmi gerçeklere  birçok 

işaret bulunmaktadır.  

B. Kur’an-ı Kerim’de modern dönemlerde bilim dünyasının henüz ulaşabildiği ilmi 

hakikatler bulunmaktadır.  

C. Modern dönemde bilimin henüz ulaşabildiği ilmi gerçeklere temas eden birçok Kur’an-ı 

Kerim ayeti bulunmaktadır.  

D. Kur’an-ı Kerim’de bilimin modern dönemde henüz ulaşabildiği ilmi gerçeklere birçok 

işaret bulunmaktadır.  

 
22. “Güneş ışınlarını emerek elektrik enerjisine dönüştüren cihazlara güneş enerjisi panelleri 

denilir.”  cümlesinin en yakın Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. ىل كهرباء تسمى خالياإحتوهلا و الشمس األجهزة الىت متصُّ أشعة  
B.  باء تسمى خالياىل كهرإالوسائل الىت تسّرب األشعة وتنقلها  
C.  ىل كهرباء تسمى خالياإحتوهلا ص أشعة الشمس والىت تقل  األجهزة  
D. ىل كهرباء خالياإحتوهلا األجهزة الىت متصُّ األشعة و ءيايزمسى علماء الف  

 
23. “Hoca konferans verdi mi yoksa mazeret mi beyan etti, bilmiyorum?” cümlesinin en 

yakın Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A. مل أعلم أ ألقى األستاذ حماضرته يف الصف أم اعتذر عنها  
B. وإين ال أعرف هل دّرس األستاذ حماضرته أم اعتذر عنها 
C. لست أدري يف احلقيقة هل ألقى األستاذ حماضرات أم اعتذر عنها  
D. لست أدري هل ألقى األستاذ حماضرته أم اعتذر عنها  

 
24. Aşağıdaki cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi 

bulunuz? 
 

(I ولد الصحايب اجلليل ) رحل من أجل خرج منها باحثا عن الدين احلق الذي مسع عنه وصبهان وأسلمان الفارسي يف مدينة
ه ا( ولIIIَّ)  يطمئن إىل دياناهتمكتب الفرس والروم واليهود لكنه مل  ( كان قد قرأ IIاملوصل ونصيبي )ذلك إىل بالد الشام و

قصد إىل بالد العرب يف أرض جند و(IV) وكان يتصدق باملال الذي يأخذه من بيت املال  اخلليفة عمر بن اخلطاب املدائن
 انتهى به املقام إىل املدينة يعمل عبدا يف الزراعةباعوه مرة أخرى إىل أحد اليهود وواسترق وه مث 

 

A. IV 

B. III 

C. II 

D. I 
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25. Aşağıdaki karşılıklı konuşmanın boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek en uygun 

ifadeyi bulunuz? 
 

 اجلو بارد يف هذه األيام علي:
 الشتاء على األبوابن يف األيام األخرية من نوفمرب وال عجب فنحن اآلحممد: 
 ......................علي:
 أعتقد حنن حنتاج إىل مالبس شتوية حممد:

 

A. ولكين ال أشعر الربد كما تفيد 
B. مل تأت األجواء اجملمدة من بعد 
C. أشعر بالربد الشديد يف املساء 
D. يف األونة األخرية كان الطقس مالئما 

 

 

26 ve 27. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 

 

االستعمار يبذل اجلهد  وأوشكت أن تسيطر عليه لوال كيد االستعمار فقد هبَّكانت احلضارة اإلسلمية تغزو العامل كله 
لذلك املال واملفكرين وأخذ يتخذ له مواقع يف أماكن كثرية من العامل وشرع ينشر أفكاره يف إصرار  عدُّ لنشر حضارته وبدأ ُي

ة الفكر يف العامل اإلسلمي ألهدافه وما زالوا عسى أن ينال من تلك احلضارة اإلسلمية األصلية ولكنه مل ينجح فقد تنبه قاد
 ستعمار اخلبيثةيبذلون اجلهد واملال ملقاومة أفكار اال

 
26. Parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. االستعمار واحلضارة اإلسالمية 
B. االستعمار من اجلانب االقتصادي 
C. معىن مفهوم االستعمار 
D. احلضارات الغربية 

 
27. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

 

A. عليه تسيطرارة اإلسالمية على العامل كله واستولت احلض  
B. األفكار االستعمارية إفشالفكرون املسلمون بذلوا اجلهود الوافرة يف امل  
C. غض االستعماريون أبصارهم ضد الغزو اإلسالمي  
D.  اإلسالميةنال املستعمرون اهدافهم يف  ايقاف تقدم احلضارة  
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28. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde eş anlamlılık ilişkisi yoktur? 

 

A. التطرف      الغلو  
B.  التعديل –الترميم   
C.  املقاومة –املكافحة   
D.  حباطاإل –اإلمناء   

 

 

 cümlesinde boş bırakılan yere uygun düşen sözcüğü ليس إنتاج الزيت سهل فهو حيتاج إىل جهود ....... .29

bulunuz? 

 

A. ضئيلة 
B. وافر 
C. عظيمة 
D. متواضعة 

 

 

وكاَن َيعر ُفه ِمْن قبُل، فتردََّد  ،ياسرٍ  ْبَنّماَر الباب  َع..........بلَغها َوجَد  مَّاَمَضى ُصَهْيٌب إ ىل دار  األرقم  َحِذًرا يَتَلفَُّت ، فل .30
؟ مارُتر يُد يا ع ذاوقالَ : ما ........حلظةً ُثمَّ دنا   cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcükleri 

bulunuz? 

 

A. فيه-أمام  
B. هِمنْ -ِعنَد  
C. عنه-على  
D. به-يف  

 

 

31. “Müslümanlar başta tıp olmak üzere eczacılık ve matematik gibi birçok bilimde 

ilerlemişlerdir.” cümlesinin en yakın Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. الرياضياتتقدم املسلمون يف علوم كثرية وعلى رأسها الطب يليه الصيدلية و  
B. يتقدم املؤمنون يف العلوم املختلفة على رأسها الصحة مث الصيدلية مت الرياضة 
C.  والرياضياتتقدم املسلمون يف القرون الوسطى يف علوم كثرية مثل الطب والصيدلية  
D. حقق املسلمون تقدما يف العلوم كلها وعلى رأسها الطب يليه الصيدلية والرياضيات 

  

–
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32. Aşağıdaki hadis usûlü terimlerinden hangileri birbirlerinin zıttı değildir? 

 

I. Munkatı -Muttasıl 

II. Zayıf -Mevzu 

III. Ma’ruf-Münker 

IV. Şâz-Sahih 

V. Mahfuz-Garib 

 

A. I, II, IV 

B. II, IV, V 

C. II, III, IV 

D. I, III, V 

 

33. Senedinde  حدثين بعض أصحابنا – أخربين رجل - ُحدِّثُت عن فلن ifadeleri bulunan hadise ne isim 

verilir? 
 

A. Müdelles  

B. Maklub 

C. Mübhem 

D. Müdrec 

 

34. Hadis usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

A. Her müdelles hadis zayıftır. 

B. Her kutsi hadis sahihtir. 

C. Her hadis manen rivayet edilmiştir.  

D. Her muttasıl hadis sahihtir. 

 

35. Farklı müelliflerce ve değişik amaçlar doğrultusunda meydana getirilmiş eserlerdeki 

hadisleri bir araya getirmek suretiyle geniş çaplı kitaplar telif edilmiştir. Hadis 

edebiyatında bu tür eserlere derleme niteliğindeki hadis eserleri denilmektedir. Bu 

çalışmalar Buhari ve Müslim’in Sahihlerini bir araya getirmekle başlamış daha sonraları 

Kütüb-ü Sitte ve hatta bütün hadis külliyatındaki hadisleri bir araya getirmeye kadar 

uzanmıştır. Aşağıdaki eserlerden hangisi derleme niteliğindeki hadis eserlerine örnektir? 

 

A. İbnü’l-Esîr el-Cezerî, Câmiu’l-usûl 

B. Mübarekfuri, Tuhfetü’l-Ahvezi 

C. Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb 

D. İbn Hacer, Metâlibu’l-Âliye 

 

 

36. Hadis eserleri ve müellifleri ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir öğrenci 

aşağıdakilerden hangisine doğrudan müracat etmez? 

 

A. Kettânî, er-Risâletü’l-müstatrafe 

B. Suyuti, Tedribü’r-râvi 

C. Abdülaziz ed-Dihlevî, Büstanü’l-muhaddisîn 

D. Mustafa el-A’zamî, Dirâsât fi’l-hadîsi’n-nebevî 
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37. Bir sefer esnasında Allah Rasûlü (a.s) mağara önünde bir ibrik ve biraz yeşillik görünce: 
إ نِّي َلْم ُأْبَعْث ب اْلَيُهوِديَِّة َوال ب النَّْصَران يَِّة َوإ نََّما ُبِعْثُت باحلنفية السَّْمَحِة َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ب َيِدِه َلَغْدَوٌة َأْو َرْوَحٌة ِفي َسب يل  اللَِّه 
 buyurdular. Bu hadis-i َعزَّ َوَجلَّ َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها َوَمَقاُم َأَحِدُكْم ِفي الصَّفِّ َخْيٌر ِمْن َصلِتِه ِستِّنَي َسَنةً 

şerifte aşağıdakilerden hangisine doğrudan değinilmemiştir? 

 

A. İslam’da kolaylık ilkesinin benimsendiği 

B. Hz. Peygamberin tevhid üzere gönderildiği 

C. Dünyanın değersiz olduğu 

D. Cemaatle namazın teşvik edildiği 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi râvilere, zabtla ilgili yöneltilen tenkid noktalarından biridir? 

 

A. Bid’atu’r-râvi   

B. Cehâletu’r-râvi  

C. Fartu’l-ğafle 

D. İttihamu’r-râvi bi’l-kizb 

 
ُمِحقًّا، َوب َبْيٍت ِفي َوَسِط اْلَجنَِّة ِلَمْن َتَرَك اْلَكِذَب َوإ ْن َكاَن َماز ًحا َأَنا َزِعيٌم ب َبْيٍت ِفي َرَبض  اْلَجنَِّة ِلَمْن َتَرَك اْلِمَراَء َوإ ْن َكاَن  .39

 hadisinde aşağıdakilerden hangisi cennetle müjdelenenler َوب َبْيٍت ِفي َأْعَلى اْلَجنَِّة ِلَمْن َحسََّن ُخُلَقُه 

arasında yoktur? 

 

A. Riyayı terk eden 

B. Haklı bile olsa tartışmayı terk eden 

C. Ahlakını güzelleştiren 

D. Şaka ile de olsa yalan söylemeyen 

 
40. İlk dönem meşhur muhaddislerden nakledilen aşağıdaki ifadeler hangi konuyla ilgilidir? 

 

Ahmed b. Hanbel: “Sen ve ben bu durumu açıklamazsak, cahil kimseler sahih ile zayıfı 

nereden bilebilirler”  

Yahya b. Said el-Kâttân: “Onların bana düşman olması, yalana karşı niçin hadisimi 

korumadın? diyerek Resûlullah’ın bana düşman olmasından iyidir” 

Şube b. Haccâc: “Onun yakasını bırakmak helâl olmaz, çünkü bu, din meselesidir.” 

 

A. Hadislerin metin açısından tenkidi 

B. Gıybetin günah olup olmadığı 

C. Ravileri cerh etmenin meşruluğu 

D. Hadislerin lafzen rivayet edilmesi 
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41. Aşağıdaki ifadeler sırasıyla hangi gruba mensup âlimler tarafından dile getirilmiştir? 

 

 “Âsârı terkedip kıyasa başvurduğunuzda helâk olursunuz” 

 “Rivayetler çoğaldıkça, bilinmeyen, fıkıh ehlinin bilmediği, Kitaba ve Sünnete uygun olmayan 

rivayetler ortaya çıkar” 

 “İki veya üç kişi tarafından rivayet edilen haber, benzerleriyle desteklenir, ravilerinin adaleti 

zahir olur veya haklarında hüsnüzan hâsıl olup aranan şartları taşırsa, fer’î konularda kabul 

edilebilir.” 

 

A. Ehl-i Rey – Ehl-i Hadis – Mutezile 

B. Ehl-i Hadis – Ehl-i Rey – Mutezile 

C. Ehl-i Hadis – Mutezile – Ehl-i Rey 

D. Ehl-i Hadis – Hariciler - Ehl-i Rey  

 
42. Bazı mutasavvıflar, keşfe dayanarak hadis tahammülünde bulunduklarını veya 

rivayetlerin sıhhatini keşf yoluyla tespit ettiklerini söylemişlerdir. Bu iddialar hadis ilmi 

açısından değerlendirildiğinde, aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?  

 

A. Keşf kişiye has bir tecrübe olup dini bilgi kaynağı değildir. 

B. Hadis âlimleri keşf yoluyla Hz. Peygamber’den hadis alınamayacağını söylemişlerdir. 

C. Hz. Peygamber’in vefatından sonra keşf yoluyla hadis alındığı iddiası dinin 

tamamlandığını ifade eden ayet ile çelişmektedir. 

D. Keşf yoluyla elde edilen bilgiler üzerine hüküm bina edilebilir. 

 
43. Sünnet ve hadisle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A. Her hadis sünnet ifade etmediği gibi, her sünnet de sözlü bir rivayete dayanmaz. 

B. Genel kurallar dikkate alınmadan hadislerden hüküm çıkarılabilir. 

C. Hadislerin sıhhatini tespitte isnadın yanı sıra metnin de incelenmesi gerekir. 

D. Mütevatir olarak nakledilen hadisler kesin bilgi ifade eder.  

 
44. Muhaddisler, ilgili ayetlerden hareketle sahabeyi “udûl” kabul etmişler ve cerh-tadil 

ilminin kapsamı dışında değerlendirmişlerdir. Sahabenin adaletiyle ilgili tartışmalar 

bağlamında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A. Sahabenin hadisleri naklederken bazı hatalar yaptığı bilinmektedir. 

B. Bazı sahabilerin birbirini “kizb” ile itham etmesi “hata” şeklinde yorumlanmıştır. 

C. Sahabe bütün hadisleri Hz. Peygamber’den duyduğu gibi nakletmiştir.  

D. Sahabenin “udûl” sayılması zabt değil adalet açısındandır. 
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45. Aşağıda tanımları verilen hadis usulü kavramlarından hangileri doğrudur? 

 

I. Mutabaat: Şeyhinden rivayetinde tek kalmış sanılan bir raviye bir başka ravinin tabi 

olarak ya o şeyhten veya o şeyhin şeyhinden aynı hadîsi rivayet etmesine denir. 

II. Muzdarib: Hangi tabakadan olursa olsun bir ravinin tek başına rivayet ettiği hadise 

denir.  

III. Sakîm: Sahih ile hasen dışında kalan hadîslere denir.  

IV. Takyid: Hadislerin kaynağının gösterilmesine denir. 

V. Nâzil İsnad: Herhangi bir hadisin ravisi ile kaynağı olan Hz. Peygamber veya o hadisi 

rivayet etmiş bulunan meşhur hadis imamlarından birisi arasında en az sayıda ravinin 

bulunduğu isnada denir. 

 

A. I, III 

B. I, II 

C. III, V 

D. IV, V 

 

46. Bir Hanefî fıkıh kitabında devletlerarası hukuk alanında araştırma yapmak isteyen bir 

kimse ilgili hükümleri genel itibarıyla aşağıdaki başlıklardan hangisi altında aramalıdır?  

 

A. كتاب اجلنايات 
B. كتاب احلدود 
C. كتاب الديات 
D. كتاب السري 
 

47. Güncel fıkıh meselelerinden biri olan eti yenmeyen hayvanlardan elde edilen “jelatin”in 

üretilmesi ve tüketilmesinin fıkhî hükmünü araştıran bir kimse aşağıdaki konulardan 

hangisine müracaat eder? 

 

A. االستحالة 
B. اإلسكار 
C. االستطابة 
D. االستهالك 
 

48. Çıkacak ürünü belli bir oranda paylaşmak üzere meyve bahçesi veya üzüm bağı sahibiyle 

bunların bakım ve sulamasını üstlenecek işletmeci arasında yapılan sözleşmeye fıkıh 

dilinde ne ad verilir? 

 

A. Müdârebe 

B. Müşâreke 

C. Müzâraâ 

D. Müsâkât 
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49. Şâfiî mezhebinin önde gelen fakihlerinden biridir. Furu-i fıkıh alanında; el-Basît, el-Vesît 

ve el-Vecîz gibi eserleri, usul-i fıkıh alanında; el-Mustasfâ, el-Menhûl ve Esâsü’l-kıyâs adlı 

eserleri kaleme almıştır. Sözü edilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?  
 

A. İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî 

B. Ebû Yahyâ en-Nevevî 

C. Ebû Hâmîd el-Gazzâlî 

D. Celâdüddîn es-Suyûtî 

 

50. Aşağıda verilen kitap-müellif eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

 

A. Şerhu Muhtasarı’t-Tahâvî, el-Cessâs 

B. El-Kâfî şerhu’l-Vâfî, Hâfuziddîn en-Nesefî 

C. Şerhü’l-Vikâye, Sadru’ş-şerîa  

D. Ravzatü’t-tâlibîn, er-Râfiî 

 

51. Aşağıdaki fıkhî kavram ve tarif eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? 

 

A. Ta‘zîr: Kur’an ve Sünnette belirlenmiş cezaî müeyyidelerdir.   

B. Asabe: Tek başına bulunduğu zaman mirasın tamamını, belli hisseli mirasçılarla beraber 

bulunduğu zaman onlardan arta kalanı alan mirasçıdır. 

C. Âkile: Fâili meçhul cinayetlerde cezaî ve malî sorumluluğu tesbit amacıyla cinayetin 

işlendiği bölge insanlarının veya maktulün yakınlarının yemin etmesi 

D. Îlâ: Kadının belli bir bedel vermesi karşılığında kocanın ayrılmaya razı olması üzerine 

evlilik bağından kurtulmasıdır. 

 

52. Hanefi mezhebine göre hac ibadetinde aşağıdakilerden hangisi ceza kurbanı kesmeyi 

gerektirmez? 

 

A. Ziyaret tavafında bir şavt eksik yapmak 

B. Hayızlı olarak cemerata taş atmak 

C. Sa’y yapmamak 

D. Müzdelife vakfesini terk etmek 

 

53. Bir zekât mükellefinin, alıp-satmak suretiyle elinde tuttuğu 60.000 lira değerinde hisse 

senedi, bankaya kâr-zarar hesabına yatırdığı 100.000 lirası, yazın tatilde kullanmak üzere 

sahip olduğu 200.000 lira değerindeki yayla evi ve toplam 100.000 lira değerindeki iki adet 

servis otobüsü bulunmaktadır. Sahip olduğu bu mallara mukabil ev ve otobüsler için yıl 

içinde ödemesi gereken 10.000 lira borcu vardır. Sadece bu verileri dikkate alarak Hanefî 

mezhebine göre mükellefin ödemesi gereken zekât miktarı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. 11.250 TL 

B. 6.250 TL 

C. 3.750 TL 

D. 4.000 TL 
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54. Kerahet vaktinde namazla alakalı aşağıda verilen hükümlerden hangisi doğrudur? 

 

A. Hanefîlere göre bir rekatı güneş doğmadan önce kılınmış sabah namazı geçerlidir. 

B. Şâfiîlere göre güneş doğarken tavaf namazı kılmak mekruhtur. 

C. Hanefîlere göre istiva vaktinde kerahet yoktur. 

D. Şafiîlere göre kerahet vaktinde camiye giren kimse tahiyyetü’l-mescid namazı kılabilir. 

 

55. “Müvâlât”, “delk”, “istiâbü’r-ra’s” ve “niyet”i de abdestin farzları arasında sayan 

mezhep aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Mâlikî 

B. Hanefî  

C. Şâfiî 

D. Hanbelî 

 

 ayetinde zikredilen kişilerle nikâhın haram olduğu hükmü hangi ’حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم‘ .56

delalet türü ile çıkartılmıştır? 

 

A. داللة بالعبارة 
B. ضاءتداللة باالق  
C. داللة باإلشارة 
D. داللة بالداللة 

 

57. Aşağıdakilerden hangisi Hanefî mezhebine göre istihsan yoluyla verilmiş bir hüküm 

değildir? 

 

A. Selem ve kira gibi akitlerin caiz oluşu 

B. Unutarak yeme halinde orucun bozulmaması 

C. Seferiden kurban kesme yükümlülüğünün düşmesi 

D. Yırtıcı kuşların artıklarının temiz kabul edilmesi 

 

58. Mâni; “varlığı sebebe hüküm bağlanmaması veya sebebin gerçekleşmemesi sonucunu 

doğuran açık (zâhir) ve istikrarlı (munzabıt) vasıf” olarak tanımlanır. Aşağıdakilerden 

hangisi Mâni’ye örnek olarak verilemez? 

  

A. Mûrisini öldüren vârisin, mirastan mahrum olması   

B. Babasını öldüren çocuğa kısas cezasının uygulanmaması   

C. Hayız ve nifas hallerinde namaz vücûbiyetinin düşmesi   

D. Kısasın uygulanması için kasıt ve düşmanlığın gerekli oluşu   
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59. Son nefesini vermek üzere olan kişiye …………, meyyit için genel olarak yapılması 

gereken hazırlıklara …….., kefenlenmesine …….., tabuta konulup musallaya, yani 

namazın kılınacağı yere ve namazdan sonra kabristana taşınmasına …………. denir. 

Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla uygun düşen sözcükleri bulunuz? 

 

A. Muhtazar  teşyi - tekfîn - techîz 

B. Muhtazar  tekfin - teşyi- techîz 

C. Muhtazar  teşyi - techîz - tekfin 

D. Muhtazar - techiz  tekfin - teşyî 

 
60. Aşağıdakilerden hangisi müctehid imamlar arasında meydana gelen ihtilafların sebepleri 

arasında sayılamaz? 

 

A. Sünnetin teşri değeri  

B. Sosyal çevre farklılığı 

C. Dini anlama biçimindeki farklılık 

D. Yoruma açık olan naslar 

 
61. Aşağıdaki durumlardan hangisinde rici talak gerçekleşir? 

 

A. Sarih bir ifade ile tek talakla boşama 

B. Zifaf ve halvet-i sahiha öncesi boşama 

C. Kinayeli lafızla talak niyeti ile boşama 

D. Belirli bir bedel karşılığı boşama 

 
62. Müctehid imamların vefatlarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru 

verilmiştir? 

 

A. İmam Malik, İmam Şafii, Ebu Hanife, Ahmed b. Hanbel 

B. Ebu Hanife, İmam Şafii, Ahmed b. Hanbel, İmam Malik  

C. Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, Ahmed b. Hanbel 

D. İmam Malik, Ebu Hanife, Ahmed b. Hanbel, İmam Şafii  

 
63. Aşağıdakilerin hangisi fıkıh usulü ilminin konularından biri değildir? 

 

A. ألدلة الكلية اإلمجاليةا    
B.  األدلة التفصيلية 
C.  األحكام الكلية  
D.  طرق استنباط األحكام 

  

-
-
-

-
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64. Fıkıh mezhepleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A. İmam Şafîi mürsel yolla gelmiş hadisleri genel kurala tercih etmiştir. 

B. Hanefi mezhebi önce Irak’ta yayılmış, Osmanlılar ile Balkanlara girmiştir.  

C. İmam Mâlik, genel kural ve Medinelilerin tatbikatını ahâd hadislere tercih etmiştir. 

D. Ahmed b. Hanbel fıkha dair görüşlerini şahsen tedvin etmemiştir.  

 

65. Aşağıdakilerden hangisi zamirin uzatılarak okunduğu yerlere örnek olarak gösterilemez? 

 

A. َفَأنتَ  َلُه َتَصدَّى  
B. َسُأْرِهُقُه َصُعوًدا 
C.  َُقاُلوا َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُه َكِثرًيا ِممَّا َتُقول 
D. َفَجَعَلُه ُغَثاًء َأْحَوى 
 

66. Aşağıdakilerden hangisi Kehf Sûresinde yer almaz? 

 

A. Hz. Musa ve Genç 

B. Zülkarneyn 

C. Ye’cûc ve Me’cûc 

D. Hz. Süleyman ve Sebe Melikesi 

 

67. Aşağıdaki ayetlerde hangisine değinilmemiştir? 

 

َوُهَو اْلَعز يُز اْلَغُفوُر.  ًلُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر. الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلوَ َتَباَرَك الَِّذي ب َيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى 
 ُطوٍر.الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا َما َتَرى ِفي َخْلق  الرَّْحَمن  ِمن َتَفاُوٍت َفاْرج ع  اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمن فُ 

 

A. Allah’ın kudreti 

B. Allah’ın yaratmasının mükemmelliği 

C. Salih amelin karşılığı 

D. Hayatın ve ölümün yaratılış gayesi 

 

68. Ayetlerde yer alan altı çizili kelimelerin anlamları sırasıyla hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

 

  اْلَمْشُحونِ  اْلُفْلِكَوآَيٌة َلُهْم َأنَّا َحَمْلَنا ُذرِّيََّتُهْم ِفي 
  ُمتَِّكُؤونَ  اْلَأَراِئِكُهْم َوَأْزَواُجُهْم ِفي ِظَلاٍل َعَلى 
  َعَلى َأْفَواِهِهْم َوُتَكلُِّمَنا َأْيِديِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبونَ  َنْخِتُمَاْلَيْوَم 

 

A. Gemi - Koltuklar - Çarparız 

B. Felek - Üzüm Bağları - Mühürleriz 

C. Felek - Köşkler - Sonlandırırız 

D. Gemi - Koltuklar - Mühürleriz 
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69. Tefsirle ilgili kendisinden en fazla görüş nakledilen ve “Tercümânu’l-Kur’ân” olarak 

kabul edilen sahabi kimdir? 

 

A. Abdullah b. Ömer  

B. Abdullah b. Amr  

C. Abdullah b. Abbas 

D. Abdullah b. Mesud 

 
70. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi yöntem itibariyle diğerlerinden farklıdır? 

 

A. Kuşeyrî - Letâifu’l-İşârât 

B. Kâsımî - Mehâsinü’t-Te’vîl 

C. Ebû İshak es-Sa‘lebî - el-Keşf ve’l-beyân  

D. İsmâil Hakkı Bursevî - Rûhu’l-beyân 

 
71. Aşağıda verilen metinlerden hangisi  َفَكْيَف َكاَن َنِكري ayetinin tefsiri olmaya uygundur? 

 

A.  ٌقْم َأْي َأنَُّه َحِهَعَلْيِهْم ِبالتَّْكِذيِب ِعْند إْهَلاِكإْنَكاِري   

B. َصْوًتا ُمْنَكًرا َكَصْوِت اْلِحَمار 

C. َبْعضَها َفْوق َبْعض ِمْن َغْير ُمَماسَّة  
D. ِفي اْلآِخَرة َأْو ُهَما ِفي الدُّْنَيا 
 

72. Aşağıdaki ayetler Kur’an ilimlerinden hangisinin konusudur? 

 

َوإ ْذ َواَعْدَنا ُموَسى َأْرَبِعنَي َلْيَلًة.../ َوَواَعْدَنا ُموَسى َثَلِثنَي َلْيَلًة َوَأْتَمْمَناَها ب َعْشٍر... -  
َمْوِتَها...َحتَّى إ َذا َجاء َأَحَدُكُم اْلَمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسُلَنا َوُهْم اَل ُيَفرُِّطوَن. / َاللَُّه َيَتَوفَّى اْلَأنُفَس ِحنَي -  

 

A. Müşkilü’l-Kur’ân 

B. Mübhematü’l-Kur’ân 

C. Garîbü’l-Kur’ân 

D. Emsâlü’l-Kur’ân 

 
73. Felak sûresinde Allah’a sığınılması istenen  şerler arasında hangisi yer almaz? 

 

A. Yaratılanların şerri 

B. Sabahın şerri 

C. Gecenin şerri 

D. Düğümlere üfürenlerin şerri 
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74. Kur’an ayetlerinden hareketle birtakım ilmi ve felsefi görüşler ortaya atan, mevcut bir 

takım bilimsel gelişmelerin Kur’an-ı Kerim’de olduğu iddiasını taşıyan tefsir çeşidine 

“İlmî Tefsir” denilmektedir. Bu tefsir metoduna Şâtıbî, Muhammed Hüseyin ez-Zehebî, 

Emin el-Hûli gibi ilim adamları bazı gerekçelerle karşı çıkmışlardır. Aşağıdakilerden 

hangisi “İlmi Tefsir” metoduna yöneltilen itiraz ve eleştiriler arasında yer almaz? 

 

A. Bilimsel gelişmelerin değişkenliği ile Kur’an-ı Kerim’in evrenselliğinin örtüşmediği 

B. Bilimsel tefsirin Kur’an-ı Kerim’in indiriliş gayesine aykırı olduğu 

C. Kur’an lafızlarına ilk muhataplarının anlamadığı manalar yüklemenin gerekli olduğu 

D. İlmi tefsir metodunu benimsemenin itikadî açıdan sorun teşkil ettiği 

 
75. Aşağıda tefsir usûlü ile ilgili verilen müellif-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? 

 

A. Mennâü’l Kattan, Funûnu’l-Efnân fî Ulûmi’l-Kur’ân 

B. Subhi Salih, Mukaddime fî usûli’t-tefsîr 

C. Zürkani, Menahilü’l-İrfan 

D. Zerkeşî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn 

 
76. Aşağıdaki ayetlerden hangisi sünnetin Kur’an tefsirinde temel bir kaynak olduğunu 

savunan bir kimse için delil teşkil etmez?  

 

A. الً َك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويِخِر َذِلآلُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اَفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِم  
B. َياَأيَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّه َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم    
C. َأَطْعَنا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ِإنََّما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنَي ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم َأْن َيُقوُلوا َسِمْعَنا َو  
D. َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ وَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اللََّهَوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَلا ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُك 

ُمِبيًنا اًلالً َض   
 

77. Kur’an tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

A. İnen ayetler vahiy katipleri tarafından yazılmıştır. 

B. Ayetlerin sure içindeki yerleri Hz. Peygamber tarafından belirlenmiştir. 

C. Hz. Ebu Bekir döneminde Mushaf yedi harf üzerine cem edilmiştir. 

D. Sureler, Mushafta mekki-medeni oluşlarına göre sıralanmıştır. 

 
 ayetleri aşağıdakilerden hangisine uygun bir َوالسََّماِء َوالطَّار ق  َوَما َأْدَراَك َما الطَّار ُق النَّْجُم الثَّاِقُب .78

örnektir? 
 

A. Mücmel ve Mübeyyen 

B. Müşkilü’l-Kur’ân 

C. Emsâlü’l-Kur’ân 

D. el-Vücûh ve’n-Nezâir 

  



D i n i  Y ü k s e k  İ h t i s a s  M e r k e z l e r i  D a i r e  B a ş k a n l ı ğ ı 

A A A 

21 

79. İslam dünyası adına ciddi tehlike oluşturan Râfızî-Bâtınî düşünceyle ilmi sahada 

mücadele etmek amacıyla kurulan ve Kur'an ilimleri, hadis, Şafii fıkhı ve usulü, Eş' ari 

kelamı, Arap dili ve edebiyatı, riyaziye ve feraiz gibi derslerin okutulduğu ve Gazzali’nin 

de müderrislik yaptığı kurumlar aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Dâru’l-hikme 

B. Nizamiye Medreseleri 

C. Dâru’l-ilm 

D. Sahn-ı Seman Medreseleri 

 
80. “Sana ilim geldikten sonra, artık kim o’nun hakkında seninle tartışmaya girerse de ki; 

Geliniz oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi 

çağıralım, sonra dua edelim de Allah’ın lanetinin yalancılar üzerine olmasını dileyelim”  

(Al-i İmran, 61) ayeti Hz. Peygamber ile kimler arasındaki tartışma sonucunda nazil 

olmuştur? 

 

A. Necran Hristiyanları 

B. Kurayzaoğulları 

C. Münafıklar 

D. Kaynukaoğulları 

 
81. Uhud Savaşı’nın ertesi günü Kureyş ordusunun Medine’ye baskın düzenlemek istediğine 

dair haber alan Hz. Peygamber’in hem düşman baskınını önlemek hem de 

Müslümanların zayıf düşmediğini göstermek maksadıyla Kureyş ordusunu takip için 

düzenlediği sefer aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Merru’z-zahrân 

B. Bi’r-u maune  

C. Hamrâü’l-esed  

D. Gamre  

 
82. Hz. İsa’da ilahi ve beşeri iki tabiatın birleşerek tek tabiat olduğunu savunurlar. Doğu 

Ortodoks kiliseleri içinde gösterilmelerine rağmen özerktirler. Süryani, Ermeni, Habeş 

ve Kıpti kiliselerinin de içerisinde yer aldığı bu grup aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Protestanlar 

B. Monofizitler 

C. Adventistler 

D. Metodistler 

 

83. “Hristiyanlığın doğu din ve felsefelerine uyarlanması sonucunda ortaya çıkan mesihi-dini 

akım” aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Mormonlar 

B. Yehova Şahitleri 

C. Moonculuk 

D. Baptistler 
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84. Hicri 165 yılında Basra’da doğmuş, 243’te Bağdat’ta vefat etmiştir. İbn Küllâb ve Ebü’l-

Abbas el-Kalânisî ile birlikte ilk dönem müslüman nesillerin ve müslümanların 

çoğunluğunun savunduğu inanç esaslarını sistemleştiren Ehl-i sünnet kelâmının 

kurucularından biridir. Bununla birlikte sufiliği ile temâyüz etmiştir. er-Ri‘âye li-

hukukillâh, Kitabü’t-tevehhüm ve en-Nesâih gibi birçok tasavvuf eserinin müellifi olan 

İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. Hasan el-Basri 

B. Cüneyd-i Bağdâdî 

C. Ebû Tâlib el-Mekkî 

D. Hâris el-Muhâsibî   

 
85. “Temel Sorunlar, Çözüm Önerileri ve İş Birliği İmkânları” başlığı ile Diyanet İşleri 

Başkanlığının ev sahipliğinde 103 ülkeden 211 temsilcinin katılımlarıyla 16-19 Nisan 2018 

tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen zirvenin adı nedir? 

 

A. Uluslararası “Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs” Toplantısı 

B. Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi  

C. Müslüman Azınlıklar Zirvesi 

D. Uluslararası Hicri Takvim Birliği Kongresi 

 
86. “Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün 

siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç 

edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.” hükmü nerede yer 

almaktadır? 

 

A. Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesinde 

B. 657 sayılı Kanunda 

C. 633 sayılı Kanunda 

D. T.C. Anayasasında 

 
87. 1950’de Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde profesör olarak göreve başladı. 

Fakültede Temel İslam Bilimleri Başkanlığı yaparken hadis ve tefsir kürsülerini kurdu. 

Temel İslami Bilimler ile Hadis alanında önemli çalışmalara imza atarak Türkiye'de şu 

anda ilahiyat fakültesinde görev alan hocaların önemli bir kısmını yetiştirdi. “Bazı Hadis 

Meseleleri Üzerinde Tetkikler” ve “Kur'an-ı Kerim'in Üslub ve Kıraatı” başlıca 

eserlerindendir. 9 Mart 1977’de Erzurum’da vefat eden ve cenazesi Saraybosna’ya 

defnedilmiş olan İslam âlimi kimdir? 

 

A. Kamil Miras 

B. Muhammed Tayyib Okiç 

C. Zakir Kadiri Ugan 

D. Ahmet Davudoğlu 
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88. “Bilimsel bilginin hakikate ilişkin keşfinde din, bilimin yoldaşıdır; onun eksik bıraktığı 

alanları tamamlar ve ona derinlik katar. Hayatın anlamı ise yalnızca laboratuvar ortamının 

ve mikroskobik incelemelerin sonucuyla değil, aynı zamanda ressamların, şairlerin, 

ediplerin ve peygamberlerin dile getirdikleri hakikatlerle de tamlık kazanır.” açıklaması 

aşağıdaki düşünce akımlarından hangisine karşı bir cevaptır? 

 

A. Pragmatizm  

B. Pozitivizm 

C. Agnostizm 

D. Nihilizm  

 
89. İslam dünyasındaki çöküşün başka sebeplerle birlikte İslami öğretiyi kavrayamayıştan ve 

fikri durgunluktan ileri geldiğini düşünen; İslami güçlenişin nasıl ve niçinlerini gün yüzüne 

çıkartmaya çalışan ve tartışan, konunun tarihi arka planını ve çağdaş sebeplerini tahlil eden, 

yenileşmenin sosyal, siyasi, dini, fikri ve medeni boyutlarını ele alan, eserlerini İngilizce, 

Farsça ve Urduca dillerinde kaleme alan, “Benliğin Sırları, İslam’da Dini Düşüncenin 

Yeniden Teşekkülü” başlıca eserleri arasında bulunan şair ve filozof aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A. Muhammed İkbal 

B. Muhammed Hamidullah 

C. Mazharuddin Sıddikî 

D. Cemaleddin Afgani 

 
90. Eşarilerle Maturidiler arasında aşağıdaki konuların hangisinde ihtilaf söz konusu 

değildir? 

 

A. Tekvin’in müstakil bir sıfat olup olmaması 

B. Teklif-i mâlâ yutak’ın caizliği 

C. Ahirette ruyetüllahın imkânı 

D. İmanın artıp eksilmesi 

 
91. Mutezile mezhebinin salah/aslah konusundaki yaklaşımı aşağıdaki temel prensiplerinden 

hangisine dayanmaktadır? 

 

A. Emri bi’l-maruf ve nehyi ani’l-münker 

B. Adalet 

C. el-Menzile beyne'l-menzileteyn 

D. Tevhid 
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92. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde doğrudan karşılaşılan bir inanç problemi değildir?  

 

A. Stockholm Sendromu 

B. Reenkarnasyon 

C. Okültist Eğilimler 

D. Mesiyanik söylemler 

 
93. Aşağıdaki kavram-tanım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

 

A. Meu‘net: Allah’ın mü’min kullarında görülen olağan üstü hallerdir. 

B. İrhas: Peygamberlerde, Peygamberlikten önce görülen fevkalade olaylardır. 

C. İstidrâc: İnanmayan kimselerde harikulade olayların meydana gelmesidir. 

D. İhanet: Kâfirlerden, arzularına uygun olağan üstü olayların meydana gelmesidir. 

 
اًء ِلَمْن َكاَن ُكِفرَجَز ب َاْعُين َنا يَتْجر  .94  ayetinde Allah’ın hangi tür sıfatına delalet vardır? 

 

A. Fiili 

B. Selbi 

C. Haberi 

D. Sübuti 

 
95. Mantık ilminde “zihnin özellerden genellere, tikellerden tümellere doğru çıkış şeklindeki 

düşünce tarzı”nı ifade eden ve “bir bütünün parçalarına dayanarak bütün hakkında 

hüküm vermek” anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A. İstikra 

B. Kıyas 

C. Burhan 

D. Temsil 

 
96. Aşağıdakilerden hangisi göç olgusu ve mülteciler konusunu kelam ilmi bağlamında ele 

alan bir araştırmacının öncelikle ilgilenmesi gereken hususlardan biri değildir? 

 

A. Göçe sebep olan sosyal, iktisadi, siyasi olayların teolojik nedenleri 

B. Mülteciler açısından seferilik hükümlerinin değerlendirilmesi 

C. Göçe maruz kalan bireylerin kader meselesine yaklaşımları 

D. Göç ve mültecilik konusunun teodise açısından ele alınması 
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97. Aşağıdaki konulardan hangisinin itikadi mezheplerin oluşumuna doğrudan etkisinin 

olduğu söylenemez? 

 

A. Kader 

B. İrade 

C. Sıfat 

D. Ahiret 

 
98. Tasavvuf tarihi ile ilgili yapılan bir tasnife göre XVI-XIX asırlar tarikatlar dönemi olarak 

kabul edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu dönemin özelliklerinden biri 

değildir? 

 

A. Tasavvufun ana kaynakları bu dönemde yazılmıştır. 

B. Tarikatlar kuruluşunu tamamlamış, tasavvuf kurumsal olarak kökleşmiştir.   

C. Şeyhlikte liyakat ihmal edilerek soya dayalı gelenek öne çıkmıştır.   

D. Âdâba dair eserlerin yazımı tamamlanmış, neşriyat çalışmaları yapılmıştır.  

 
99. “Bir şeyi devamlı olarak düşünmek ve gözetmek” anlamına gelmektedir. “Kulun, Allah 

Teâla’nın her an kendisini gözettiğinin idrakinde olarak, kalbini kötü düşüncelerden 

koruması” şeklinde tanımlanan tasavvuf terimi hangisidir? 

 

A. Mükâşefe 

B. Fakd 

C. Murâkabe 

D. Vecd 

 
100. Aşağıdaki âlimlerden hangisi Mâturîdî düşünce geleneğine mensuptur? 

 

A. Cüveyni 

B. Seyfüddin Âmidî 

C. Kâdî Beydâvî 

D. Ebu’l-Muîn en-Nesefî 
 

 

 

 

 

 

 

 

SINAV BİTTİ 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ… 


