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TEST
1. Günümüzde, bilimler şeylerin nasıl oluştuklarını ve
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Felsefeyi Tanıma

4. “Felsefi önerme yoktur, yalnızca önermelerin açıklı-

nasıl işlediklerini anlamaya çalışırlar, felsefe ise da-

ğa kavuşturulması vardır” der Wittgenstein. Felsefe

ha çok şeylerin bizim için taşıdıkları anlam üstünde

öteki bilimlerin dillerini yapıları bakımından inceler.

odaklanır; bilim her şeyden söz edebilmek için nes-

Bu Wittgenstien'ın ve çağımızın çoğu mantıkçı po-

nel bir bakış açısı edinmek zorundadır, oysa felse-

zitivistinin öğretisidir.

fe, bilginin kaçınılmaz olarak bir öznesi, bir kişisi ol-

Bu öğreti felsefi çalışmayı;

duğunun bilincindedir hep.

I. dil

Bu parçaya göre bilimde olup da felsefede ol-

II. ahlak

mayan nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

III. bilim

A) Üretilen bilginin doğruluk değerinin herkes için

IV. varlık

aynı olması

alanlarından hangisiyle ilgili görmektedir?

B) Bilginin bireye bağlı, yani üreten kişinin nitelikleriyle bağlantılı olması

A) I ve II

C) Karşılaşılan durumların ve ulaşılan sonuçların

B) I ve III
D) II ve IV

C) II ve III
E) I ve IV

anlamlarının önem taşıması
D) Bakış açısı farklılıklarının üretilen bilgiyi önemli
ölçüde etkilemesi
dikkatle sorgulanması

2. Felsefe bir bilgidir. Dolayısıyla şiir değil, müzik değil, ciddi, sağlam bir araştırmadır. Kapısını hiçbir
alana kapamaması, ulaşabildiği her yöntemi kullanması anlamında herkese açık ve herkese ait bir bil-

AYDIN YAYINLARI

E) Elde edilen bilginin insan yaşamına etkilerinin

5. Felsefe, her şeyi bilenin bilmeyene bir açıklaması
değil, gücün mantığına değil, mantığın gücüne karşılıklı olarak boyun eğen eşitler arası bir diyalogdur.
Buna göre, felsefe için verilen;
I. bilenin de bilgiyi aramaya devam ettiği,

gidir. Sınır sorunlarının, temel sorunlarının bilgisidir,

II. mantıksallığın temele alındığı,

dolayısıyla, öteki disiplinlerin varsayımlarıyla yetin-

III. bilinmeyenin peşinden gidildiği,

meyen, köklere gidesiye araştırmak isteyen bir kök

IV. kesin bilginin üretildiği,

bilgisidir.

V. düşüncenin düşünceyle karşı karşıya geldiği

Bu parçada felsefenin aşağıdaki niteliklerinden
hangisinden söz edilmemiştir?

bir alandır.
yargılarından doğru olmayan aşağıdakilerden

A) Özü sorgulama

B) Evrensellik

hangisidir?

C) Sistemlilik

D) Yöntemlilik

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) Refleksiflik

3. “Felsefenin görevi, hep yeniden en baştan başlamaktır, hem de her seferinde” diyen bir düşünürün bu yargısı, felsefenin aşağıdaki özelliklerin-

6. Felsefenin hangi dalı varlığın en genel özellikle-

den hangisi ile doğrudan ilişkilendirilemez?

rini araştırır?

A) Kümülatiflik

B) Öznellik

A) Bilgi felsefesi

B) Bilim felsefesi

C) Evrensellik

D) Çözücü ve kurucu olma

C) Varlık felsefesi

D) Din felsefesi

E) Varsayımsallık

1. Fasikül

E) Ahlak felsefesi
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7. Bilimlerin durduğu, soru sormayı bırakıp varsayım-

9. Felsefeye sonradan tıp ve psikolojiden geçmiş olan

ları kabul ettiği yerde, filozof soru sormaya başlar.

Karl Jaspers için felsefe yapma, kendisiyle insanın

Bilimler bilgi ortaya koyar, filozof bilinenin ne oldu-

bizzat kendisini bulduğu ve bizzat kendisi olduğu iç-

ğunu sorar, bilimler yasalar ortaya koyar, filozof ya-

sel bir etkinliktir: O varlığın açımlanmasıdır.

sanın ne olduğu sorusunu ortaya atar. Sokaktaki in-

Bu durumda aspers için felsefe;

san ile politikacı hazdan, yarardan söz eder, filozof
ise haz ile yarardan gerçekte ne anlaşılması gerek-

I. özde insanın ne olduğu,

tiğini sorar. Demek ki; felsefe, köklere gitmesi bakı-

II. insanın ne olabileceği,

mından aynı zamanda bir kök bilgisidir.

III. insanın varlığın en derin düzeylerinin nasıl farkında olacağı

Parçada felsefenin “kök bilgi” olarak nitelenmesini olanaklı kılan felsefe özelliği aşağıdakilerden

sorularından hangilerini cevaplamayı amaçla-

hangisidir?

malıdır?

A) Yığışımlı olma

B) Eleştirellik

C) Özü sorgulama

D) Refleksiflik

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız II
E) I, II ve III

AYDIN YAYINLARI

E) Tutarlılık

10. Felsefenin, kararsızlıklarımızı çözecek kuramlar ortaya koymadan önce, kendisinin de kararsız olması gerekir. Sahici yanıtlar vermeden önce, yanlış yanıtların onu inandırmamasının nedenlerini açıklığa kavuşturmalıdır. Düşünüp tartıştıktan sonra bil-

8. Felsefe, yalnızca değerli fikirlerin bir katoloğu de-

mek başka bir şeydir, hiç kimsenin düşünmeye zor-

ğidir. Tam tersine, Ortega y Gasset'in “değerli” dü-

lanmamak için tartışmaya açmadığı bilgiyi benim-

şüncesine kulak verirsek; “Felsefe, ideal bakımdan

semek başka şeydir. Bilgiye ulaşmadan önce felse-

haberin, bilginin karşıtıdır.” Kuşkusuz, felsefe bir

fe yapmak, başkalarının yanlışlarını yinelemekten

çalışmadır, zaman dışı bir avuç fikir değildir; bunun

başka bir şey yapmadıkları halde bildiklerini sanan

için de öğrenim ve hazırlık gerektirir. Ama felsefi bi-

kimselere karşı kendini korumaktır.

çimde düşünmek, başkalarının düşüncelerini yine-

Parçada sözü edilen felsefi tavır aşağıdakiler-

lemek değildir.

den hangisidir?

Buna göre,

A) Sorgulama ve akılsal süzgeçten geçirilmemiş

I. Felsefe nedir?

hiçbir şeyi bilgi saymama

II. Felsefi düşünmek hangi niteliklere sahip olma-

B) Merak ve hayret duygusunu soru sorarak gider-

yı gerektirir?

meye çalışma

III. Felsefe tarihi bilmeden felsefe yapılabilir mi?

C) Olayların ve kavramlarının derinlemesine tanımını çıkarma

sorularından parçada cevabı olmayan aşağıda-

D) Dilin olanaklarını zorlama ve gerekirse yeni kav-

kilerden hangisinde gösterilmiştir?

E) Bilginin oluşturulmasında kişisel bakış açısını

E) Yalnız III

dışlamama
3C

4B

5D

6C

7C

8E

9 E 10 A
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ramlar yaratma

C) Yalnız II

2E

D) II ve III

B) I ve II

1A

A) Yalnız I

Felsefeyi Tanıma

UYGULAMA - 1

1. Verilen boşlukları uygun sözcük ve kavramlarla doldurunuz.
a. Felsefe kavramının kaynağında yer alan philiasophianın dilimizdeki karşılığı ................................. dir.

b. Felsefenin bilgiyi konu edinen dalları arasında ................................. ve ................................. vardır.

c. Felsefe kişisel bakış açısı taşıdığından ................................. bir alandır.

d. Felsefenin kendi içinde çelişen fikirlere yer vermemesi onun ................................. özelliğinden kaynaklanır.

e. Aynı konuda farklı düşüncelerin ortaya konması, felsefenin ürettiği bilginin ..................... olmasına neden olur.

f. ................................., felsefenin kendini ifade etmede kullandığı araçtır.

2. Aşağıda verilen tanımları, karşılayan kavramlarla eşleştiriniz.
F
E
L
S
E
F
E

a.
Aynı konuda çok sayıda
düşüncenin, tarihsel olarak bir
bilgi birikimi oluşturması

Evrensellik

Felsefenin soru ve
cevaplarının tüm insanlığı
ilgilendirirken, herkesin kullanımına açık olması

Öznellik

Bilginin doğruluk değerinin
kişilere göre farklılaşabilmesi

Kümülati ik

Felsefenin kendine dönük
sorgulama yapması. Sorgulamanın da sorgulanabilmesi

Tutarlılık

Felsefede bilginin
kendi içinde çelişen yargılara
yer vermemesi

Re eksi ik

b.

c.

d.

e.

9
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Felsefe ile

nme

1. Kimyacılar, kimi fosfor parçalarının kırk iki derecede

4. Felsefede düşüncenin ya da görüşün dayanakları-

yandığını belirlemişlerdir; buradan bütün fosfor par-

nı gösterme ya da gerekçelerini ortaya koyma son

çalarının kırk iki derecede yandığını çıkarsarlar. Dü-

derece önemlidir. Bu işlem, ele alınan soruna ilişkin

şüncenin yürüyüşü şöyledir: Hepsi öyleyse, bu bir-

bilgi veya görüşlerin incelenmesi, akıl ve mantık il-

kaçı da öyledir; bu birkaçı öyledir, demek ki hepsi

keleri yardımıyla tutarlı hale getirilmesini de sağlar.

öyledir.

Parçada aşağıdaki kavramlardan hangisinin

Bu parçada açıklanan düşünme aşağıdakiler-

açıklaması yapılmaktadır?

den hangisiyle adlandırılır?
A) Tümevarım

B) Benzeşim

C) Metodik şüphe

D) Tümdengelim

A) Görüş

B) Tümevarım

C) Analoji

D) İddia
E) Temellendirme

E) Yorumlama

2. İnsanın olay, varlık veya ortaya atılan düşüncelere
5. Doğruluk değeri, yargının doğru veya yanlış değeri-

dair bir anlayış geliştirmesi sonucu sahip olduğu fikre görüş adı verilir. Anlayış geliştirme, kişinin hayatı

ni alabilmesidir.

mesidir.
Buna göre, aşağıdaki önermelerden hangisi felsefi bir görüş niteliğindedir?
A) Kötü eylemlerde bulunan cehenneme gider.

AYDIN YAYINLARI

anlaması ve hayata dair bir ilke ve kurallar koyabil-

Bu tanımdan yola çıkarak, aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri taşıdığı söylenebilir?
A) Umarım bugün hava güzel olur.
B) İstanbul, İç Anadolu Bölgesi'ndedir.
C) Keşke yanımda olsan!

B) Evlilik aşkı öldürür.

D) Böyle yaşamak zor değil mi?

C) Dost sahibi olmak zenginliktir.

E) Hemen ödevlerini yap!

D) En üstün iyi, hazdır.
E) Zaman algısı görelidir.

3. Birinci önermenin ikinci bir önermeye atıfta buluna-

6. Ünlü fizikçi S. Hawking; “Küresel ısınma devam

rak desteklenmesine rağmen ikinci önermenin de

ederse Dünya'daki yaşam Venüs'teki gibi son bula-

zaten birinci önermeyle destekleniyor olması haline

bilir.” demiştir.

---- adı verilir.

Ha king'in bu cümlesinde, aşağıdaki akıl yürüt-

Parçada bırakılan boşluğa, aşağıdaki hatalı akıl
yürütme biçimlerinden hangisinin adı yazılmalıdır?

me yollarından hangisini kullandığı söylenebilir?
A) Benzeşim (Analoji)
B) Paradoks

A) Paradoks

B) Safsata

C) Tümevarım (Endüksiyon)

C) Kısır döngü

D) Alakasız sonuç

D) Safsata

E) Yetersiz örnek

1. Fasikül

E) Tümdengelim (Dedüksiyon)
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7. Özne ve yüklemleri aynı olmasına karşın nitelik ve

10. “Bugün hava güneşli” ifadesini ele alalım. Bu ifa-

nicelikleri farklı olan önermeler çelişik önermelerdir.

de -dolayısıyla ona karşılık gelen düşünce-, bugün
hava gerçekten güneşliyse yerindedir, dolayısıy-

Buna göre;

la doğrudur. Bundan da anlaşılıyor ki, bir ifade, bir

“Bütün kitaplar yararlıdır.”

önerme, olup biten, belirttiği gibiyse, doğrudur. Söy-

önermesinin çelişiği aşağıdakilerden hangisi-

lendiğinden başka türlüyse yanlıştır.

dir?

Bu açıklama, aşağıdaki doğruluk ölçütlerinden
hangisine yönelik olarak yapılmıştır?

A) Bazı kitaplar yararlıdır.
B) Hiçbir kitap yararlı değildir.

A) Apaçıklık

C) Bazı kitaplar yararlı değildir.

B) Tutarlılık

D) Kitapların bir kısmı yararlıdır.

C) Uzlaşım

E) Bütün kitaplar zararlıdır.

D) Uygunluk
E) Yararlılık

11. Aşağıdakilerden hangisi “gerçek”in bir özelliği
değildir?

8. Aşağıdakilerden hangisi felsefi bir soru olarak

A) Zihinden bağımsız olma

kabul edilemez?

B) Doğruluk değeri taşıma
AYDIN YAYINLARI

A) İnsan bilgisinin sınırı var mıdır?
B) Varlık somut mu yoksa soyut mudur?
C) İnsan iradesi özgür müdür?
D) İdeal devlet düzeni olanaklı mıdır?
E) İnsan evrimin bir sonucu mudur?

C) Varlığın özelliği olma
D) Nesnel gerçeklik içerme
E) Var olanla sınırlı olma

12. Felsefe çözümler değil, yanıtlar önerir. Bu yanıtlar
soruları ortadan kaldırmasalar da, onlarla birlikte
akla uygun bir biçimde yaşamamıza olanak verirler;
o soruları durup durup sormayı sürdürsek de. Adaletin ya da zamanın ne olduğu üstüne sorularımıza
ne denli çok felsefi yanıt bulursak bulalım, adalet ve

9. ----; düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin bir

zaman üstüne kendi kendimize sorular yöneltmek-

yargı içermeyen ve karşıtlık olarak tanımlanır. Veri-

ten hiçbir zaman geri kalmayız.

len cevaplar arasında aşılamayan bir çelişki vardır.

Buna göre felsefi sorulara ilişkin,

Giritli bir filozofun “Bütün Giritliler yalancıdır.” sözüyle doğru mu yalan mı söylediği konusundaki çö-

I. Birden çok kez yanıtlanabilen sorulardır.

zümsüzlük durumunda olduğu gibi.

II. Kesinlikten uzak yanıtlar verilen, yinelenerek
sorulan sorulardır.

Bu parçada boş bırakılan alana aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

III. Gündelik hayatın gidişatını etkilemeyi amaçlayan yanıtlar verilen sorulardır.

A) Önerme
B) Paradoks

saptamalarından doğru olmayan aşağıdakiler-

C) Safsata

den hangisinde gösterilmiştir?

D) Tümevarım

A) Yalnız I

E) Analoji

D) I ve II
1A

2D

3C

4E

5B

6A

7C

8E

9 B 10 D 11 B 12 C

12

B) Yalnız II

C) Yalnız III
E) II ve III

Felsefe ile Düşünme

UYGULAMA - 1

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
a. Emir, soru, istek ve ünlem yapısında kurulan cümleler ................................. değildir.
b. Tümel bir önermeden tümeli veya tümelden tikel bir önermeyi çıkaran akıl yürütme biçimine ...............................
denir.
c. Aklın, bazı nesnelerin birbirine benzeyen özelliklerinden yola çıkarak özelden özele doğru yaptığı akıl yürütme biçimine ............................... denir.
d. Felsefede ..............................., düşüncenin ya da görüşün dayanaklarını göstermeyle ya da gerekçelerini ortaya çıkarmakla olur.
e. ..............................., insan bilincinden bağımsız, somut ve nesnel olanların tümüdür.
f. ..............................., argümanın ya da argümanı oluşturan önermelerin kendi içinde veya birbiriyle olan uygunluğudur.
g. Filozoflar, düşünsel süreçte ve onların ifade edilmesinde ............................... inceliklerine hâkimdir ve onu ustaca kullanırlar.
h. Felsefede cevaplardan çok ............................... önemlidir.

F
E
L
S
E
F
E

ı. ............................... soruları çoğunlukla varlık, bilgi ve değer gibi alanlara aittir.
j. Doğruluk değeri taşıyan ve yargı bildiren cümlelere ............................... denir.

2. Aşağıdaki tabloda felsefenin alt dalları ve ilgili olduğu sorular verilmiştir. Bunları eşleştirerek parantez
içinde doğru harfi yazınız.

(.....)

Etik

a) Kaç türlü varlık vardır?

(.....)

Ontoloji

b) Sanat kuramı nedir?

(.....)

Estetik

c) Vahiy mümkün müdür?

(.....)

Epistemoloji

d) Devlet nasıl ortaya çıktı?

(.....)

Siyaset

e) İyi ve kötü nedir?

(.....)

Din

f) Bilme işlemi nasıl gerçekleşir?

(.....)

Bilim

g) Hangi bilgiler, bilimsellik niteliği taşır?

15
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1. “Onlar ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar;

818

lla nsan li isi

4. Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile

öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da

gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar

güzel davranışta bulunanları sever.” (Âl-i İmrân su-

sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde,

resi, 134. ayet)

Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit can-

Verilen ayet aşağıdaki konu başlıklarından han-

lıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasında-

gisiyle ilişkilendirilebilir?

ki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbet-

A) Din ve aile

te düşünen bir topluluk için deliller vardır. İnsanlar

B) Allah’ın isim ve sıfatları

arasında Allah'ı bırakıp da ona ortak koşanlar var-

C) Allah inancı ve insan

dır. Onları, Allah'ı severcesine severler. Mü'minlerin

D) Allah’ın varlığı ve birliği

Allah'a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Zulmedenler azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin

E) Din ve kültür

Allah'ın olduğunu ve Allah'ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilselerdi. (Bakara suresi, 164-165.
ayetler)

2. “İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenler var ya, onların mükâfatları Rableri katında-

Bu ayetler aşağıdaki konu başlıklarından hangi-

dır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmez-

sine örnek gösterilemez?

ler.” (Bakara suresi, 277. ayet)
Bu ayetten hareketle aşağıdaki seçeneklerin
hangisine ulaşılamaz?
A) Ameli salih olanlar ödüllendirilecektir.
B) Allah’a iman edenlerin ilahi emirlere uyması gerekmektedir.

AYDIN YAYINLARI

A) Allah’ın merhameti
B) Allah’ın varlığı

D) Allah inancı ve insan
E) Allah ile müminlerin bağı

K

5. İnançlı bir gezgin bu kavramı şöyle anlatıyor: “Antik

D) İman edenler sadece beden ile yapılan ibadetlerden sorumludur.

bir şehirde gezdiğimizi düşünelim. Gördüğümüz eski bir tiyatronun birileri tarafından yapıldığını hemen

E) Allah’a iman edenler korku ve üzüntü çekmeyeceklerdir.

anlarız. Herhangi biri “Hayır! Bu tiyatro tesadüfen
oluşmuştur.” dese, herhâlde güler geçeriz. Bir açık
hava müzesi gibi olan ve çok ama çok kompleks bir
yapıyı oluşturan bu uçsuz bucaksız evrenin tesadü-

3. Allah inancı olan kişiyle ilgili,

fen rastgele oluşması, bir antik tiyatronun tesadüfen

I. Dünya hayatına bakışını değiştirir.
II. Yaratıcısını, idrak etmesine yardımcı olur.

rastgele oluşmasından daha mı çok imkânlıdır acaba?”
Bu parçada örnek verilerek anlatılan kavram

III. İnsanlara ve tabiata değer verir.
IV. Yeryüzünde kibirlenerek yürümez.

aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gaye ve nizam

V. Dünyaya bağlanmasını sağlar.
verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

B) Ekmel
C) Cenab-ı Hakk

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) Yalnız IV

1. Fasikül

C) I, II ve III
E) Yalnız V

K
Ü
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E
V
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A
E
H
F
L
A
E

C) Allah’ın birliği

C) İlahi emirleri yerine getirenler Rableri tarafından
ödüllendirilecektir.

D
İ
N

D) İstiğfar
E) Esmâ-i Hüsnâ
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6. Hz. Muhammed bir hadiste şöyle buyurmuştur:

8. “Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan için-

“Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mümin) kardeşi

dedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyen-

için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.” Ko-

ler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsi-

nuyla ilgili yine bir başka hadiste de şöyle buyru-

ye edenler müstesnadır.” (Asr suresi, 1-3. ayetler)

lur: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbiri-

Verilen ayette anlatılmak istenen aşağıdakiler-

nizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.”

den hangisidir?

Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisine

A) Allah’a iman etmeyen insanların cehennem aza-

dikkat çekilmiştir?

bı çekeceği

A) Tilâvet

B) Allah’a iman edenlerin sorgusuz ve sualsiz cennete gönderileceği

B) Kıraat

C) 21. yüzyılda dünyaya gelenlerin ziyan ve hüsran

C) Dua

içinde olduğu

D) İstiğfar

D) Allah’a iman etmeyip, doğrudan, adaletten yana

E) Müslüman

olmayanların zararda olduğu
E) Sabırsız kulların bu davranışlarından dolayı

7. İnanç esasları içerisinde de en başta Allah’a (c.c.)
iman gelir. Kur’an-ı Kerim, Allah inancını meyve veren bir ağaca benzetmiştir. Bir ayette şöyle buyurulur: “Allah’ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi?

AYDIN YAYINLARI

günahkâr olduğu

Güzel sözü (iman), kökü sabit, dalları gökte olan

9. “Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olma-

güzel bir ağaca benzetti. O ağaç, Rabbinin izniy-

dan yükselten, sonra Arş'a kurulan, güneşi ve ayı

le her zaman meyvesini verir.” (İbrahim suresi, 24-

buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir za-

25. ayetler) Düşünceden uygulamaya aktarılmayan

mana kadar akıp gitmektedir. O, her işi (hakkıyla)

bir inanç meyvesiz bir ağaca benzer. Allah’a inan-

düzenler, yürütür, âyetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbi-

manın meyve vermesi, imanın insan hayatında ken-

nize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. O, ye-

disini göstermesi demektir. Allah inancı insanların

ri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana

kalplerine yerleşip kuvvetlenince onların davranış-

getiren, orada her türlü meyveden (erkekli-dişili) iki

larını etkiler. İnanan insanlar Allah’a karşı kulluk gö-

eş yaratandır. O geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz

revlerini yerine getirmeye çalıştıkları gibi insanlık

bunlarda, düşünen bir kavim için (Allah'ın varlığını

için de daima faydalı olmaya gayret ederler.

gösteren) deliller vardır.” (Ra’d suresi, 3. ayet)

Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi

Bu ayetlerde Allah’ın hangi sıfatlarına değinil-

olabilir?

miştir?

A) İslam’da İnanç Esasları

A) İrade – Kudret – Tekvin

B) İman Çeşitlerinin Özellikleri

B) Kıdem – İlim – Beka

C) Peygamberler ve Kıssalar

C) Tekvin – Kelam – Basar

D) İmanın, İnananlara ve Hayatlarına Etkileri

D) Vahdaniyet – Semi – Beka

E) Allah’a İmanın Şartı; Tövbe

E) Kudret – İlim – Hayat
1C
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3. “Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır! Göğe

rek “Bize Rabbini tanıt!” dediler. Bunun üzerine Yü-

bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir! Dağlara bak-

ce Rabbimiz, tevhit inancını özlü bir şekilde anla-

mıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir! Yeryüzüne bakmı-

tan, kendisini insanlığa en güzel şekilde tanıtan İh-

yorlar mı, nasıl yayılmıştır!” (Gâşiye suresi, 17-20.

las suresini indirdi ve şöyle buyurdu: “De ki: ‘O, Al-

ayetler)

lah birdir. O, hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey

Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisine cevap

O'na muhtaçtır. Onun çocuğu yoktur. O, doğmamış-

vermez?

tır. Hiçbir şey O'na denk değildir.” (İhlâs suresi, 1-4.

A) Doğada gaye ve nizam deliline örnekler neler-

ayetler)

dir?

Bu parçada aşağıdaki sıfatlardan hangisine de-

B) İnsanoğlu yaratılmış varlıklardan hareketle ek-

ğinilmemiştir?

mel varlığı delillendirebilir mi?

A) Kıyam bi nefsihi

C) Yaratıcısını arayan insan için dünya ipucu (delil)
olabilir mi?

B) Tekvin

D) Allah'ın isim ve sıfatları dünyamızda karşımıza

C) Vahdaniyet

çıkar mı?

D) Muhalefetü'n lil havâdis

vacip ve zorunlu olan, kemal ve mükemmellik sıfatlarıyla birlikte caiz sıfatları da bilip, öylece inanmak ve Allah'ın zâtını noksan sıfatlardan uzak tutmaktır. Zira Allah, şanına layık olan bütün kemal sı-

AYDIN YAYINLARI

2. Allah'a iman etmek, O'nun yüce varlığı hakkında

K
Ü
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Ü

E) Allah'ın en güzel isimleri nelerdir?

E) Vücud

E
V
L
E
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A
E
H
F
L
A
E

4. “O, göklerden sizin için su indirendir. İçilecek su on-

fatları zâtında toplamış olup noksan sıfatlardan da

dandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla

münezzehtir. Allah Teâlâ'nın sıfatlarının hepsi eze-

meydana gelir. Allah o su ile size; ekin, zeytin, hur-

li ve ebedi sıfatlardır. O'nun sıfatlarının başlangıcı

ma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bi-

da sonu da yoktur. Allah'ın sıfatları yarattıklarının sı-

tirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret

fatlarına benzemez. Her ne kadar isimlendirmede

vardır. O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hiz-

bir benzerlik varsa da, Allah'ın ilmi bizim ilmimize;

metinize verdi. Bütün yıldızlar da O'nun emri ile si-

iradesi bizim irademize; kelâmı da, bizim sözümü-

zin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını

ze benzemez. Allah'ın zatının ve sıfatlarının mahi-

kullanan bir millet için ibretler vardır. Sizin için yer-

yeti idrakimizi aştığından dolayı onları tam anlamıy-

yüzünde çeşitli renk ve biçimlerle yarattığı şeyleri

la kavrayamayız. O kendisini hangi isim ve sıfatlar-

de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için

la tanıtmışsa Allah'ı öylece tanırız.

bunda ibretler vardır.” (Nahl suresi, 10 - 13. ayet)

Bu paragrafta aşağıdaki sıfatların hangisinden

Bu ayet için aşağıdakilerden hangisi söylene-

bahsedilmemiştir?

mez?

A) Muhalefetü'n lil havâdis

A) Allah'ın isim ve sıfatlarından bazılarına ulaşılabilir.

B) Kıdem

B) İstiğfâr kavramının önemi vurgulanmıştır.

C) Beka

C) Muhyi ismine örnek verilmiştir.

D) Vücud

D) Gaye ve nizam deliline ulaşılabilir.

E) Basar

E) Hayat sıfatına ulaşılabilir.

1. Fasikül

D
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N
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5. İsmin çoğulu olan esmâ ile “güzel, en güzel” an-

7. “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân'ın

lamındaki hüsnâ kelimelerinden oluşan Esmâ-İ

yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir ke-

Hüsnâ (el-esmâü'l-hüsnâ) kaynaklarda Allah'a nis-

re daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor

bet edilen isimleri ifade eder. Sadece Kur'an'da ge-

musun? Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı

çen ilâhî isimler yüzden fazladır; muhtelif hadisler-

çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin hal-

de Allah'a nisbet edilen başka isimler de mevcuttur.

de sana dönecektir.” (Mülk suresi, 3 - 4. ayetler)

Esmâ-i Hüsnâ terkibinin, geniş anlamıyla bunların

Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt

hepsini kapsamakla birlikte terim olarak daha çok

niteliği taşımaktadır?

doksan dokuz ismi içerdiği kabul edilir.

A) Dünya kaç günde yaratılmıştır?

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu isimler-

B) Dünyadaki düzensizlikler atmosferin hangi kat-

den birine yer verilmemiştir?
A) Rezzâk
D) Şâfi

manında gerçekleşir?

B) Muhyi

C) Hâlık

C) Dünyanın yaratılışında ahenkten söz edilebilir
mi?

E) Tekvin

D) Göğü ve yeri yaratan kimdir?
E) Dünyadaki düzensizliğin sebebi nedir?

6. Yüce Allah, Melik'tir; mülkün gerçek sahibidir. Varlık da O'nundur, yokluk da. Elimizdeki nimetleri bi-

8. Sözlükte “bir şeyi gözetimi altına alıp korumak ve

metin kendisine verilen bir emanet olduğu şuuruyla hareket eder. Mal ve mülkün, makam ve mevkinin, şan ve şöhretin esiri olmaz. Aksine gün gelip
nimetin hesabını vereceğine olan inancıyla, ema-

onu yönetmek” mânasındaki heymene kökünden

AYDIN YAYINLARI

ze emanet eden O'dur. Mümin, sahip olduğu her ni-

türeyen bu kavram “kâinatın bütün işlerini idare
eden” demektir. Yüce Allah'a verilen bu isimin anlamı diğer ifadeyle kâinatı koruyup gözetendir.

nete riayet eder. Yüce Allah Kuddûs'tür; her tür-

Bu parçada bahsedilen isim aşağıdakilerden

lü noksanlıktan uzaktır. Mutlak kemal sahibidir. O,

hangisidir?

Selâm'dır; esenlik, huzur ve barışın kaynağıdır. Mü-

A) Rezzâk

min de, başta ailesi olmak üzere hayatının her ala-

B) Rahim

D) Muhyi

nında huzur ve sükûnetin hâkim olması için gayret

C) Vehhâb
E) Müheymin

gösterir. Allah Teâlâ, Mümin'dir; güven veren, kendisine güvenenleri korkudan emin kılandır. Gönlünü
açanlara iman bahşedendir. Müheymin'dir; her şe-

9. En güzel isimler O'nundur. Bizler en güzel isimle-

yi görüp gözetendir. Dünyanın türlü sıkıntıları karşı-

riyle Allah'a yakarışta bulunuruz. Peygamberimiz

sında el açıp yalvaracağımız, sığınağımız, dayana-

Hz. Muhammed (s.a.v.), “Allah'ın doksan dokuz ismi

ğımız O'dur.

vardır. Kim bu isimleri öğrenip gereğiyle amel ederek sayarsa cennete girer.” buyurmuştur.

Bu parçada aşağıdaki seçeneklerden hangisine
değinilmemiştir?

Bu parçada açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Esmâ-i Hüsnâ'nın içinden bazı isimlere

A) Esmâ-i Hüsnâ

B) İman eden kişinin emanet şuuruyla yaşaması
gerektiğine

B) Ekmel varlık delili

C) Allah'ın Müslümanlara güven verdiğine

C) Gaye ve nizam delili

D) Esmâ- i Hüsnâ'nın Allah'ın isimleri olduğuna

D) İstiğfar

E) Mülkün gerçek sahibinin kim olduğuna

E) Kıraat
1B
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Allah İnsan İlişkisi

Kıdem

inancı

semi

tövbe eden

kardeşi

tilavet

ekmel

İstiğfar

dua

secdede

oyun

Kur'an'ı

1. Boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla doldurunuz.
a. Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mümin) …………………. için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.

b. Allah (c.c) …………………. sayesinde insan davranışlarına çekidüzen verir.

c. Allah'ın (c.c) her şeyi işitmesine …………………. denir.
D
İ
N

d. ………………….: Ezelî olmak, başlangıcı bulunmamak demektir.

e. Kur'an - ı Kerim'de Yüce Allah “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri …………………. olsun diye yaratmadık.”

f.

Kâinatta bulunan tüm varlıklar Yüce Allah ile irtibat halindedir. Her biri kendi dilince Rabbini tesbih edip O'na
…………………. etmektedir.

h. Allah'ın (c.c) varlığı ve birliğiyle ilgili delillerden bir de …………………. varlık delilidir.

…………………., günahların Allah (c.c) tarafından bağışlanması için af dilemektir.

j.

Günahından …………………. kimse, günahsız kimse gibidir.

k. Sizin en hayırlınız …………………. öğrenen ve öğretendir.

l.

V
E
A
H
L
A
K
B
İ
L
G
İ
S
İ

g. Kulun Rabbi'ne en yakın olduğu an, …………………. olduğu andır.

ı.

K
Ü
L
T
Ü
R
Ü

Kur'an - ı Kerim okumaya …………………. denir.
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1. ----, varlığın ilkelerini, kategorilerini sorgular, onun

4. Herakleitos, her şeyin akış hâlinde olduğunu sa-

niteliğini ortaya koymaya çalışır. Bunu yaparken şu

vunuyordu. Akış hâlinde olmak ne demektir? Biraz

soruları sorar: Varlığın kökeni nedir? , Varlık de-

düşününce, Herakleitos'un bununla evreni hareket

ğişken midir? , Varlık bir midir, çok mudur?

ve değişime indirgediği ortaya çıkar. Yani evren tamamlanmamıştır; bu yüzden de olmaya devam et-

Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden

mektedir. Evrende de insan yaşamında da kalıcı bir

hangisi getirilmelidir?

şey yoktur. Değişim ve evren bir ve özdeştir.

A) Epistemoloji

Herakleitos'un bu bakış açısına göre, varlık aşa-

B) Etik

ğıdakilerden hangisidir?

C) Estetik
A) Madde

D) Aksiyoloji

B) Oluş

D) Ruh

E) Ontoloji

C) İdea
E) Zihin

2. Platon'a göre, duyulur dünyadaki tek tek varlıklar
kusurlu ve hasarlıdır. Aslolan bu kusurlu örneklerin kusursuz örnekleridir. Bu örnekler, fizik evrenin
herhangi bir kısmında yer almazlar. Söz konusu örnekler, düşünülür, anlaşılır nitelikteki varlıklar olağişmez, öncesiz ve sonrasız olarak kendileriyle özdeştirler.
Parçada sözü edilen örnekler Platon'un terminolojisinde aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

AYDIN YAYINLARI

rak; birlik olma özelliği taşıdığından bölünemez, de-

5. Kierkegaard, varoluşçu felsefeyi başlatan filozoftur.
Ona göre genel felsefi problemlerin, soyut düşüncelerin insanın en önemli anlarında hiçbir yardımı
olmaz. Ona göre, insan hayatının en önemli anları, bireyin bir özne olarak kendisinin bilincine vardığı

A) Form

B) Geist
D) İdea

C) Atom
E) Zihin

kişisel anlardır. O, insanı kendi varoluşuna, öznelliğine yabancılaştıran şeyin, bilimin veya bilimsel bilginin cisimleştirdiği nesnellik ideali olduğunu söy-

3. Hegel'e göre asıl ve gerçek varlık, insan zihninden

ler. Nesnellik, düşünce ve davranışı yöneten kural-

bağımsız olarak var olan Mutlak Akıl, İde, Geist ve

ları olduğu gibi kabul etme eğilimidir. Varoluş ise bi-

Düşünce'dir. Yani insan zihninden bağımsız olarak

reyin kişisel seçimlerle karşı karşıya olduğunun bi-

var olan soyut bir şey olarak varlık vardır.

lincine varmasıdır.

Bu durumda Hegel'in varlık anlayışı aşağıdaki-

Parçadan yola çıkarak, aşağıdakilerden hangi-

lerden hangisi ile tanımlanabilir?

sine ulaşılamaz?

A) Gerçekliği soyut temelde var kabul eden nesnel

A) Düşünme, kişisel durum üzerinde odaklanmalı-

idealizm
B) İnsan zihni dışında bir gerçeğin olmadığını savunan öznel idealizm
C) Var oluşu somuta indirgeyen materyalizm
D) Varlığı ruh ve maddenin birlikteliği ile açıklayan
düalizm
E) Görüneni aşan bir özün gerçeği verdiğini savunan fenomenoloji

Fasi l

dır, genel kavramlar üzerinden değil.
B) Varoluşu sadece var olan bireyin kendisi bilebilir.
C) Var olmak seçimde bulunan, karar veren bir fert
olmayı gerektirir.
D) Kierkegaard kavramları, genel doğruları, nesnel
hakikatleri önemser.
E) Kierkegaard'a göre insan yaşamı, soyut düşünceye göre daha önemlidir.
5
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6. 20. yüzyıl felsefesinde doğaüstüne karşı çıkan bir

8. Berkeley'e göre; nesneleri gördüğümüz ve dokun-

eğilim vardır. Söz konusu eğilim bu döneme deney-

duğumuz için nesnelerin var olduklarını sanıyoruz.

ciliğin hakim olduğunu gösterir. Buna göre, gerçek-

Örneğin, belli bir renk ya da biçimi gözleriz; zihnimiz

liğin ancak deney yoluyla bilgisi mümkündür. Bu bil-

bütün bunları birleştirerek elma adında bir nesne-

giyi de doğa bilimleri sağlar. Bu nedenle felsefenin

yi canlandırır; gerçekte elma ağaçta değil, bilinci-

araştırmaları ve konusu mantık ve bilim kuramı ile

mizdedir.

sınırlandırmalıdır görüşü hâkimdir.

Bu görüş, aşağıdaki düşüncelerden hangisini

Buna göre, aşağıdaki alanlardan hangisi felse-

temellendirmektedir?

fenin dışına itilmeye çalışılmıştır?
A) Metafizik

B) Mantık

D) Bilim

A) Madde ve düşünce, varlığın temel unsurlarıdır.
C) Bilgi

B) İnsan, kendi varoluşunu kendisi yaratır.

E) Dil felsefesi

C) Madde, insan düşüncesinden bağımsız olarak
vardır.
D) Varlık, insan zihninin bir ürünüdür.

AYDIN YAYINLARI

E) Varolan her şey, yok olmaya mahkumdur.

7. Tüm var olanlar evrende rastlanılanlardır. Evren-

9. Masa, sandalye, okul binası, kiraz ağacı, insan bi-

de rastlanan her şey maddeseldir ya da en azından

lincinin dışında, ondan bağımsız olarak vardır. Bun-

maddesel bir temele sahiptir. Hidrojen atomundan

lara gerçek varlık denilir.

Alper'e ve düşüncelerime kadar her var olan, tıpkı

gen ise ancak insan bilincinde ve ona bağımlı ola-

devasa bir lego oyuncak yapı taşı sistemindeki gibi,

rak var olanlardır. Bunlara da düşünsel varlık de-

hepsi birbirine eklenebilir esaslı temel parçacıklar-

nilir.

dan oluşmaktadır.

sayısı, üç rakamı, üç-

Buna göre, varlık türleriyle ilgili aşağıdakilerden

Parçada temel düşüncesi özetlenen varlık felse-

hangisi söylenemez?

fesi görüşü aşağıdakilerden hangisi ile adlandı-

A) Gerçek varlık, gerçekliğini nesnelerden alır.

rılır?

B) Düşünsel varlık, uzay ve zaman dışı olandır.
A) İdealizm

B) Oluşçuluk

C) Düşünsel varlık, duyularla algılanamayan varlıktır.

C) Fenomenoloji

D) Materyalizm

D) Gerçek varlık değişir ya da yok olur.

E) Düalizm
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Bilgi Felsefesi

1. Wittgenstein'a göre, içimizde saklı duran gizemli bir

3. Gerek uyuşma gerekse tutarlılık kuramının içerdiği

süreç olmak şöyle dursun, tam tersine dilin anlamı

düşünülen bir takım güçlüklerden dolayı bir grup fi-

yüzeyde, onu tabi tuttuğumuz kullanımın ayrıntısın-

lozof, doğruyu bir başka şekilde tanımlamaya giriş-

dadır. Anlam dili kullananlar arasında oluşmuş bir

mişlerdir. Bunlara göre doğru, pragmatik olarak işe

şeydir: Bir sözcüğün anlamı üstüne uzlaşmak as-

yarayan, pragmatik olarak doğrulanabilendir. Örneğin J. Dewey doğruyu problemlerimizin çözümünde

lıda o sözcüğün kullanımı üzerinde anlaşmaktır.

bir araç olarak görür.

Dil insanların birlikte yaşadığı yaşamların kumaşı-

Parçada bilgi felsefesinin aşağıdaki hangi konu-

na pürüzsüzce dokunmuştur; bir dili paylaşmak de-

suna değinilmiştir?

mek, inançlar ve varsayımlardan oluşan bir kültürü
paylaşmak, dünyaya ortak bir yerden bakmak de-

A) Bilginin sınırları

mektir.

B) Bilginin doğruluk ölçütü
C) Bilginin kaynağı

Buna göre,

D) Bilginin imkânı

I. Dil kamusaldır.

E) Bilginin kapsamı

II. Anlam uzlaşımsaldır.

4.

III. Kamusal dil zorunlu değildir.

nı yapar çünkü binlerce kişinin yaptığına sanat

yargılarından Wittgenstein'ın kabul etmeyeceği

denmez.

aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

D) I ve II

2.

B) Yalnız II

C) Yalnız III
E) II ve III

• Demokrasilerde sivil toplum kavramı önemlidir.
• Varlıkların özü maddi temellidir.
AYDIN YAYINLARI

A) Yalnız I

• Gerçek sanatçı binlerce kişinin yapamadığı-

• İnsan özgür iradesiyle seçim yapabilendir.
• Bilim insanı kesinliği olmayan bilgiye kuşku ile
yaklaşır.
Yukarıda hangi felsefe dalına ait bilgi yer almamaktadır?

Şüpheci terimi, yerleşik kanılardan şüphelenme
eğiliminde olan ya da genel olarak insanlara ve fikir-

A) Etik

B) Estetik

lere güvenmeyen kimseleri tanımlamakta kullanılır

C) Ontoloji

D) Siyaset felsefesi

çoğunlukla. Bu anlamda şüphecilik, birçok kimse-

E) Epistemoloji

nin benimsediği kanıları sınamak ve irdelemek anlamında sağlıklı ve açık fikirli bir eğilimdir. Şüpheci-

5.

enophanes'un Eğer insan şans eseri söyleyebil-

lik safdiliğe karşı yararlı bir teminat olsa da, bazen

seydi en son gerçeği, bunun ne olduğunu kendisi

yerli yersiz her şeyden şüphe duyma eğilimine dö-

bile bilemezdi. Aslında her şey örülmüş bir tahmin

nüşebilir. Ama iyi ve kötü olması bir yana şüphecili-

ağından ibarettir. dediği rivayet edilir.

ğin felsefedeki anlamı bu değildir.

Aynı şekilde Gorgias Hiçbir şey yoktur. Olsaydı bi-

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi felsefi
şüpheciliğin anlamını veren bir yargıdır?

le bilemezdik. Bilseydik bile onu başkalarına söyleyemezdik. Söyleseydik bile bu bilgi üzerinde uzlaşamazdık. demiştir.

A) Her şeye sorgulayıcı bir tutumla yaklaşma

Buna göre, bu filozoflar bilgi felsefesinin aşağı-

B) Gerçeğin bilgisine ulaşmanın olanaksız olduğu-

daki hangi sorunsalına cevap aramışlardır?

nu savunma

A) Doğru bilginin kaynağı

C) Dogmatik kabullerden uzak durma

B) Doğru bilginin imkânı

D) Duyusal bilgiye güvenmeyip, aklı bilgi kaynağı

C) Bilginin sınırları

sayma
E) Sezgilerini bilginin temel kaynağı olarak görme

Fasi l

D) Doğru bilginin ölçütü
E) Bilginin değeri
9
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Bilgi Felsefesi

6.

9. Pozitivizm, 1 . yüzyılda A. Comte tarafından ortaya

Gerçek bilgiye ulaşabilmek için algıların değişmez ve sınırsız özünü bilmemiz gerekir.

atılan bir görüştür. Bu görüşe göre, bilgilerimiz olgulara dayanır. Deney sınırını aşan her şey metafi-

• Yalnızca düşünce, kavramsal düşünce, sonsuz

ziktir. Pozitivizm bir anlamda metafiziğin reddi ola-

ve değişmez bir oluşumdur.

rak düşünülebilir. Metafizik boş bir şeydir. Biz ancak

Verilen yargıların;

gözlenebilir olanı bilebiliriz.

I. rasyonalizm,

Buna göre, Comte'un metafiziği reddetmesinin

II. kritisizm,

nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

III. empirizm

A) Otoritelere güvenmesi

uygunluk gösterdiği bilgi felsefesi akımı aşağı-

B) Her şeyden şüphe etmesi

dakilerden hangisinde gösterilmiştir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) Bilginin akılla elde edileceğini düşünmesi

C) Yalnız II

D) II ve III

D) Sezgileri temele alması

E) Yalnız III

E) Olayların ardındaki gerçeğin bilinemeyeceğini
savunması

7.

Hırsızlık kötüdür. , Resmi işlerde hasta ve yaşlılatarafından kabul ediliyorsa yani genelin onayını almak doğruluğun ölçütü olarak kabul edilir.
Parçada bahsedilen doğruluk ölçütü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
A) Yarar

B) Tutarlılık

C) Tümel uzlaşım

D) Uygunluk

AYDIN YAYINLARI

ra öncelik tanınması gerekir. gibi ifadeler çoğunluk

E) Apaçıklık

10. Akıl, bilgi edinme yeteneğine sahiptir fakat duyu organları ona hiçbir duyum göndermezlerse akıl boş
bir değirmen gibi çalışır, hiçbir bilgi üretmez. Du-

8. Bilmek mi istiyorsunuz? O halde sormaktan vazge-

yumlar ise eğer akıl tarafından kategorize edilmez-

çip kendiniz deneyiniz. Çünkü bilmek egemen ol-

lerse anlamsız duyum yığınlarına dönüşür. Bu ne-

maktır.

denle bilgi, deneyle başlar fakat deneyle devam etmez.

17. yüzyıl düşünürlerinden Bacon bu sözleriyle
bilginin elde edilmesinde aşağıdakilerden han-

Görüşünü bu şekilde dile getiren bir filozofun

gisinin önemini vurgulamaktadır?

aşağıdakilerden hangisini savunması beklenir?

A) Akla uygun davranma

A) Doğuştan getirilen bilgiler yoktur.

B) Sezgileri ön plana alma

B) Bilgi kişiden kişiye değişir.

C) Deneyimlere ağırlık verme

C) Doğru bilgi mümkün değildir.

D) Güçsüz kalınan durumda inanma

D) Bilgi için hem deneyime hem de akla ihtiyaç vardır.

E) İstenci tüm etkilerden arındırma

E) Sezgilerden gelen bilgi daha güvenilirdir.
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1. “Gece bastırınca; bir yıldız görmüş: Bu mu benim

3. Hicretten sonra Hz. Muhammed’in, Mekke’den hic-

Rabb’im? demiş. O, batınca da: Ben, batanları sev-

ret eden Muhacirlerle Medineli Ensardan olan Müs-

mem, demişti. Sonra ayı doğarken görünce: Bu mu

lümanlar arasında yapmış olduğu kardeşlik antlaş-

benim Rabb’im? demiş. O da batınca: Eğer Rabb’im

masıdır. Bu antlaşma ile Mekke’deki mallarını bıra-

beni hidayete erdirmeseydi; muhakkak sapanlar

kıp tamamen yoksul durumda kalan Müslümanlar,

güruhundan olurdum, demişti. Sonra güneşi doğar-

Medine’deki din kardeşlerinin yardımıyla yoksulluk-

ken görünce: Bu mu benim Rabb’im? Bu daha bü-

tan kurtulmuşlardır. Medineli Müslümanlar, evleri-

yük demiş. Ama batınca: Ey kavmim, ben sizin şirk

ne, tarlalarına, paralarına muhacirleri ortak etmiş-

koştuğunuz şeylerden uzağım, demişti. Doğrusu

lerdir.

ben, gerçekten yüzümü bir muvahhid olarak gökleri

Bu parçada anlatılan olaya verilen isim aşağıda-

ve yeri yaratana çevirdim ve ben, müşriklerden de-

kilerden hangisidir?

ğilim.” (En’am suresi, 76 - 7 . ayetler)
A) Erdemliler Topluluğu

Bir genç olarak varlığı anlamlandırma çalışma-

B) Âlim

sını tefekkür ederek yapan ve ayette bahsedilen

D
İ
N

C) İstişare

peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

D) Ashab-ı Kehf
A) Hz. Yusuf

B) Hz. Muhammed

C) Hz. Musa

D) Hz. İsa

E) Muahat

E) Hz. İbrahim

2. Mekke’de kabileler arasında zaman zaman çekişme ve çatışmalar oluyor, ayrıca dışarıdan hac ve
ticaret için şehre gelen zayıf ve güçsüz kimselere

AYDIN YAYINLARI

4. Babası İmran'nın vefatından sonra Zekeriya Peygamber büyütmüştür. Hz. Meryem dini bilgilerle güzel yetiştirilmiştir. Dua ve ibadetle geçen günlerinde melekler ona gelerek doğacak bebeğinin müjdesini vermişlerdir. Sonra Hz. Meryem bu peygambe-

haksızlık ve zulüm yapılıyordu. Haram aylardan zil-

re hamile kalır. Doğum vakti geldiğinde Hz. Meryem

kadede vuku bulan böyle bir olayın bu cemiyetin ku-

bulunduğu şehirden uzak bir yere giderek bu pey-

rulmasına yol açtımtır. Zübeyd kabilesinden bir kişi

gamberi dünyaya getirmiştir. Hz. Meryem mucize-

umre için Yemen’den Mekke’ye geldi ve bir alıcı ile

vi bir şekilde doğan bebeğini kucağına alıp Allah'a

âdet olduğu üzere yanında getirdiği malların pazar-

(c.c) sığınarak şehre geri döner. Meryem’in kuca-

lığını yaptı. Fakat alıcı malların parasını yapılan pa-

ğında bebekle yürüdüğünü gören insanlar hayret

zarlık üzerinden ödemek istemedi. Bunun üzerine

içerisinde kalırken ağır ithamlarda bulunurlar. Son-

anlaşmazlık ortaya çıktı. Fakir, zayıf ve güçsüz in-

ra kendisi bu durum karşısında Rabbimin emriyle

sanlar böyle olaylarla çok karşılaşıyordu. Bu duru-

sessiz kalır. Ancak acımasız eleştiri ve hakaretlere

mu öğrenen bazı şehrin ileri gelenleri böyle durum-

karşı Allah Hz. Meryem'in kucağındaki bebeği dile

ların yaşanmaması için bir birlik oluşturmanın fay-

getirmiştir ve beşikteki bebek şöyle demiştir : “Ben

dalı olacağını düşündü ve bunu ifade etti. Diğer in-

şüphesiz Allah’ın kuluyum…” diyerek dile gelir. İn-

sanlarda bu olayı destekleyince bu birlik kuruldu.

sanlar bu duruma şahit olurlar ancak yine de inan-

Bu paragrafta anlatılan ve Hz. Muhammed’in

mazlar.

genç yaşta katıldığı grubun adı aşağıdakilerden

Bu paragrafta bahsedilen, Hz. Meryem’in oğlu

hangisidir?

olan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hilfü’l-fudûl

B) Muahat

A) Hz. Muhammed

B) Hz. İbrahim

C) Ashab-ı Kehf

D) Daru’l-Erkâm

C) Hz. Musa

D) Hz. İsa

E) İstişare

2. Fasikül

E) Hz. Yusuf
19
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5. Hz. Muhammed (s.a.v.), gençlik yıllarında Kâbe’nin

7. İslamiyet’in tebliği konusunda Hz. Muhammed’e

tamirinde bulunmuş, Hacer’ül-Esved’in yerine ko-

asıl destek, toplumun yeniliğe açık, idealist ve ener-

nulması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlığın gide-

jik kesimini oluşturan gençlerden gelmiştir. Mekke

rilmesinde hakem olarak seçilmiştir. Vefakar bir in-

Dönemi’nde Müslüman olanlardan birkaç kişi, elli

san olan Hz. Muhammed, kendisine emeği geçen-

yaş civarında, birkaç kişi otuz beş yaşın üzerinde,
geri kalan çoğunluk ise otuz yaşın altında bulunu-

leri de unutmamıştır. Örneğin kendisine yardım-

yordu.

cı olan amcası Ebû Talib’in yükünü hafifletmek için
Hz. Ali’nin (r.a.) bakımını üstlenmiştir. Hz. Muham-

Aşağıdakilerden hangisi bu gençlerden değildir?

med gençliğinde ölçülü ve dengeli tutuma sahip,

A) Zeyd b. Hârise

sözü dinlenir, herkes tarafından sevilen ve takdir

B) Erkam b. Ebi’l-Erkam

edilen, doğruluğundan ve samimiyetinden şüphe

C) Ebû Talib

edilmeyen bir karaktere sahipti. Bu yüzdendir ki ya-

D) Mus’ab b. Umeyr

şadığı toplumda “el-Emin” lakabı ile tanındı. Onunla

E) Câfer b. Ebû Tâlib

peygamberlik öncesinde ticari ilişkilerde bulunanlar, çok iyi bir arkadaş olduğunu, hak hususunda
zerre kadar sapmadığını söylemişlerdir. O; zayıfları

8. Bu peygamberi abileri küçükken kuyuya atar. Malik

korumuş, yoksulları himaye etmiş, genç yaşına rağ-

isminde birisi onu bulur ve köle yapar. Daha sonra

men haksızlığa karşı direnmiş ve bu gaye için risk

Mısır'a satılan peygamber bir süre Mısır'da yaşamış

almaktan çekinmemiştir.

ve sarayda iş bulmuştur. Sarayda yetişen yakışık-

Bu parçada altı çizili olan kavramın anlamı aşa-

lı gence kralın karısı aşık olur. Onu yasak bir ilişki-

A) Erdemli

B) Hoşgörülü

C) Anlayışlı

D) Akıllı

ye davet eder. O bunu kabul etmez. Züleyha ise bu-

AYDIN YAYINLARI

ğıdakilerden hangisidir?

na sinirlenip onu hapse attırır. Yıllar geçince abileri
onu arar ve bulur, bu durumdan çok etkilenen babası Hz. Yakup ağlamaktan kör olur.
Bu parçada bahsedilen peygamber aşağıdaki-

E) Güvenilir

lerden hangisidir?

6.

• İslam’ın ilk yıllarında Hz. Muhammed’e ve dine

A) Hz. Meryem

B) Hz. İsa

C) Hz. Yusuf

D) Hz. Muhammed
E) Hz. İbrahim

büyük hizmet etmiştir.
• Savaşlardaki başarısıyla kendinden söz ettirmiş bir sahabedir.

9.

• Safa Tepesi’nin yanındaki evi Müslümanlar için

• Hz. Muhammed’in amcası Ebû Talib’in en kü-

buluşma yeri olmuştur.

çük erkek çocuğudur.

• İslam’ı ilk kabul edenler arasında yer almaktadır.

• En önemli yönlerinden bir diğeri Hz. Muham-

• Takvalılığı ve dürüstlüğü kadar davetçi yönüde

med’e ilk iman edenlerdendir.

ön plana çıkmıştır.

Verilen bu özellikler aşağıdaki sahabelerden

Verilen bu özellikler aşağıdaki sahabelerden

hangisine aittir?

hangisine aittir?

A) Ali b. Ebu Talib

A) Erkam b. Ebi’l-Erkam

B) Erkam b. Ebi’l-Erkam

B) Hz. Âişe

C) Muaz b. Cebel

C) Muaz b. Cebel

D) Üsame b. Zeyd

D) Mus’ab b. Umeyr

E) Mus’ab b. Umeyr

E) Cafer b. Ebi Talib
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4. Sözlükte ‘‘birine bir konuyu danışmak, görünüşü-

I. Genç Bir Anne

nü sormak’’ demektir. Herhangi bir konuda doğru-

II. Genç Bir Âlim

yu bulmak için sahasında güvenilir bir uzmanın gö-

III. Genç Bir Yönetici

rüşüne başvurmaya denilir.

IV. Genç Bir Öğretmen

Tanımı verilen dini kavram aşağıdakilerden han-

Yukarıda bazı sahabelerin öne çıkan yönleri veril-

gisidir?

miştir.
Aşağıdakilerin hangisi bunlardan biri değildir?
A) Muaz b. Cebel

A) Muahat

B) İstişare

C) Âlim

D) Sahabe
E) Hılfü’l-fudül

B) Mus’ab b. Umeyr
C) Üsame b. Zeyd
D) Hz. Âişe

5. Allah’ın (c.c.) kitabı başta olmak üzere Hz.

E) Hz. Fatıma

Muhammed’in hadislerini ve sünnetini bilen, diğer
İslami ilimlerden gerektiği şekilde haberdar olup ile-

2. Sözlükte bu kelime arkadaş, dost anlamlarına

Bu paragrafta tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sahabi

B) Âlim

C) El-Emin

D) Ashab-ı Kehf

AYDIN YAYINLARI

ve Müslüman olarak ölmüş olan kimselere denir.

ramlardan hangisi getirilmelidir?
A) âlim

V
E

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kav-

med (s.a.v.) devrine yetişmiş, Müslüman olarak Hz.
Peygamber'i görmüş, O'nun sohbetinde bulunmuş

K
Ü
L
T
Ü
R
Ü

ri seviyede bilgi birikimine ulaşan kimseye ---- denir.

gelir. Çoğulu ashabdır. Terim olarak, Hz. Muham-

A
H
L
A
K

B) istişare
C) sahabi
D) zatü’n-nitâkeyn

B
İ
L
G
İ
S
İ

E) ashab-ı Kehf

E) İstişare

6. Ailesi onu İslam’dan vazgeçirmek için her çareye
3.

• Hendek savaşına katılmak için boyunu biraz
daha uzun göstermeye çalışmıştır.

başvurmuştu. Ama o, ailesini de servetini de terk
edip Habeşistan’a hicret etti. I. Akabe Biatı’nda Me-

• Zeyd b. Harise’nin (r.a.) oğludur.

dineliler, kendilerine İslamiyet’i öğretecek bir öğret-

• Hz. Muhammed, onu aralarında Hz. Ebû Bekir

men isteyince, Hz. Peygamber onu bu göreve tayin

ve Hz.Ömer’in (r.a) de bulunduğu, bir ordunun

etti. Medine’de birçok kişi İslam’a onun çabasıyla

komutanlığına atamıştır.

girdi ve birçoğu İslam’ı ondan öğrendi.

Bazı önemli yönleri verilen sahabe aşağıdakiler-

Bu paragrafta bahsedilen sahabe aşağıdakiler-

den hangisidir?

den hangisidir?

A) Hz. Ali

A) Erkam b. Ebi’l-Erkam

B) Hz. Muaz

B) Ali b. Ebu Talib

C) Hz. Mus’ab

C) Muaz b. Cebel

D) Hz. Cafer

D) Mus’ab b. Umeyr

E) Hz. Üsame

E) Cafer b. Ebi Talib

2. Fasikül

D
İ
N
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7.

e en li

• Mekke’nin eşraf ve zengin bir ailelerinden biri-

9. Hz. Muhamed’in vefatına kadar Yemen’deki kadılık

ne mensuptur.

görevine devam eden bu sahabe, bu sürenin sonu-

• Nazik, zeki, akıllı ve duru bir konuşması olan,

na doğru Yemen’de peygamberlik iddiasında bulunan ve bölge halkından pek çok kişiyi etrafında top-

herkesin gıpta ile baktığı bir gençtir.

layan Esved el-Ansî’nin etkisiz hale getirilmesi ve

• Yaşadığı manevi boşluklar sonucu Müslüman

bölgede Müslümanların yeniden hakimiyet kurma-

olmuş, servetini ve ailesini terk etmiştir.

sında etkin bir görev almıştır.

• İslam tarihine ilk öğretmen olarak adını yazdır-

Bu paragrafta bahsedilen sahabenin öne çıkan

mıştır.

yönü aşağıdakilerden hangisidir?

Uhud Savaşı’nda şehit düşen bu sahabenin adı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Habeş Kralının Huzurunda Bir Genç

A) Muaz b. Cebel

B) Genç Bir Öğretmen

B) Ali b. Ebu Talib

C) Genç Bir Âlim

C) Erkam b. Ebi’l-Erkam

D) Genç Bir Yönetici

D) Cafer b. Ebi Talib

E) Sorumluluk Sahibi Bir Genç

AYDIN YAYINLARI

E) Mus’ab b. Umeyr

10. Hz. Muhammed (s.a.v.), bu sahabeye görevi esnasında kendisine bir mesele arz edildiğinde nasıl hüküm vereceğini sordu. O, ise cevaben ilk önce Allah’ın kitabını esas alacağını, onda konuy-

8. Bu sahabe, Taif Kuşatması ve Huneyn Savaşı dı-

la ilgili olarak herhangi bir hüküm bulamazsa Hz.

şındaki bütün askeri seferlere katıldı. Bu iki sava-

Peygamber’in sünnetine müracaat edeceğini, bu iki

şa katılamamasının nedeni ise onun Mekke’nin fet-

temel kaynakta bulamazsa da kendi içtihadına göre

hinin ardından Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından

hüküm vereceğini bildirdi. Hz. Peygamber onun ver-

Mekke’ye emir ve Kur’an öğretmeni olarak tayin

diği cevabı olumlu karşılamış ve memnuniyetini ifa-

edilmesidir. Hz. Muhammed, genç bir yetenek olan

de etmiştir. Bu görüşmeden sonra Hz. Peygamber

bu sahabeyi hicretin . yılında zekât memuru ve ka-

kendisine bazı tavsiyelerde bulunarak Yemen’deki

dılık göreviyle Güney Arabistan’a göndermiştir.

kadılık görevine uğurlamıştır.

Bu parçada anlatılan sahabenin adı aşağıdaki

Bu parçada anlatılan sahabe aşağıdakilerden

seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

hangisidir?

A) Hz. Âişe

A) Cafer b. Ebi Talib

B) Hz. Fatıma

B) Muaz b. Cebel

C) Muaz b. Cebel

C) Mus’ab b. Umeyr

D) Ali b. Ebu Talib

D) Üsame b. Zeyd

E) Cafer b. Ebi Talib

E) Esma binti Ebi Bekir
1C

2A

3E

4B

5A

6D

7E

8C

9 D 10 B
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