
YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI,  

HAZIRLIK ÇALIŞMASI; 

 

1. Din‟in sözlük ve terim anlamını yazınız? 

Sözlük anlamı; yol, itaat, emir, ibadet, hesap, kural, ceza-mükâfat vb. 

Terim anlamı (Ġslam Bilginlerine göre):       Allah tarafından Peygamberler aracılığı 
ile Ġnsanların iyi olup dünya ve ahirette mutlu, huzurlu  olmaları için gönderilen 
Ġlahi kurallar bütününe din denir. 

2. Ġnsandaki DĠN DUYGUSUNUN KAYNAĞI nedir? YaĢamındaki geliĢimi 
nasıldır? Kısaca açıklayınız. 

Din duygusunun kaynağı, temeli, bu duygunun YARATILIġTAN, DOĞUġTAN 
gelmesidir. Ġnsan aciz, sınırlı bir varlık olduğu için ihtiyaçlarını giderecek 
kendinden daha güçlü yüce bir varlığa SIĞINMA hissi vardır. KiĢinin amacı da 
mutlu olup, güven ve huzur içinde bulunmak için kendisinden daha mükemmel 
yüce bir varlığa SIĞINMA ihtiyacındadır KiĢi ilk hayatında bebek iken yüce 
varlık olarak anne ve babasını görerek onlara sığınır. Ergenlik çağına ulaĢınca, 
akıl olgunlaĢınca insanların da sınırlı olduğunu her Ģeye gücü yetmediğini anlar. 
Bundan dolayı bütün ihtiyaçlarını giderecek, en mükemmel  bir varlık arar. Bu 
varlık ta Allah (Tanrı) olduğu için O‟na sığınır, yardım umar, Allah, ihtiyaçlarını 
yaratır, verir, kendini güvende hissedip MUTLU  olur ve Allah‟a inanır. Tanrı 
inanıĢı da dinlerde bulunduğu için bir dine girer, inanır. 

3..Ġslam‟a göre DĠNĠN KAYNAĞI nedir? Tarihsel geliĢimini ve sonucunu kısaca 
açıklayınız?                           

Ġslam‟a göre Dinin kaynağı, temeli, ilk çıkıĢ yeri  VAHĠY (ilahi mesaj)‟dır. Ġlk defa 
Din, Allah tarafından oluĢturulmuĢtur. Ġnsanlar tarafından değil. Ġnsanların 
ihtiyaçları sebebiyle (sığınma-toplumda düzen) oluĢmamıĢtır.  

Allah,  Hz. Âdem (a.s.) „i  ilk insan ve ilk peygamber olarak gönderir, dinini kurar. 
Fakat insanlar sonradan Allah‟ın gönderdiği  Tevhid(Ġslam) dinini bozarlar. ġirk 
inancına girerler. Bunun üzerine Allah, tekrar Peygamberler gönderir insanlar 
tekrar bozarlar ve bu süreç Hz. Âdem (a.s.) ile son ve bütün 
insanlığın  Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) gönderilir. Bu arada 124.000 

peygamber gönderilir. Allah, hiçbir toplumu peygambersiz bırakmaz. 

Fakat insanlar, hak dini 

bozmuĢlar ve en sonunda Allah, bozulmamak üzere, kıyamete kadar geçerli olsun 
diye son din olarak ĠSLAM DĠNĠ‟NĠ göndermiĢtir. Bundan dolayı Allah‟ın 
Peygamberler ile gönderdiği bütün dinlerin ortak adı “ĠSLAM DĠNĠ (TEVHĠD 
DĠNĠ)‟dir.  



4.Ġnsanların Din‟e, Tanrı‟ya  inanma sebeplerini (Psikolojik, Sosyolojik, Felsefi) 
kısaca açıklayınız?  

-Psikolojik: Ġnsanda din duygusu doğuĢtan geldiği için, kiĢinin amacı da mutlu 
olup, güven ve huzur içinde bulunmak için kendisinden daha mükemmel yüce bir 
varlığa SIĞINIP  ihtiyaçlarını gidermek ister. Ġnsanlara sığınır ama onlar da sınırlı 
olduğu için Allah‟a yönelir, O‟na sığınır. Bundan dolayı O‟na inanır. 

-Sosyolojik: a-Ġnsan toplumsal bir varlıktır. Tek baĢına yaĢayamaz. Toplumsal 
yaĢantıda huzur ve güven içinde bulunmak ister. Toplumsal huzur ise ahlaki 
kurallar ve yaĢantıyla mümkündür. Kötülüklerin çoğalması anarĢiyi, kaosu ortaya 
çıkarır. ĠĢte dinler insanları iyiye yönelttiği için de insanlar toplumsal barıĢ ve 
huzur için dinlere girer. 

b- Ġnsan çevrenin sözlerinden, eylemlerinden etkilenir. (anne-baba, arkadaĢ, okul, 
kitap, film vb.) Ġnsanlık ve medeniyet tarihinde insanlar tanrıya ve dine 
inandıkları için en baĢta da anne-babası inandığı için kiĢi onlardan etkilenir.                  
{ Üzüm üzüme baka baka kararır, arkadaĢ vezir de eder rezil de eder. (atasözleri) 
“Bana arkadaĢını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.” (Hz. Ali (r.a.)}  

FAKAT Ģunu da anti parantez belirtelim insanı çevre etkiler ama son kararı 
bireyin iradesi ve aklı karar verir. Sorumluluk kiĢiye aittir. (Her koyun kendi 
bacağından asılır.) Mahkemelerde sanığı etkileyen kiĢiler olabilir fakat cezayı 
suçu bizzat iĢleyen alır. 

-Felsefi sebep:  

Ġnsan akılsal bir varlıktır. Aklının sorduğu sorulara cevap bulma ihtiyacındadır. 
Cevaplarını buldukça aklı huzurlu, mutlu olur. ĠĢte insan evrene baktığında 
mükemmel bir düzen görür. Bu düzenin kendi kendine TESADÜFEN 
olamayacağını bilir. Her düzenli nesnenin (AKLI OLMADIĞI ĠÇĠN) bir 
Düzenleyici öznesi olduğuna göre der, bu evreni var edenin, insanüstü  yüce bir 
varlık olduğu sonucunu varır. Bunun da Tanrı olacağına aklıyla ulaĢır.  

*Yani özetle insan, hem (kalp)iç huzuru,      hem toplumsal huzuru,        hem de 
akılsal huzuru        aradığı için bu huzur ve mutluluğu En Mükemmel varlık olan 
Allah‟ta bulur.  

 

5.Ġnsanların Peygamberler tarihinde Allah‟ın Dinine inanmama, inkar sebepleri 
nelerdir? Maddeler halinde ve Türkçe ayet meallerinden birer tane  açıklamadan 
yazınız?  



 

6. Dinin gönderilmesinin  önemli  sebeplerinden 3 tanesini kısaca açıklayınız? 

a) Ġnsanlar yanlıĢ yollara sapmasın doğru yoldan gidip iyi insan olsunlar diye 
gönderilmiĢtir. 

b) Ġnsanların iyi insan olup  hem bu  dünyada hem de ahirette mutlu olmaları için 
gönderildi. 

c) Ġnsanlar neyin iyi neyin kötü olduğunu ilahi kurallar ile Allah‟ın 
özelliklerini  öğrenip bilmeleri için gönderildi.  

  

7. Dinin birey ve toplum  üzerindeki etkilerinden, faydalarından  2‟Ģer  tane 
yazınız. 

Bireye faydası:  

a)KiĢinin kalbini temizler ve nefsini terbiye ettiği için iyi insan olur. 

b)BaĢına gelen felaketlerden karamsarlığa kapılmayıp Allah‟ın onunla beraber 
olduğunu düĢünerek ümitsiz olmaz hayata bağlanır ve ruhu  mutlu olur. 

 

 



Topluma etkisi:  

a) Ġyi bireylerden oluĢan toplumda kötülükler azalır ve toplumsal anarĢi olmaz ve 
huzur olur.   

b) Din, insanları birliğe çağırdığı için, yardımlaĢma, kardeĢlik ve beraberlik 
olayları çoğalır. 

 

8. Dinlerin çeĢitlerini Ģema halinde ve birer örnek vererek gösteriniz? 

   DĠNLERĠN ÇEġĠTLERĠ 

  I-Ġlahi (Tanrısal) Dinler 

          A) Aslı bozulmuĢ;                                                     B) Aslı bozulmamıĢ;              

          Yahudilik                Hıristiyanlık                                               Müslümanlık 

                                                  
                               

                                                                                       

 II-Ġlahi olmayan (Ġnsani) Dinler 

          Batıl Dinler; 

a) Ġlkel  Dinler : Örn: Putperestlik, Mecusilik, Satanizm, v.b….  

b) Çin Dinleri  Örn: Taoizm, Konfüçyanizm, Çin Budizm‟i v.b…  

 c) Hint  Dinleri :  Örn: Hinduizm, Budizm, Sihizm  v.b….  

 

 

 

 



9.  Ġlahi ve batıl dinler arasında önemli farklardan 2 tanesini yazınız?      

a)Allah tarafından ilahi kurallar ile  kurulmuĢtur. Fakat bazıları sonradan 
bozulmuĢ Ġslam ise bozulmadan aslını koruyan tek dindir.  

b) Ahiret, kader, peygamber v.b. gibi inanıĢlar bulunur.     

a)Ġnsanlar tarafından kendi duygu ve  düĢünceleri 
ile  kurulmuĢtur.                                   

b)Ahiret, kader, peygamber v.b. inanıĢlar yoktur. 

 

10. Ġlahi (Tanrısal )Dinler‟de Peygamberin önemini 2 örnekle açıklayınız?   

a)Peygamberler, bir öğretmen gibi Allah‟ın mesajlarını açıklar, yorumlar ve 
insanlara öğretirler. Eğer Peygamber olmasaydı dini  tam olarak anlayamazdık. 

b)Peygamberler, bizim gibi insan oldukları için  dinin pratik kısmı, laboratuvarı 
gibi nasıl yaĢanacağını gösteririler ve hayatlarında da güzel ahlaklarıyla bunları 
uygulayarak bize model ve örnek olurlar.   

 

11.Batıl dinlerde ahlaki, iyi unsurların bulunma sebeplerini yazınız.(3 tane)  

a)Allah, her topluma peygamber gönderdiği için bu dinler, ilahi dinlerden, 
peygamberlerin mesajlarından etkilenerek güzel Ģeyler söylemiĢlerdir. 

b)Ġnsanlar, doğuĢtan ahlak duygusu ile beraber doğarlar. Ġnsan,% 100 kötü 
değildir. Her insanın içinde iyilik duygusu bulunduğu için  yanlıĢ din de olsalar 
iyi Ģeyler söylemiĢlerdir. 

c)Toplumda düzen, huzur  olsun, karıĢıklık çıkmasın diye iyi Ģeyler söyleyip 
toplumda kötülüklerin azalması sağlanarak mutluluk sağladığı için iyi Ģeyler, 
kurallar söylemiĢlerdir.  

 

12.Ġslam‟da kiĢinin inancı üzerinde bir otoritenin olmaması ilkesini kısaca 
açıklayınız? Kısaca baĢka dinler ile karĢılaĢtırınız? 

Ġslam‟da insanın bir dine girmesi, dinden çıkması kiĢinin özgür iradesi olup bu 
Tanrı ile kul arasındaki bir iliĢkidir. Allah ile kul arasına bir zümre, sınıf kara 
veremez giremez. Hıristiyanlık‟ta din adamı olan rahip Tanrı ile kul arasına 
girerek dine o sokar ve aforoz ederek dinden çıkarma yetkisi onlardadır. Ġslam‟da 



böyle bir kurum yoktur. Örneğin günah iĢlendiğinde Ġslam‟da Allah‟a tövbe 
edilir. Hıristiyanlık‟ta rahip Tanrı adına günahları bağıĢlayarak Tanrı ile kul 
arasına girerler. 

  

13. Ġlahi Dinler (Yahudilik, Hristiyanlık, Ġslam) arasındaki önemli farklar ve 
benzerlikler? 

1-ĠMANIN 6 ġARTI AÇISINDAN : 

Musevilik, Hıristiyanlık ve Ġslamiyet, imanın 6 Ģartına inanır. Fakat 
Yahudilik ve Hıristiyanlık, eksik ve yanlıĢ inanır. 

Ġslamiyet ise tam ve eksiksiz; doğru bir Ģekilde iman eder. 

  

2-ALLAH‟A ĠMAN AÇISINDAN :   

Yahudilikte, Yehova‟ya (Allah) inanılır. Tektir. Fakat Tanrıya insan 
özellikleri verirler.(Üzeyir Allah‟ın oğludur; güreĢir; yorulur,  dinlenir). 
”Muhalefetün lil havadis sıfatına “(Hiçbir Ģeye benzememesine) eksik inanırlar. 
Ayrıca Yehova, sadece Yahudilerin tanrısıdır-tanrının seçkin ırkı Yahudilerdir-
bundan dolayı milli dindir. ġirk inancı var. Allah‟ın sıfatlarına eksik inanılır. 

Hıristiyanlıkta, Baba(Tanrı: yaratıcı)-Oğul(Ġsa: kurtarıcı)-Kutsal Ruh(Cebrail: 
Kutsayıcı)‟tan oluĢan üçlü tanrı anlayıĢına (Teslis inancı) sahiptirler. ”Vahdaniyet 
Sıfatına”(Tekliğine) inanmazlar”. Ayrıca Tanrıya insan özellikleri 
verirler.(Tanrının meleklerine kızı Ġsa‟ya oğludur derler) “Muhalafetün lil havadis 
sıfatına”  inanmazlar ġirk inancı var. Allah‟ın sıfatlarına eksik inanılır 

Ġslamiyet‟te ise bir, tek olan, hiçbir Ģeye (insan-hayvan-bitki özelliği 
olmayan) benzemeyen, herkesin ve her Ģeyin Rabbi olan, O‟ndan baĢka Tanrının 
olmadığına, O‟na aciz özellikler vermeden en yüce ve en mükemmel varlığın 
Allah olduğuna, Tevhit  inancı içinde, Allah‟ın Zati ve Subuti sıfatlarına tam ve 
eksiksiz iman edilir. 

  

3-KUTSAL KĠTAPLARA ĠMAN AÇISINDAN: 

   Yahudilik‟te Zebur ve Tevrat‟a inanılır. Fakat Ġncil ve Kur‟an‟a inanmazlar. 

   Hıristiyanlık‟ta Zebur, Tevrat‟a (eski ahit) ve Ġncil‟e (yeni ahit) inanılır. 
Fakat Kur‟an‟a  inanmazlar. 

   Ġslamiyet‟te ise Allah‟ın gönderdiği 4 Kitap‟a inanılır. Ama ilk 3 Kitap‟ın 
sonradan bozulduğuna; Kur‟an-ı Kerim‟in bozulmadığına ve kıyamete kadar 
bozulmayacağına, her devirde insanların ihtiyaçlarına cevap vereceğine, içinde 



geçen 6666 ayetin doğru Ve gerçek olduğuna Ģüphe duymadan TAM VE 
EKSĠKSĠZ iman edilir 

  

4-PEYGAMBERLERE ĠMAN AÇISINDAN: 

      Musevilik‟te Hz. Adem‟den (a.s.) Hz. Musa‟ya (a.s.) 23 peygambere inanılır. 
Ama Hz. Ġsa‟ya (a.s.) ve Hz. Muhammet‟e(s.a.v.) inanmazlar. Ayrıca 
Peygamberlerin 5 sıfatından olan günah iĢlememe özelliğine eksik inanılır.(Hz. 
Davud‟un içki içtiğini, zina ettiğini söylerler.) 

      Hıristiyanlık‟ta Hz. Adem‟den (a.s.) Hz. Ġsa‟ya (a.s.) 24‟üne inanılır. (David-
Benjamin-Josef-Abraham……)Ama Hz. Muhammed‟e (s.a.v.) inanmazlar. 

      Ġslam dininde Allah‟ın gönderdiği 25 Peygamberin hepsine birden inanılır. 
Ayrıca Peygamberlerin 5 sıfatına (onların günah iĢlemediğine ,güvenilir 
olduklarına) TAM VE EKSĠKSĠZ iman edilir. 

  

14. Ġman kavramının  terim anlamlarını yazınız 

ALLAH‟IN, Hz. Muhammed‟e (s.a.v.) bildirdiği dine ve hükümlerine  KALP ile 
tam ve eksiksiz bir Ģekilde inanmak, kabullenmek, inkâr etmemektir. 

 

15.Ġslam‟ın sözlük ve terim anlamlarını yazınız? 

Sözlük: itaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, huzur, barıĢ v.b… 

Terim: Ġnsanların dünya ve ahirette mutlu olmaları için  Allah‟ın Hz. Muhammed 
(s.a.v.) ile gönderilen hükümlere ĠTAAT ETMEK, UYGULAMAKTIR.. 

  

16.Allah‟a iman etmek ne demektir? Tanımla ve 1 örnek verin.  

Allah'a *Tevhid inancı içerisinde inanıp Allah'ın en yüce,*en mükemmel varlık 
olduğunu kabul edip  Allah'a eksik, aciz özellikler vermeden, Allah‟ın *14 
Sıfatına (zati-subuti) TAM ve EKSĠKSĠZ olarak can-ı gönülden inanmaya Allah'a 
iman etmek denir 

Örn: Bir kiĢi, Allah'ın 13 özelliğine inanıp 1 özelliğine (Allah, hiçbir Ģeye 
benzemez) inanmıyorsa veya Allah'a sınırlı özellikler veriyorsa  (Allah, bazı 
Ģeyleri yaratır, bazı Ģeyleri bilir gibi ) iman olmaz, Müslüman olamaz. ÇÜNKÜ 
ALLAH (Tanrı) , Descartes‟in deyimiyle “EN MÜKEMMEL VARLIK” olduğundan 
sınırlı, eksik özellikler bulunmaması gerekir. 

  



NOT: 

*TEVHĠD ĠNANCI:  

Allah‟tan baĢka tanrı ( ilah ) olmadığına, Allah‟ın En Mükemmel  varlık olduğuna 
inanıp Allah‟ın özelliklerinde, eylemlerinde  ve varlığında  Allah gibi en yüce bir 
dengi olmadığına inanmaktır. Bu inanıĢ ta Ġslam‟a girmek için özetlenen “Kelime-
i Tevhid” dir.( La ilahe illallah ) 

***ġĠRK ĠNANCI: 

Allah‟ın varlığını kabul edip Allah‟ın varlığında, sıfatlarında, 

eylemlerinde  yanına baĢka tanrılar getirerek, o varlığa Tanrısal (EN 

MÜKEMMELLĠK) özellikleri verip Allah‟ın yanına eĢ getirme, ALLAH ĠLE 

DENK TUTMA, ortak koĢma, Allah‟a aciz özellikler verip sınırlandırma 

inancıdır.      

 

17. a)Allah’ın Zati sıfatı ne demektir? Ve bu sıfatları Türkçe anlamlarıyla  yazınız. ? 

(NAHL/60-) “En yüce sıfatlar ise, Allah'ındır.”                

A-ZÂTĠ ÖZELLĠKLER (sadece ve sınırsız olarak Allah'ta bulunan baĢka 
varlıklarda olmayan sıfatlar) 

1-Vahdâniyet : Allah'ın bir ve tek olması  

2-Vücud : Allah'ın var olması 

3-Kıdem : Allah'ın baĢlangıcı olmaması, ezelden beri var olması (ezelî olması) 

4-Bekâ:   "       sonu olmaması, sonsuz olması (ebedî olması ) 

5-Muhâlefetün lil-havâdis : Allah'ın sonradan yaratılanlara benzememesi, eĢi ve 
benzerinin bulunmaması 

6-Kıyam bi-nefsihî : Allah'ın kendi kendine var olması, var olmak için hiçbir 
varlığa, hiçbir Ģeye ihtiyacı olmaması 

b) Allah‟ın Subuti sıfatı ne demektir? Ve bu sıfatlarını Türkçe anlamları ile 
yazınız? 

B-SUBÛTĠ ÖZELLĠKLER (Allah'ta sınırsız olarak bulunup ,yarattığı varlıklara ve 
özellikle  çok sevdiği için sınırlı olarak insanlara hepsini  verdiği sıfatlar) 



1-Hayat : Allah'ın ölümsüz hayatı vardır, diridir, canlıdır 

2-Ġlim : Allah her Ģeyi bilir. (insanlar da bilir ama her Ģeyi bilemezler, bilgileri 
sınırlıdır.)                  

3-Semi‟ : Allah, her Ģeyi duyar (iĢitir) 

4-Besar : "    ,    "      görür 

5-Ġrade : Allah‟ın sonsuz iradesi vardır, istediği Ģeyi diler ve o olur 

6-Kudret : Allah'ın sonsuz kudreti vardır, her Ģeye gücü yeter. 

7-Kelâm : Allah, konuĢur.( Peygamberler, melekler ile ve insanlar ile konuĢur.) 

8-Tekvin : Allah, her Ģeyi yaratandır.{Ġnsanları, doğayı, Ģifa, rızık, nimet, baĢarı 
v.b. Yaratan, izin verendir.} 

 

18- Allah‟a inanmanın bireye  ve topluma olan faydalarından 2‟Ģer tane yazınız? 

Bireye faydası:  

a) KiĢinin kalbini temizler ve nefsini terbiye ettiği için iyi insan olur. 

b) BaĢına gelen felaketlerden karamsarlığa kapılmayıp Allah‟ın onunla beraber 
olduğunu düĢünerek ümitsiz olmaz hayata bağlanır ve ruhu  mutlu olur. 

Topluma etkisi:  

a) Ġyi bireylerden oluĢan toplumda kötülükler azalır ve toplumsal anarĢi olmaz ve 
huzur olur.   

b) Din, insanları birliğe çağırdığı için, yardımlaĢma, kardeĢlik ve beraberlik 
olayları çoğalır. 

 

19.Allah katında yaratıklar içinde insanoğlunun en Ģerefli, üstün  olmasının 3 
sebebini yazınız ve kısaca açıklayınız?    

1-Akıl ve iradesiyle iman etmesi, Allah‟ın yolundan gitmesi 

2- Allah‟ın subutî sıfatlarından 8‟inin insanda sınırlı da olsa bulunması ve böylece 
ilahi bir ruha sahip olması  

3- Evrendeki her şeyin, her nimetin  insanlar için yaratılması. 

4-İnsanın inanıp inanmaması serbest bırakılıp zorunlu olmayıp özgür olduğu ve 
kendisi içinden gelerek iyiyi seçtiği için üstündür.  



5-İnsan, dezavantaj (eksiklik ) içinde olduğundan (nefs, kötü duygular, Yani hırs, 
nankörlük, acelecilik, açgözlülük, inatçılık v.b. ) fakat buna rağmen iyi tarafı seçtiği 
için diğer varlıklardan üstündür. 

 

20.Peygamberlerin 5 sıfatını ve Türkçelerini yaz? Hz. Muhammed‟in (s.a.v.) 
hayatından bir örnekle açıklayınız? 

1-SIDK: Peygamberler doğru (dürüst ) insanlardır, yalan söylemezler. 

2-EMANET :       "        emin (güvenilir )       "       ,emanete ihanet etmezler, sözlerinde 
dururlar. 

3-FETANET :      "      akıllı ve zeki             "        . 

4-ĠSMET  :         "      günahsızdırlar, kötülük yapmazlar, hep iyilik yaparlar. 

5-TEBLĠĞ :        "      Allah'tan aldıkları emir ve yasakları insanlara eksiksiz, azaltma 
ve çoğaltma yapmadan ulaştırırlar, anlatırlar. 

Örn: Hz. Peygamberimize (s.a.v.) düşmanları ve dostları lakap olarak “Muhammed‟ 
ül-Emin” (Güvenilir Muhammed) derler ve seyahate çıkacakları sırada altınlarını 
O‟na emanet ederlerdi. Çünkü O, hiçbir zaman emanete ihanet etmedi ve sözünde 
dururdu. 

 

21.Peygamberlere iman etmek ne demektir? Tanımla ve 1 örnek veriniz?  

Allah'ın göndermiş olduğu bütün  elçilerin (25 adet ) hepsini kabul etmek ve 
peygamberlerin 5 özelliğine, TAM ve EKSĠKSĠZ    KALP ile inanmaya 
peygamberlere iman etmek denir. Örn: Bir kişi 24 elçiden 1'ine (Hz. İsa'ya) inanmaz 
ise; veya Peygamberin 5 özelliğinden 1'ine(günah işlemediğine) inanmaz ise yani 
günah işlediğine, yalan söylediğine inanırsa iman olmaz, Müslüman olamaz. 

22.Kur‟an- Kerim‟in içinde geçen konulardan 6 tanesini yaz ve birer örnek ver. 

1-ĠMAN KONULARI:     İman'ın 6 şartı  Örn: tevhid inancı, peygamberlere iman, 
kadere iman v.b. 

2-ĠBADET       "          :      İslam‟ın şartları Örn: namaz kılmak, oruç tutmak v.b. 



3-EMĠR VE YASAKLAR: Allah‟ın insanlara söylediği yapmaları ve yapmamaları 
gereken İlahi kurallar  Örn: Adam öldürmemek, Hırsızlık yapmamak 

4-AHLAK         "           : Allah'ın yarattığı canlılara iyi davranmak, zarar vermemek 
Örn: cömertlik, doğruluk, iftira atmamak, hayvanları ve doğayı korumak v.b. 

5-BĠLĠMSEL ĠPUÇLARI   "     :    Tabiatın ve insanların yaratılışlarını ve özelliklerini 
anlatan bilimsel ipuçları veren ayetler  Örn: Dünyanın dönüşü ve yuvarlak oluşu,7 
kat gök insanların biyolojik oluşumu, evrenin genişlemesi, dağların direk oluşu v.b., 

6-ĠBRETLĠ TARĠHSEL  VAKIALAR: Geçmişte yaşamış medeniyetlerin başına gelen 
ibretli tarihi olaylar anlatılır. Örn: Hz. Musa kıssası, Nuh tufanı, Lut kavmi v.b… 

7-CENNET-CEHENNEM KONULARI: 

8-DUALAR: 

 

23. Kur‟an-ı Kerim‟e iman etmek ne demektir? Tanımla ve bir örnek veriniz.  

Kur'an'ın son ve gerçek ilahi kitap olduğuna; kıyamete kadar bozulmayıp 

insanların ihtiyacına cevap vereceğine; içinde geçen 6666 ayetin doğru 
olduğuna  şüphe duymadan hepsine TAM ve EKSĠKSĠZ   KALP ile inanmaya 
Kur'an'a iman etmek denir. 

Örn: Bir kişi Kur'an'ın 6665 ayetine inanıp 1 ayetine inanmazsa, inkar ederse  iman 
olmaz, Allah katında Müslüman olamaz. 

“Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? 
Sizden böyle yapan kimselerin cezası dünyada zelil olmak, ahirette ise 
şiddetli bir azaba uğramaktır.» (Bakara: 85) 

“İşte bu (Kur’an) bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler ise, 

onlar için, en iğrenç ve şiddetli olanından acı bir azab vardır. 
(CASİYE/11) 

“Şüphesiz, bu Kur’an, en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan 

mü’minlere, onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. 
(İSRA/9) 

“İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed’e indirilen (Kur’an)a 
-ki o Rablerinden bir haktır- İman edenlerin (Allah), kötülüklerini örtüp-

bağışlamış, durumlarını düzeltip-ıslah etmiştir. (MUHAMMED/2) 

“Andolsun, biz bu Kur’an’da çeşitli açıklamalar yaptık, öğüt alıp-
düşünsünler diye. Oysa bu, onların daha uzaklaşmalarından başkasını 

arttırmıyor. (İSRA/41) 

“İnkâr edenler dediler ki: “Bu (Kur’an) olsa olsa ancak onun uydurduğu 
bir yalandır, kendisi düzüp uydurmuş ve ona bir başka topluluk da 



yardımda bulunmuştur.” Böylelikle onlar, hiç şüphesiz haksızlık ve 
iftira ile geldiler. (FURKAN/4) 

“İnkâr edenler dedi ki: “Biz kesin olarak, ne bu Kur’an’a inanırız, ne 

ondan önceki (indirile)ne.” Sen o zalimleri, Rablerinin huzurunda 
tutuklanmış, birbirlerine söz atarlarken bir görsen! Zayıf sayılanlar, 
büyüklük taslayanlara: Siz olmasaydınız, elbette biz inanan insanlar 

olurduk, derler. (SEBE’/31) 

24.Kutsal Kitapların gönderilme sebeplerini  2 örnekle açıklayınız? 

a) Kutsal Kitaplar, bir harita gibi insanlara dünya hayatında doğru yolu 
göstererek  neyin doğru neyin yanlıĢ olduğunu  bizlere bildirerek , gerçek hedefe 
ulaĢtırıp  mutlu olmamızı  sağlar. 

b) Nasıl ki bir makineyi yapan mühendis o makinenin nasıl düzgün çalıĢacağını 
Kullanma kılavuzu ile açıklıyor ise Allah ta bizi yarattığı için bizi bizden daha iyi 
tanıdığı için düzgün bir hayatımız olsun diye bir kullanma kılavuzu gibi Kutsal 
Kitaplar gönderir. 

 

25- Ġslam Dini‟nin akla ve bilime önem verdiğini, AKLA uygun bir din olduğunu 
vurgulayan iki ayet meali ve iki Hadis-i ġerif  meali yazınız? 

AYETLER  

HADĠS  “İlim elde etmek her Müslüman kadına ve erkeğe farzdır.” 

“Mahşerde âlimin mürekkebi, şehidin kanından  Mizan’da  daha ağır gelir.” 

 

26. Kur‟an- Kerim‟in Bilimsel ipuçları veren ayetlerinin (yerçekimi, 
dağlar,…………….v.b.) [Türkçe‟sinden     (NOT: yazılı da sorup siz hangi 
bilimsel  sonuca iĢaret ettiğini  boĢluk doldurmanın içine yazılacak.] ve bunların 
Kur‟an‟da yazılmasının ana sebebini kısaca yazınız.  

(Cevap: Kur‟an‟ın Allah‟ın eĢsiz  kitabı olduğuna ve Allah‟ın yaratıcı gücüne iĢaret 
ederek insanların Allah‟a ve Ġslam‟a inanmaları için bu bilgiler verilmiĢtir.) 

  

 



27. a) Kiramen Kâtibin // Münker ve Nekir // Hafaza  meleklerin görevleri 
nelerdir? 

Kiramen Kâtibin: Ġnsanların sağında ve solunda sevap ve günahları kayıtlara alan 
YAZICI MELEKLER. 

Münker ve Nekir: Kabirde insanlara dini sorular soran SORGUCU MELEKLER. 

Hafaza  melekleri: Allah‟ın izniyle insanlara yardım eden, koruyan melekler. 

 

b) Meleklerin özelliklerinden 3 tane yazınız? 

a) Nurdan yaratılmıĢlardır, gözle görünmezler.    

B) Ġrade ve akıl yoktur. Nefs duygusu olmadığı için kötülük bilmezler ve Allah‟ın 
emrinden dıĢarı çıkamazlar.   

C) Erkeklik ve diĢilikleri, yeme, içme özellikleri yoktur.  

 

28. ġeytan‟ın genel özelliklerinden 4 tane yazın ve kısaca açıklayınız? 

a) Kendini üstün görerek kibirli olması  

b) Âdem‟i kıskanması   

c) Ġnsanlara kin duyduğu için kan davası güderek insanlığa düĢman olması ve 
insanları kötü yola çağırması   

d) Yolundan dönmeyip piĢman olmaması inatçı olması 

 

29. Ġblis‟in Ģeytan olma (Ģirk inancına düĢme) sebeplerinden 2 tanesini 
açıklayınız? 

a) Ġblis bilgili birisi olduğu için Allah‟ın bilgisi ve fikrinin “AteĢ topraktan 
 yanlıĢ olduğunu, yanıldığını, kendisinin doğru üstündür, Âdeme secde et “

düĢündüğünü yani  ateĢin topraktan üstün olduğunu düĢünüp ben üstünüm 

(kibir) dedi ve Allah‟ın emrine , kendisi (EGOSUNU-NEFSĠNĠ-

AKLINI) Allah‟ın yanına tanrı olarak getirdi ve Ģirke girdi. ġeytan, Allah‟ın var 

olduğuna ve yaratıcı olduğuna inanıyordu. Fakat Allah‟ın “el-Âlimu” isminde 

ve sıfatında eksiklik gördü. Kendisini, Allah‟ın bilgi seviyesine çıkararak 
kendisinin özelliğini yüceltti. 



b) Ġblis ilk önceden meleklerin baĢkanı iken  Âdemin yaratılması ile değerinin, 
statüsünün azalması, baĢına makam açısından bir sıkıntı gelmesi sebebiyle 

kıskançlığa girerek Allah‟ın adaletine karĢı çıktı. 

 

30.Ġslam’a göre Allah’ın yaratma özellikleri  nasıldır? Sünnetullah kavramı 
ile   açıklayınız? 

Allah, hem yoktan yaratan, hem de vardan yaratan en yüce varlıktır. Örn: 
Hidrojeni ve oksijeni, evrende yok iken yaratmıĢtır. Suyu ise vardan yaratmıĢtır. 
Allah, evrende bir Ģey yaratırken (insanların düzenli bir hayatı olsun diye) %90 
sebepler zinciri içinde yaratır. Yağmurun oluĢması için buharlaĢma, bulutlar, 
rüzgar v.b.., Mevsimlerin oluĢması için dünyanın 23 27 dk.. eğikliği vb. ĠĢte 
Allah‟ın tabiatta koyduğu bu DÜZENE, SEBEPLER ZĠNCĠRĠNE 
“SÜNNETULLAH” (Allah‟ın çizdiği yol, düzen) denir. Ayrıca Allah, rızık, Ģifa, 
baĢarı v.b. yaratırken de sünnetullah ilkesine göre de tedbirleri alan, gayret 
gösteren kiĢilere Ģifa, baĢarı, rızık gönderir. ÇalıĢmayan adama, tembele, baĢarı, 
para nasip etmez.. Arada %10 Allah, gücünü göstermek, her iĢte bir hayır vardır 
ilkesine göre ve sınamak, sabrını, Ģükrünü  ölçmek için bazen ,tehir  ederek 
çalıĢana Ģifa, rızık vermeyebilir; çalıĢmayana da bir Ģans tanınarak Ģifa, rızık 
verebilir (Mucize) 

 

31. Kur’an’a göre dünyamız, maddi ve manevi açıdan nasıl bir yerdir? Açıklayınız 

Maddi açıdan: Allah‟ın yoktan yaratıp, her Ģeyi düzenli, uyumlu, amaçlı, 
estetik  olarak (çiçekler, gezegenler, güneĢin dünyaya uzaklığı v.b.) insanların 
rahat yaĢayabilmesi için yarattığı fiziksel  bir yerdir.     

Manevi açıdan: Ġnsanların geçici olarak bir hancı bir yolcu misali, fani bir yer 
olarak,  iyi ve kötünün ortaya çıkması için bir sınav yeri olarak yaratılmıĢtır. 
KiĢinin amacı, bu dünyada iken iyi insan olup ahirette mutlu olarak yaĢayıp 
Allah‟a kavuĢmasıdır. 

 

32.”Düzen fikrinden” yola çıkarak Tanrı’nın var olduğunu akıl yoluyla (felsefi) ve 
sistematik olarak ispatlayınız?  İntizam Delîli  (Kozmolojik kanıt) 

I. basamak-Evrende bir DÜZEN (Armoni)  görmekteyiz. Örneğin 23 27 dk. 
Dünyanın elips şeklindeki eğikliği, dört mevsimi oluşturması; insan vücudundaki 
150.000 km. civarı  kılcal damarlar; milyarlarca yıldızın yörüngelerindeki muhteşem 
hareket; arının bal için en uygun şekil olan  altıgen petek yapması v.b. 



                                

   

       

 II. basamak -{Madde‟nin (Atom), aklı olmadığına göre-} Hiçbir nesne KENDĠ 

KENDĠNE TESADÜFEN düzenli bir şeyi ortaya çıkaramaz. Muhakkak ki düzeni, 
programı, planı  ortaya koyan bir akıllı varlık ÖZNE olması gerekir. Aklın ortaya 
koyduğu ”Her düzenli Ģeyin bir Düzenleyicisi bulunur.” ilkesi vardır. Örn: sıra 
düzenlidir ve bir planlayıcı öznesi  olan marangozu vardır, binayı, uçağı, bilgisayarı 
yapan, bir mühendis olduğu gibi..(Çünkü ağacın, çimentonun, demirin aklı 
olmadığına göre bu programı kendi kendine tesadüfen oluşturamaz.) 

III. basamak - O halde bu evrene de bir düzen, uyum veren bir varlık olması gerekir 
ki –bu basit bir varlık olamaz örneğin 150.000 km. kılcal damarı 1.5 m.‟ye insanoğlu 
sığdıramaz.- O da gözle görünmeyen her Ģeye gücü yeten yüce bir 
varlıktır  olmalıdır ki  O  da  Allah‟tır. 

33.Allah’ın   bir olduğunu 3 yol ile felsefi yönden ispatlayınız?   

a) Eğer birden çok Tanrı olsa idi; Tanrı, güç demek ise her tanrı kendi isteğini 
yapmak isteyecek, yetki tartışması çıkıp aralarında, çatıĢma, sürtüĢme olacak ve 
sonucunda evrende karmaşa, kaos ve düzensizlik olacaktı. Fakat evrene baktığımız 
zaman bir düzen görmekteysek bu işleri idare eden, yaratan varlığın TEK olması 
gerekir. Örn: Sınıfta ders anlatan öğretmen bir kişi olmalı, okulu idare eden 
müdürün tek olması gerekir ki işler düzenli gitsin. 

O halde evreni yaratan varlığın da BİR olması gerekir ki evren düzenli olsun. Evren, 
düzenli ise  Allah, Bir ve Tek‟tir. 

b) Eğer bu tanrılar iş bölümü yapsın kavga etmesinler evrende düzen bozulmaz 
dersek bu da Tanrı kavramına yakışmaz. Çünkü Allah demek Descartes‟e göre “EN 



MÜKEMMEL VARLIK” demek ise Tanrı her işi kendi kendisine yaratması gerekir. 
Yanına yardımcı, yedek  bir tanrı alıyor ise kendisi bazı şeyleri yaratamadığı, aciz, 
sınırlı olduğu ortaya çıkar ki bu özellik Allah (Tanrı) kavramına yakışmaz. Çünkü 
Allah demek en mükemmel, sınırsız, aciz olmayan Varlık demekse her şeye gücü 
yetip kendisi yapmalıdır. Şifayı, rızkı, başarıyı, bereketi, aşkı başka tanrılar 
yaratıyorsa o tanrılar aciz olur. Bu da Allah‟a yakışmaz. O halde  yaratıcı Allah 
(Tanrı),bir ve tek olmalıdır. 

c) Plato‟nun (Eflatun) Timaios adlı kitabında Allah‟ın bir ve tek olduğunu 
sayılardan örnek vererek açıklar. 

O‟na göre sayma sayıları içinde en mükemmel sayı 1‟dir.Çünkü kendi kendi var 

olan, başka bir sayıya ihtiyacı olmayan, kendi ayakları üzerinde durabilen, aciz 
olmayan bir rakamdır. Fakat diğer sayılar 1‟in toplamına ihtiyacı vardır.2, iki 
olabilmesi için 1+1‟in toplamına muhtaçtır.2 zaten 1+1‟in açılımı olduğuna göre her 
sayı 1‟e muhtaçtır, kendi kendine var değildir. Çünkü tek ve bir olmak güzeldir, 

değerlidir, mükemmelliktir.          İnsanın zihninde de tek olmak ideali vardır, 
evrende teklik mükemmelliktir. Örn: Eşsiz ve benzersiz tek bir mücevher değerlidir. 
Ama ikinci benzeri çıkınca değeri azalacağına göre tek olmak güzelliktir, yüceliktir. 

                                               1 

                                          1 + 1 =2 

                                (1+1) 2 + 1 =3    

                            (1+1+1) 3 + 1 =4 

                                          „  + „ = „ 

                                          „   + „ = „ 

O halde zihinde TEK ve BİR olmak mükemmellik ise evrenin yaratıcısı dediğimiz EN 
YÜCE VARLIK OLAN ALLAH‟IN (TANRI‟NIN)  da bir ve tek olması gerekir 
ki  Allah,  birdir. 

 

34. Ġslam’a göre evrenin özellikleri nasıldır?  6  tane  yazınız.  

1- YaratılmıĢ Ģeyler, bir düzen ve ölçü içerisinde yaratılmıĢtır.(tabiat kanunu) Örn: 
dünyanın, güneĢe uzaklığı v.b           

2- Her Ģey Allah tarafından hem yoktan, hem de vardan  yaratılmıĢtır Ör: insan, 
evren, Ģifa, nimet, H,O ve H2O  v.s..                        

3-    "            "  , bir gaye ve amaç için yaratılmıĢtır, boĢuna oluĢmamıĢtır. Örn: su, 
insanların yaĢaması için; insan, imtihan için 

4-    "     " bir Ģeye muhtaçtır, ihtiyaç sahibidir, sırf kendi kendine bir iĢ yapamaz. 
Ör:2 hidrojen,1 oksijene; insan, yemeğe, suya; çiçek, fotosenteze v.b. 



5- "       " zaman ve mekâna tabidir, zaman ve mekan yaratıkları    kuĢatmıĢtır. 
GEÇĠCĠDĠR.. Örn: güneĢ ve yerküre v.b.  

6-    "    " sınırlıdır, ölümlüdür, aciz ve eksik varlıklardır, en mükemmel olamazlar, 
MADDENĠN, BAġLANGICI VE SONU VARDIR.. Örn: Ġnsan, bilgisi sınırlıdır, 
her Ģeyi bilemez, bir gün ölür; hayvanların aklı ve iradesi yoktur v.b. 

 

35. Ġslam’a göre insanlar toplumsal alanda düzenli bir Ģekilde nasıl yaĢarsa mutlu 
olurlar  dört madde olarak kısaca açıklayınız? 

1-BĠRLĠK: Irk, sınıf, cinsiyet ayrımcılığı yapmadan birlik ve beraberlik içinde 
kardeĢçe, yardımlaĢarak  toplumda yaĢamak 

2-ORTA YOLDAN GĠTMEK: AĢırılıklara kaçmadan her Ģeyin kararında 
yaĢamak(Ne cimri, ne savurgan, kararı cömertlik gibi. 

3-ADALETLĠ OLMAK: Toplumda hiç kimse arsında ayrım yapmadan, zengin-
fakir, güçlü-zayıf  v.b. herkese adaletli, dürüst davranmak 

4-ĠġLERĠ, EHĠL, BĠLEN KĠġĠLERE TESLĠM ETMEK: Toplumda iltimas, torpil, 
rüĢvet yemeden o iĢi bilen kiĢiyi o yere getirip ona teslim etmek. Örn: Kabe’nin 
temizlik iĢlerini, Hz. Muhammed (s.a.v.),iĢini en  iyi o yaptığı için bir Mecusi’ye 
(ateĢperest) o kutsal görevi,   ehil olan bir kiĢiye vermesi 

  

36. Allah‟ın yaratıcılığı  nasıldır? Tevhid inancına ve Teizm‟e  göre açıklayınız 

Allah‟ın yaratıcılığı TEVHĠD ĠNANCINA göre: Her Ģeyin (rızık, Ģifa, baĢarı, nimet 
v.b.) tek yaratıcısı O‟dur. 

Allah‟tan baĢka yaratıcı bir güç, tanrı yoktur. Mitolojideki gibi bereket tanrısı, aĢk 
tanrısı, baĢarı tanrısı v.b. yoktur. 

TEĠZM‟E göre: Allah, evreni ve insanı yarattıktan sonra da yaratmaya devam eder, 
yarattığı varlıklarla ilgilenir, bir mimar gibi yaratıp bir kenara, ötelerin ötesine 
çekilmez her an yaratır, ilgilenir, kontrol altında tutarak gözetir. Evrende ve 
insanın hayatında olan Ģeyleri her an O yaratır. Örn: Yağmurun yağması, 
dünyanın yörüngede hareketi O‟nun izniyle olur. ġifanın, rızkın yaratılması 
O‟nun ilgisi ve gözetmesi, nasip etmesi ile olur.(Tabii ki insanın, aklını ve 
iradesini kullanıp, çalıĢıp tedbir alması Ģartı ile.. Çünkü insan doğadaki 
varlıklardan farklı olarak akıl ve iradesi olup hareketlerinden sorumludur, çalıĢıp 
çalıĢmamayı kendisi seçer.)  

37. .Allah’ın evren ile iliĢkisini ortaya koyan 3 felsefi görüĢleri açıklayınız? 

Allah, vardır, evreni ve insanı O, yaratmıĢtır. Fakat yaratıktan sonra A-DEĠZM: 
Tanrı'nın yaratması devam etmiyor. Yani Tanrı, evren ve insanla ilgilenmiyor, 
müdahale etmiyor, gözetim ve kontrol altında tutmuyor. Tabiat ve yaratıklar 



kendi kendine iĢliyor. Allah, ötelerin ötesinde-evrenin dıĢında-duruyor ve sadece 
ilk yaratmayı  O yapıyor, sonra emekliye ayrılıyor. Sanki bir mimar gibi evi 
yaptıktan sonra evi kiĢiye veriyor ve ilgisini  kesiyor. Tanrı, insanla ilgilenmediği 
için Kitap ve peygamber göndermez; insanın duasına cevap vermez. Çünkü insan 
kendi çaresine bakmalıdır. Örn: yağmur ve benzeri olaylar kendi kendine yağıyor, 
Tanrı karıĢmıyor.. Ġnsanlara din, kutsal kitap  göndermiyor v.b. 

Tanrı  vardır, tektir ve O'ndan baĢka Tanrı yoktur. Her B- ĠSLAMĠYET : (Teizm) 
Ģeyi yaratandır.   Ġlk yaratıĢtan sonra da yaratması devam eder. Her an ve  zaman 
yaratır. ”Allah, her an ayrı bir iĢtedir.”(Kur‟an-ı Kerim) Buna göre Allah, evreni 
(macro cosmos) ve   insanı (micro cosmos) yarattıktan sonra da ilgilenmekte 
kontrol altında tutmaktadır. Tabiatı ve insanı baĢıboĢ bırakmamıĢ 

“İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?” (KIYAMET/36) ve Rabb ismiyle      
ilgilenmiĢ ve evrende her Ģey Allah'ın izniyle olmakta ve O, izin verirse yaratarak 
oluĢturmaktadır. VE genellikle yaratırken sebepler (yağmur için bulut, 
buharlaĢma v.b. rızık için çalıĢmak Ģifa için doktora gitmek v.b.) ile yaratır ve izin 
verir. Ġnsanları sevdiği için Kitaplar ve Peygamberler göndererek insanla ilgilenir, 
yol  gösterir, insanların kötü yollara sapmalarını istemez. Tanrı'yı   çekip giden bir 
mimara benzetemeyiz. 

Örn: Allah, her an insanları, anne-baba ile yaratır. Duamıza cevap verir mimar gibi 
bizi yalnız bırakmaz v.b. . 

C-PANTEĠZM: Yani Tümtanrıcılık demektir. Allah, evrenin içindedir. Her Ģey, 
Tanrı'dır. Kâinattaki her Ģey Tanrı'dır. 

   

38-  7.yy.’da Ġslam Dini’nin Ġnsan  Haklarında  ortaya koyduğu değerler yani 
Ġslam’daki 5 kutsal değer, beĢ  özgürlük nelerdir? ?  

A) Can emniyeti   

b) Mal emniyeti   

c) Akıl, düĢünce emniyeti  

d) Nesil, namus emniyeti   

e) Din ve vicdan  emniyeti 

 

39-Ġslam dininin evrensel, genel özelliklerinden 3 tane. 

a) Ġslam, bütün çağlara  ve bütün toplumlara  hitap eden zamanlar üstü ve 
toplumlar, bölgeler  üstü bir dindir. 

b) Kıyas sayesinde her devrin ihtiyaçlarını akıl  ile yorumlayıp bütün devirlere 
hitap etmesi 



c) Ġslam‟da sınıf, cinsiyet ve ırk ayrımının olmaması. Herkesi içine alması. 

 

40-Ġslami bilgilerin 4 ana kaynağı sırası ile ve Kıyas’ın tanımı ve bir örnek.. 
Kıyas’ın önemi. 

1.Bilgi kaynağı: KĠTAP (Kur‟an-ı Kerim) (Sözlü Vahiy) 

2.kaynak: SÜNNET (HADĠS-Ġ ġERĠFLER) (Takriri Vahiy-Uygulamalı vahiy) 

3.kaynak: ĠCMA (Din âlimlerinin ortak görüĢleri)  

4.kaynak: KIYAS: Din konusunda uzmanlaĢmıĢ bir âlimin çağın problemlerini 
Kur‟an‟a ve Sünnet‟e dayanarak, Kur‟an‟daki ana formülden yola çıkıp 
karĢılaĢtırma ile  yeni bir hüküm koyması  görüĢ bildirmesi. 

Örn: Kur‟an‟da sarhoĢluk veren içki yasaklanmıĢ ve sadece Ģarap söylenmiĢtir. 
Yeniçağlarda çıkan esrar, viski, rakı v.b. içki çeĢitlerini de Ģarap ile kıyaslayıp 
onların da haram olduğu ortaya konmuĢtur. 

KIYAS’IN ÖNEMĠ:  

1- Kıyas sayesinde her devrin ihtiyaçlarını akıl  ile yorumlayıp bütün devirlere 
hitap etmesi  VE   

2- Allah‟ın insanın aklına, düĢüncesine değer vermesidir. 3.Kıyas sayesinde 
dogmatik olmayıp farklı  yorumlara açık olması 

 

41- Ġslam’ın  insan haysiyetini, onurunu korumak için getirdiği günahlar… 

Dedikodu (gıybet)  -iftira-  kıskançlık (haset)-  kibir (büyüklenmek)-  namusa, 
mala  tecavüz, yalancı Ģahitlik   v.b….) 

42- Allah’ın âlemlerin Rabbi olmasıyla ilgili sonuçlardan 3 tane. 

a) Allah, bütün âlemlerin Rabbi olmasıyla O‟nun Bir ve Tek olduğu, bilgisinin ve 
gücünün sonsuz olduğu ortaya çıkar. 

b) Allah‟ın insanı  bu evrende tek baĢına, yalnız bırakmadığı onunla ilgilendiği, 
her Ģeyi(nimetler) insan için yarattığı yardım ettiği, duamıza cevap verdiği  ortaya 
çıkar ki bize de Ģükretmek, ibadet  etmek görevi düĢer.    

c) Allah, insanların nefslerini terbiye edip iyi  bir varlık olmaları  için onlara ilahi 
emir ve yasaklar göndererek eğitir. 

 



43-a)Atatürk’ün Ġslam Dini’ni son din olarak görmesini  sözüyle birlikte kısaca 
açıklayınız.? 

 “Bizim dinimiz, en akılcı ve en doğal dindir. Bundan dolayıdır ki son din 
olmuĢtur.” 

b) Atatürk‟ün Ġslam Dini ile ilgili sözlerinden 2 tane yazınız?  

“Her fert dinini ve diyanetini öğrenmesi gerekir. Bunun da en güzel ve doğru yeri 
de mekteptir.”  

“Din vardır ve gereklidir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur.” 

 

44-Tenasüh (Reenkarnasyon ) inanıĢı? 

Hinduizm‟de kiĢinin bedensel ölümünden sonra ruhunun tekrar dünyaya gelip 

baĢka bir bedende (Ġyi yaĢamıĢsa statü atlayarak yine insan, kötü yaĢamıĢsa 

hayvan, bitkinin içine girerek) ikinci yaĢamına devam etmesi, ruhun  tekrar tekrar 

dünyaya göç etmesi inancıdır. 

Not: Bu anlayıĢ Ġslam‟a, Kur‟an‟a  göre akılsal olarak  yanlıĢtır. Çünkü 

Reenkarnasyonda kötülük yapan, hak yiyen sadece  Tanrıların cezası olarak 

dünyaya hayvan olarak gönderiliyor ama haksızlığa uğrayan, mazlum kiĢi  

hakkını alamıyor, yapanın yanına kar kalıyor, gerçek adalet yerini bulmuyor. 

Ġslam‟da ise ilahi adalet Ahirette mahĢer günü hakkı yenmiĢ olan ,haksızlık yapan 

kiĢiden kendisi ,Allah‟ın kontrolünde hakkını alır. Örn: MahĢerde sevap ve 

günahlar tartılıp ona göre hesap olacağına göre malı çalınmıĢ kiĢi ,hırsızdan  

hakkını  mahĢer günü-- hırsızın eğer varsa sevaplarını alarak yoksa malı çalınanın 

günahları hırsıza verilerek-- adalet yerini bulur. Allah‟ın hırsıza vereceği hırsızlık 

cezası beni ilgilendirmez, bu suçun günahının cezası kiĢinin Tanrısı ile onun 

arasındaki bir problemdir. Benim malımın hakkımı kim verecek, kimden 

alacağım önemli olan adalet budur. 

 

45-Ahiret hayatının basamakları yani kiĢinin öldükten sonra baĢına gelecek 

olaylar? 

1-(Fiziksel ölüm) Kabir hayatı  

2-Kıyamet  

3-Yeniden diriliĢ   

4- MahĢerde toplanma 

5-Hesap  (ilahi mahkeme)  



6-Amel defterlerinin dağıtılması   

7-Mizan terazisi   

8-Sırat köprüsü    

9-Sonsuz Cennet veya cehennem hayatı 

 

46--Ahiret hayatının mantıksal ispatları 3 tane. 

A) Ġlahi Adalet: Bu dünyada birtakım haksızlıklar olmaktadır. Hakkı yenen 

genellikle hakkını alamamaktadır. Öyleyse öyle bir dünya olmalıdır ki adalet 

yerini bulsun, mazlum hakkını alabilsin. O yer de semavi dinlerin söylediği 

AHĠRET‟ tir. 

B) Her iĢin bir karĢılığı vardır. (SINAV): Nasıl ki dünyada da bir iĢ yapılınca o iĢin 

karĢılığı var ise (iĢçinin ücreti, öğrenciye karne v.b.) ĠĢte madem Tanrı bizi bu 

dünyaya gönderdiyse boĢ yere gelmediğimize göre iyi ve köyünün ortaya çıkması 

için bir sınav için geldiysek bunun bir karĢılığı olması gerekir.Ne ekersen onu 

biçersin atasözü gibi bu dünyada yaptıklarımızın karĢılığı olarak cennet ve 

cehennemin olması akla daha uygundur. 

C) Hz. Ali‟nin (r.a.) ispatı: Allah‟a inanan fakat ahirete inanmayan biri Hz. Ali‟den 

(r.a.) ispatını sorar. O da der ki: Ahiret konusunda iki ihtimal var. Ya ahiret var ya 

da ahiret yok %50‟ye % 50 ihtimal olarak. Eğer senin dediğini kabul edersek, 

öldükten sonra ahiret yoksa sen inanmadığın için bir ceza olmayacağı için 

kardasın. Ben de boĢ yere inanmıĢ olurum.(fakat dünyada Allah için yapılan 

iyilikler boĢa gitse bile insanlar sadakalarımız için bize saygı gösterecek, namaz 

ile spor, oruç ile mide dinlenecek v.b. faydası bu dünyada alınacak) 

Eğer benim dediğim çıkarsa yani YA AHĠRET VARSA.. ..ĠĢte o zaman ben 

inandığım için karlı, mutlu olacağım, sen ise inkar ettiğin için zarar da olacaksın. 

 Öyleyse ahiretteki ceza ve mükafat, %1 ihtimal dahilinde bile olsa (normalde 

%50) iĢi Ģansa bırakmadan, hayatla kumar oynamadan ahirete inanmak mantıklı 

insanın iĢidir. 

  

47-Yeniden diriliĢin 3 ispatı. 

a) Ġlkbahar örneği: Nasıl ki sonbaharda doğa, ölmüĢ gibidir ama ilkbaharda 

canlanırsa iĢte insan bu dünyada ölse bile tekrar dirilip ahirette dirilecektir. 

b) Benzeri yaratma: (Allah, için zorluk yoktur. Ġnsanın anlaması için verilen bir 

örnektir.) Bir Ģeyi ilk kez yapmak, planlamak zordur. Ama ikinci benzerini tekrar 

yapmak, seri Ģekilde üretmek kolay ise Allah ta nasıl insanı ilk yarattığına göre 

ikinci kez tekrar yaratması basit bir iĢtir. 



c) Zıddını yaratma: Allah bu dünyada ölüm ve yeniden diriliĢi canlılar 

dünyasında göstermektedir. YeĢil ağaçtan (%95‟i sudan oluĢan) format değiĢince 

onun zıddı olan ateĢi ortaya çıkardığına göre beni, zıddıma değil benzerimi 

yaratması daha basittir. (Ayrıca günümüzde bilimsel geliĢmeler gösterdi ki su‟yu 

ayrıĢtırdığımızda içinden ateĢ, enerji (H2) çıktığını görmekteyiz. 

  

48-Kaza ve kaderin tanımı?  

Kader: Allah‟ın ezeli bilgisi ile BĠZE GÖRE gelecekteki olan olayları adaletiyle 

takdir etmesi, düzenlemesi, karar vermesi, yazmasıdır. 

Kaza: Allah‟ın takdir ettiği, düzenlediği programın zamanı, Ģartları yerine gelince 

izin verip, nasip edip yaratmasına denir. 

49-Ezeliyet ne demektir? 

 

Kader meselesinin anlaĢılamamasındaki en büyük sebep, “zaman” ve “ezel” 

kavramlarının birbiriyle karıĢtırılması ve yanlıĢ değerlendirilmesidir. 

Ġnsan, zaman ve mekân içerisinde yaĢadığı için, her hadiseyi ve hakikati zaman 

ölçüsüne göre değerlendirmekte ve ezeli, zamanın baĢlangıcı zannetmekle hata 

yapmaktadır. ĠĢte kaderi anlayamamak, böyle yanlıĢ bir kıyasın mahsulüdür. 

Zaman, kâinatın yaratılmasıyla baĢlayan ve içerisinde hadiselerin cereyan ettiği 

soyut bir kavramdır. GeçmiĢ, hâl ve gelecek olarak üçe taksim edilir. Bu taksim 



mahlukata göredir. Yani asır, sene, ay, gün, dün, bugün, yarın gibi bütün 

kavramlar ancak yaratılmıĢlar için söz konusudur. 

Ezel ise, zamanın baĢlangıcının evveli demek değildir. Ezelde geçmiĢ, hâl ve 

gelecek yoktur. Ezel bütün bu zamanların aynı anda görüldüğü ve bilindiği bir 

makamdır. Dilerseniz Ģimdi, Allah‟ın ezeliyet sıfatını misaller ile anlamaya 

çalıĢalım: 

Misal-1: 

Düz bir çizgi düĢünün, bu çizgi zaman çizgisi olsun. Bu çizginin ortası ise Ģimdiki 

zaman, yani Ģu anda içinde bulunduğumuz an olsun. Bu çizginin solundaki nokta 

ise geçmiĢ zaman olsun. ĠĢte bu noktada kâinat yaratıldı ve daha sonra ilk insan 

Hz. Âdem (a.s.). Ve o zamandan bugüne kadar yaratılan her Ģey, hâl ile geçmiĢ 

zamanın ifade edildiği bu iki nokta arasında var oldu. 

Zaman çizgimizin sağındaki nokta ise gelecek zamandır. Bu nokta, kıyametinde 

ötesinde cennet ve cehennem hayatını içine alan sonsuzluk hayatıdır. ġu anda 

içinde bulunduğumuz hâl noktası ile gelecek zaman noktası arasında ise 

torunlarımız, onların torunları ve kıyamete kadar yaratılacak her Ģey hatta bunun 

da ötesinde öldükten sonra dirilme, hesaba çekilme, amellerin tartılması ve 

sırattan geçme gibi hadiseler var. 

Ezel ise bu zaman çizgimizin, geçmiĢ noktasının sol tarafı değildir. ĠĢte kaderi 

anlayamamamızın sebebi, ezelin burası olduğunu zannetmemiz ve ezeli, zaman 

çizgisi üzerinde bir yere oturtmamızdır. Zira ezeli, burası zannettiğimizde 

Allah‟ın yarını bilmesi için yarının gelmesi gerekecektir. ĠĢte bu zan ve ezeliyet 

kavramını yanlıĢ anlamamız ise Ģu soruyu sormamıza sebep olacaktır: “Allah 

günahkâr olmamı yazmıĢsa benim suçum ne?” 

ġimdi ezel kavramını, zaman çizgimizde resmettiğimizde bu sorunun ne kadar 

manasız bir soru olduğu anlaĢılacaktır. ĠĢte ezel bu çizginin üst kısmındaki 

noktadır. GeçmiĢ zamanın sol tarafı değil, bir zamansızlıktır. Hâl, geçmiĢ ve 

geleceği aynı anda tutan ve gören bir makamdır. Dolayısıyla Allah bugünü 

gördüğü ve bildiği gibi, yarını da öbür günü de ve cennet ile cehennem hayatının 

yaĢanacağı sonsuzluk hayatına kadar her Ģeyi de bugün ile birlikte görmektedir. 

Allah için hâl, geçmiĢ ve gelecek gibi kavramlar yoktur. Bu kavramlar zaman ile 

kayıtlı olan bizler içindir.  

 

50-Allah’ın iradesi ile insanın eylemlerdeki sorumluluğu olan iradesini kader konusu 

ile açıklayınız? 

Allah‟ın külli(sınırsız) iradesi, insanın cüz‟i (sınırlı) iradesi vardır. Allah, 

insanları, iyi ve kötünün ortaya çıkması için karĢısına kötülük(nefs, Ģeytan v.b.) ve 

iyilik (Vicdan, kalp, melek, Kutsal Kitap v.b.) Ģıklarını ortaya koymuĢ ve bir de 



akıl, irade vererek seçim yapması için özgürlük vermiĢtir. ĠĢte insan iradesi ile 

seçimini kendisi yapar ve insanın ısrarı üzerine Allah, o olayı yaratarak izin verir, 

nasip eder, bunu Kaderine yazar. Allah‟ın gelecekteki olayları bilmesi insanın  

robot olduğu anlamına gelmez. Örn: GüneĢ tutulmasını ön bilgi ile önceden bile 

bilim adamları dediği için, o zaman gelince güneĢ tutulmaz. GüneĢin tutulacağını 

bildikleri için bir yere yazarlar. ĠĢte bunun  gibi Allah ta önceden biliyor diye 

insanın iradesine, seçimine direkt karıĢmaz, sınav için serbest bırakır. Seçimini 

görünce Kadere yazar. (Not: GüneĢ karĢısında eli bağlı olan bilim adamı ile 

Allah‟ın yaratıcılığı arasında mükemmeliyet açısından fark vardır. Son kararı, 

Yazgıyı, Takdiri, nasip etmeyi yani insanın seçiminin SONUCUNU Allah belirler. 

Özetle dersine çalıĢan öğrencidir, kendi seçimi ile çalıĢmıĢtır. Fakat sonucu, takdir 

eden, notu  veren  nasıl öğretmen ise ,  son karar öğretmen ise  iĢte bunun gibi; 

çalıĢan, gayret gösteren, iyiyi veya kötüyü iradesi ile  SEÇEN, ĠNSANDIR. Bunun 

sonucunda SON KARARI TAKDĠR EDEN,(Ģifayı, rızkı, hayır ve Ģerri) YARATAN 

NASĠP EDEN ALLAH‟TIR. 

NOT: KÖTÜ YOLU SEÇEN BĠZLER OLDUĞUMUZ ĠÇĠN  YAPTIĞIMIZ 

KÖTÜLÜKLERDE,(SARHOġKEN ARABA KULLANIP KAZA YAPINCA, VEYA 

ALKOLĠKLĠKTEN   KANSERE YAKALANINCA ) BUNU ALLAH,KADERĠNDE 

BÖYLE YAZMIġ DEYĠP KÖTÜLÜKLERĠ ĠġLEMEK, KÖTÜLÜKLERĠ ALLAH‟A 

ÇAMUR OLARAK ATMAK, VE KADERE SÖVMEK, ĠSLAM ĠNANCINA 

YAKIġMAZ.SINAVDA 5 ALAN ÖĞRENCĠ BUNU BEN ALDIM,  

1  ALINCA DA, ÖĞRETMEN VERDĠ DĠYEN NANKÖR BĠR ÖĞRENCĠ 

OLMAMAMIZ GEREKĠR. BÜTÜN YAPIP ETTĠKLERĠMĠZDEN BĠZLER 

SORUMLUYUZ… 

 

51-Tevekkül inancı? Tanımla bir örnek veriniz? 

Kulun, elinden gelen bütün tedbirleri aldıktan sonra o iĢin sonucunu, nasibini 

Allah‟a bırakması, Allah‟a vekalet vermesine, O‟na güvenmesine ve Allah, verince 

Ģükretmesi, vermeyince isyan etmemesine Tevekkül inancı denir. 

Örn: Hastalığın gitmesi için doktor, ilaç, hastane gibi  tedbirlerimizi almalı, 

sonucunu, Ģifayı Allah‟ın nasibine bırakarak O‟na güvenmek ,Ģifa gelince Ģükür, 

gelmese de isyan etmeden sabırla gayret gösterip güneĢli günlere umutla bakmak, 

isyan etmemek. 

 

52-ĠSLAM’DA HELAL VE  HARAMLAR ĠÇĠN GEÇERLĠ ÖLÇÜ VE KAĠDELER: 

A-Helal ve haramları belirleyen birinci varlık Allah‟tır, sonra Peygamber ve sonra 

Ġnsan aklıdır.(Din Alimlerinin yorumları) 



B-Allah ihtiyacımız olan Ģeyleri helal; Bireye ve topluma Zararlı olan Ģeyleri 

haram yapmıĢtır. VE Haramlar asli ihtiyacımız değildir haram olmadan da insan 

yaĢayabilir. helaller haramlardan daha çoktur. 

C-Allah‟ın yasak koymasının asıl nedeni sınav için olup Allah‟ın dediğini yapıp 

yapmama olayıdır. 

D-Helal ve haramlar kıyamete kadar geçerlidir. Adam öldürmek, kumar 

örn.25.y.y.‟da da haramdır.su içmek helaldir. 

E-Zorunluluk haramları serbest bıraktırır. Örn: Açlık anında ölmemek için domuz 

eti sınırı aĢmadan yenilir. Su olmadığında toprak ile abdest alınır. EĢleri  

barıĢtırmak için yalan söylenir. vb.  

NOT: Bu özellik Ġslam‟ın   

1- Kolaylık dini olduğunu, insanı düĢündüğünü, hoĢ görülü olduğunu, katı 

kuralcı olmadığını gösterir. 

2- Dogmatik olmadığını gösterir. Çünkü dogma olan Ģeyler hangi Ģart ve Ģurt 

olursa olsun değiĢmez. Ġslam‟da ise en yasak olan yalan, domuz eti bile belirli 

Ģartlarda yapılabilir. Asla değiĢmez değildir. Bu kuralı zaten Allah kendisi 

Kitabında belirtmiĢtir. 

F-Harama götüren her yol ve sebep haramdır. Örn: Bir kiĢi kötülüğe sebep oluyor 

ise o fiili etkileyen yapmasa bile onun bu eylemi haramdır. Bir kiĢi esrar içmese 

bile birisinin esrar içmesine sebep olması gibi… 

G-Haramlar%100 zararlı değildir. Bazı faydaları vardır. Fakat ZARARI 

YARARINDAN DAHA ÇOKTUR. Örn: Ġçkinin (tabiattaki bitki, meyvelerden 

yapıldığına göre)  vücuda bazı faydaları vardır.(Bu faydalar, üzüm, pekmez, Ģıra, 

arpa, anasondan doğal olarak helalinden faydalanılır.) 

Fakat zararı (Trafik kazaları-boĢanma-Ģiddet v.s.) daha çoktur. 

H- Haramların azı da haramdır, çoğu da haramdır. Tabi ki az ile çok arasında 

derece farkı vardır. Örn: Sakız çalmak da milyar çalmak da hırsızlıktır. Birisinde 

az zara var diğerinde çok zarar var ama ikisi de hırsızlıktır. VE BU TÜR KÖTÜ 

ALIġKANLIKLAR AZ ĠLE BAġLAYIP ALIġKANLIK HALĠNE DÖNÜġÜR VE 

ALIġKANLIKLARIN ESĠRĠ OLUR VE BIRAKAMAZ…..sakızla az zara verdim 

nasıl olsa deyip de baĢtan yapmamak gerekir….. 

53- Ġslam Dini’nin Akıl dini olduğunu, DOGMATĠK OLMADIĞINI örneklerle  

kısaca açıklayınız? 

Ġslam, akıl dinidir. Ġlk emri “OKU”‟dur. Çünkü ayetler, hadisler  ile okumayı, ilmi 

emreder. Alimin mürekkebini, Ģehidin kanından üstün tutar. Kıyas ile insanın 

aklına önem verir. 



Ġslam, Hıristiyanlık v.b. dinler gibi dogmatik (DeğiĢmez, Ġnsan aklıyla 

yorumlanamaz) değildir. Örn: Hıristiyanlık‟ta Rahiplerden oluĢan din adamları 

sınıfı vardır ve Tanrı‟nın yeryüzündeki temsilcisidir. Onların söylediği Ģeyler 

eleĢtirilemez, değiĢmez kurallardır. Ama Ġslam‟da din adamı sınıfı olmayıp alimin  

Kitap‟taki  yorumu eleĢtirilir, değiĢir. 

Ayrıca Allah‟ın Kur‟an‟da söylediği kesin emir ve yasaklar bile zor Ģartlarda 

değiĢir, uygulanmaz. 

Örn: Domuz eti, içki haramdır. Fakat aç-susuz kalınıp ölmemek için yenilir, içilir. 

Abdest, Allah‟ın kuralına göre su ile alınır ama toprak ile de teyemmüm yapılır. 

ĠĢte Ġslam, dogmatik olsaydı hiçbir hükmü değiĢmemesi gerekirdi. Ölsen de 

domuz etini yemeyeceksin, susuz kalsan da içki içmeyeceksin, illaki abdesti su ile 

alacaksın denirdi. Fakat Ġslam, KAZUĠSTĠK bir din olduğu için Ģartlara, zamana 

hemen uyum sağlar, insana kolaylık gösterir.  Kıyas ile de insanın akılsal 

yorumlarına kapı açar ve her devirde insanların ihtiyaçlarına cevap verir. Örn: Hz. 

Ömer (r.a.), kıtlık anında kıyas ile yorum yaparak Ġslam‟ın önemli olan 

Ģartlarından zekatı bile belirli bir süre kaldırmıĢtır. 

 

54-ahlak ile ilgili birkaç önemli bilgi ana sayfada var  

  

55-ibadetin önemi-tanımı-inanç ile iliĢkisi ana sayfada var  

  

56-imanı güçlendiren-zayıflatan etkenler ana sayfada var  


