
V. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR

1.
Aşağıdakilerden hangisi dini yorumlayan kişide bulunması
gereken özelliklerden biri değildir?

Yorum metotlarını uygulayabilmekA)

İslam dininin amaçlarını iyi bilmekB)

Nazik, kibar ve anlayışlı olmakC)

Kur’an ve sünneti hakkıyla bilmekD)

2.
Din, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği öğütleri
içerir. Din anlayışı ise bu öğütlerin, insanlar tarafından içinde
bulundukları şartlara göre algılanma ve yorumlanma biçimleridir.
Dolayısıyla din tek iken din anlayışları birden çok olabilir. Din
vahye, din anlayışı ise insanların algıları ve yorumlarına dayanır.
Ayrıca din değişmez, din anlayışı değişebilir. Ancak din anlayışı
hiçbir zaman dinin özüne ters düşmemelidir.
Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

Din anlayışının zamana bağlı olarak değişebileceğiA)

Din ile din anlayışının özdeşleştirilmemesi gerektiğiB)

Din anlayışını etkileyen unsurların bulunduğuC)

İnsanların, dinin öğütlerini farklılaştırdığıD)

3.
I. Çözüm üretirken iman esasları dikkate alınmamıştır.
II. Bir problemle ilgili birden çok çözüm üretilmiştir.
III. Sorun çözme yöntemleri birbirinden farklıdır.
Din anlayışındaki yorum farklılıklarıyla ilgili numaralanmış
bilgilerin hangileri yanlıştır?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

I ve II.C)

II ve III.D)

4.
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum
farklılıklarının sebeplerinden biri değildir?

Kültürel farklılıklarA)

Sosyal çevreB)

Fiziksel özelliklerC)

Eğitim düzeyiD)

5.
Allah’ın varlığı ve birliği hususunda ittifak edilmiş olması,
Hz. Muhammed’in peygamberliği konusunda görüş ayrılığının
olmaması,
Namaz, hac, zekât ve oruç gibi temel ibadetlerin farz olduğu
hususunda fikir birliğinin olması

Bu bilgilerden, İslam düşüncesiyle ilgili aşağıdaki yargıların
hangisine varılabilir?

Farklı fikirler kendilerini ifade etme imkânı bulamamıştır.A)

İnançla ilgili hususlarda hiçbir fikir ayrılığı olmamıştır.B)

İnanç konusunda konuşmaktan uzak durulmuştur.C)

Dinin temel ilkelerinde görüş birliği vardır.D)

6.
Eğer tek bir dini yorum olsaydı aşağıdaki durumlardan hangisi
ortaya çıkmazdı?

Düşünce dünyası bugünkünden daha zengin olurdu.A)

Görüşler arasında seçim yapma imkânı kalmazdı.B)

Coğrafi ve bölgesel farklılıklar dikkate alınmazdı.C)

Zamanla kültür ve gelenek farkları ortadan kalkardı.D)

7.
İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?

Düşünce özgürlüğünün bir göstergesidir.A)

Kültürel bir zenginlik olarak algılanmalıdır.B)

Bir fikre körü körüne bağlanmanın sonucudur.C)

İnsanların düşünce tarzları birbirinden farklıdır.D)
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8.
Hz. Peygamberin vefatından sonra birtakım sebeplere bağlı olarak
ayet ve hadislerin yorumlarından ortaya çıkan farklı görüş ve
düşünceler farklı din anlayışlarını oluşturmuştur. Bu anlayışlar ilk
zamanlarda dağınık bir şekilde kendini göstermişse de sonraları
her anlayış kendine has bir yöntem geliştirerek sistemleşmiştir.
İslam düşüncesinde sistemleşen bu dini anlayışlara verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?

TarikatA)

MezhepB)

CemaatC)

MeşrepD)

9.
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde, inançla ilgili
yorumların amaçlarından biri değildir?

İbadetler hakkında ayrıntılı bilgi vermekA)

Hurafe ve batıl inançları ortaya çıkarmakB)

İslam’a yöneltilen eleştirilere cevap vermekC)

Tevhit inancının doğru anlaşılmasını sağlamakD)

10.
İslam düşüncesindeki amelî yorumlardan biridir.
Ebu Hanife’nin yöntem ve görüşlerine dayanır.
Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Kafkaslar ve Balkanlarda
yaygındır.

     Bu bilgiler aşağıdaki fıkhi yorumlardan hangisiyle ilgilidir?

ŞafiilikA)

MalikilikB)

HanbelilikC)

HanefilikD)

11.
Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumların amaçlarından
biri değildir?

İsteyeni manevi eğitimden geçirmekA)

Devlet yönetiminde söz sahibi olmakB)

Güzel ahlaklı kişilerin sayısını artırmakC)

İnsanları güzel ahlaklı olmaya özendirmekD)

12.
Hz. Peygamber, Medine’ye hicret ettikten sonra sosyal
dayanışmayı sağlamak amacıyla her Mekkeli'yi, bir Medineli ile
kardeş yapmıştır. Ensar, muhacirlere öz kardeşi gibi yardım
etmiştir. Hz. Peygamber de kendisine Hz. Ali’yi kardeş yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kardeşlik uygulamasının Alevi-
Bektaşi geleneğine yansıması kabul edilir?

MusahiplikA)

BekçilikB)

GözcülükC)

RehberlikD)

13.
Her yıl sonbaharda küskünlerin barıştırılması ve birliğin sağlanması
amacıyla yapılır. Herhangi bir ocağa veya cem evine bağlı bulunan
kimseler bir araya gelip kurban keserler. Tüm canlar, bu kurban
lokmasına katkıda bulunurlar. Küskünler barıştırılır ve elde edilen
nimetler için Allah’a şükredilir.
Bu uygulamalar aşağıdaki cem türlerinden hangisinde yerine
getirilir?

KardeşlikA)

Dârdan indirmeB)

Abdal MusaC)

Düşkünlükten kaldırmaD)

14.
Din anlayışındaki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?

Yorumlar zamanla değişime uğrayabilir.A)

Farklı yorumlar birbirinden etkilenebilir.B)

İnsan benimsediği yorumdan vazgeçemez.C)

Hiçbir yorum dinin kendisi kabul edilemez.D)

15.
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki farklı din
anlayışlarının sebeplerinden biri değildir?

Kur’an mesajlarının açık ve anlaşılır olmasıA)

Dini yorumlayanların birikimlerinin farklı olmasıB)

Fikir ve vicdan hürriyetinden yararlanılmasıC)

Dini metinlerin bazılarının farklı anlaşılmasıD)
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16.
I. Herkesin her konuda aynı düşüncede olması mümkün değildir.
II. Âlimlerin sorunlara çözüm arayışı İslam düşüncesine farklı fikirler
kazandırmıştır.
III. Âlimlerin aynı konuda farklı düşüncelere ulaşması inananların
seçeneklerini çoğaltmıştır.
Numaralanmış bilgilerden hangileri din anlayışındaki
farklılıkların zenginlik olduğunu gösterir?

Yalnız IA)

Yalnız IIIB)

I ve II.C)

II ve III.D)

17.
Aşağıdakilerden hangisi musahiplik uygulamasının
amaçlarından biri değildir?

Sosyal dayanışmaya yardımcı olmakA)

Dostluk ve kardeşlik bilinci uyandırmakB)

Din kardeşlerini birbirine mirasçı kılmakC)

Cimrilik ve bencillik duygularını köreltmekD)

18.
Sözlükte; bir araya gelmek, toplanmak, bütünleşmek gibi
anlamlara gelir.
Alevilik-Bektaşilikte dedelerin yönetiminde gerçekleştirilen ve
müminlerin Allah’a olan kulluk görevlerini ve yükümlülüklerini
yerine getirme uygulamasını ifade eder.

Bu açıklamalar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

MusahiplikA)

CemB)

CemeviC)

GülbenkD)

19.
İmam Şafii, dönemin ilim merkezlerini gezerken gördüğü farklı
bölgelerin geleneklerini tanıdıkça, daha önce bir konuyla ilgili
verdiği bazı hükümlerini bulunduğu çevrenin şartlarına göre gözden
geçirmiş ve hükümlerinde değişikliğe gitmiştir.
Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Hükümlerin her bölge için geçerli olmasıA)

İslam’ın kültürlere özel ilkelerinin olmasıB)

Doğruların kültürden kültüre farklılık göstermesiC)

Hükümlerin zaman ve mekâna göre yeniden yorumlanma
ihtiyacı

D)

20.
Kadirilikte önemli görülen;
I. İnsanların elinde olan şeylere tamah etmemek,
II. Allah’ın yarattığı hiçbir şeye lanet etmemek,
III. Verilen sözü mutlaka yerine getirmek,
ilkelerden hangilerinde kanaatkâr olmak vurgulanmaktadır?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

I ve II.C)

I ve III.D)

21.
Birlikte yaşama kültürüyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?

Düşünce özgürlüğü, farklı dini yorumların ortaya çıkıp
gelişmesine zemin hazırlamıştır.

A)

Dini farklılıkları ve kültürel çeşitlilikleri kabul etmek toplumsal
ayrışmayı getirmiştir.

B)

"Yaratılanı, Yaratandan ötürü sevme" anlayışı toplumsal barışa
katkı sağlamıştır.

C)

Hz. Peygamber farklılıklara hoşgörü ve adaletle yaklaşmıştır.D)

22.
“Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen
bir zorba değilsin.” (Gâşiye suresi, 21 ve 22. ayetler)
Bu ayetlerin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

İnsanlar dinî tercihlerinde özgürdür.A)

Zorbalık etmek doğru değildir.B)

Müslüman güvenilir bir kişidir.C)

Gerçeği bilmek insanın hakkıdır.D)
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