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ÖABT DİN KÜLTÜRÜ ÇIKMIŞ SORULAR 

1. İslam öncesi Arap toplumu; hürler, kö-
leler ve azatlılar şeklinde üç sınıftan 
oluşmaktaydı. Azatlılar, hürler ile köleler 
arasında bir statüye sahipti. Bir köle, sa-
hibi tarafından azat edilirse azat edenin 
azatlısı olur ve onun kabilesinin bir üyesi 
sayılırdı. Bunlar, köleler gibi alınıp satıl-
mazlar, fakat hürlerin haklarına da sahip 
olmazlardı. Bu toplumsal statü, Emeviler 
Dönemi’nde daha da genelleştirilmiş ve 
Arap olmayan yeni Müslümanları tanım-
lamak için kullanılmıştır.
Bu parçada sözü edilen toplumsal sta-
tü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ensâb 
B) Mutayyebun
C) Halif
D) Mevali 
E) Zımmi

2. Müslümanların Medine’ye hicreti son-
rasında Arap kabileleri, Hz. Muham-
med’den kendilerine yeni dini anlatmaları 
için temsilciler gönderilmesini istiyordu. 
Adal ve Kâre k abileleri de bunlardandı. 
Hz. Muhammed onlara, aralarında Hu-
beyb b. Adiy’in de bulunduğu on saha-
biden oluşan bir heyet gönderdi. Ancak 
yolda Lihyaoğulları’ndan silahlı bir birlik 
yollarını kesti ve Mekkelilere teslim etmek 
üzere onları esir almak istedi. Sahabiler 
buna karşı çıktı ve sonrasında meydana 
gelen çarpışmada çoğu şehit oldu.
Hz. Muhammed’i derinden yaralayan 
bu olay, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bi’r-i Maune
B) Huneyn
C) Dumetu’l-Cendel
D) Reci
E) Evtas

3. Hz. Muhammed’in en sevdiği insanlar 
arasında yer alan Hz. Osman, onun iki 
kızıyla evlenme ayrıcalığını yaşamıştır. İlk 
eşi Rukiyye ile hicretten önce evlenmiş, 
Habeşistan hicretine onunla birlikte ka-
tılmıştır. Rukiyye, Bedir Seferi sırasında 
hastalanıp vefat edince, Hz. Osman, bir 
yıl sonra Hz. Muhammed’in diğer kızı 
Ümmügülsüm’le evlenmiştir.
Hz. Muhammed’in iki kızıyla evlenme-
si, Hz. Osman’ın aşağıdakilerden han-
gisiyle anılmasına yol açmıştır?
A) Zi’l-Kurba
B) Zü’n-Nureyn
C) Sakaleyn
D) Zü’l-Cenahayn
E) Murteza

4. Hz. Peygamber’e nispet edilen ve se-
nedinin başından sonuna kadar sika 
râviler tarafından muttasıl olarak riva-
yet edilen hadis türü aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Maktu
B) Zayıf
C) Sahih
D) Mürsel
E) Mevkuf

5. Hafızalarda ve değişik yazı malzeme-
leri üzerinde dağınık hâlde bulunan 
hadis metinlerinin, herhangi bir sınıf-
landırmaya tabi tutulmaksızın bir ara-
ya getirilmesi aşağıdakilerden hangisi 
ile ifade edilmiştir?
A) Kitabetü’l hadis
B) Hıfzü’l hadis
C) Tasnifü’l hadis
D) Tedvinü’l hadis
E) Takyidü’l hadis
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6. Hadislerin, sahabi adları altında sıra-
lanması suretiyle oluşturulan eserler 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sünenler
B) Müsnedler
C) Musannefler
D) Camiler
E) Zevaidler

7. Kur’an-ı Kerim’in bir cüzünün dörtte 
birini oluşturan beş sayfalık bölümü, 
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edil-
mektedir?
A) Hizip
B) Tahmis
C) Fasıla
D) Secavend
E) Taşir

8. Sureler isimlerini, ihtiva ettikleri farklı bir 
kelimeden veya ayetlere yansıyan her-
hangi bir içerikten almıştır.
Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden 
hangisi yanlıştır?
A) Ankebut - Kâfirlerin işlerinin örümcek 

ağına benzetilmesi
B) Neml - Hz. Süleyman’ın ordusuna 

yol veren karıncalardan söz edilmesi
C) Mutaffifin - Savaş ganimetlerinden 

bahsedilmesi
D) Maun - Hayra engel olanlardan bah-

sedilmesi
E) Tekâsur - Çoklukla övünmenin eleş-

tirilmesi

9. Kur’an-ı Kerim, indiği dönemde konu-
şulan ortak dili merkeze almakla birlikte 
kimi zaman yaygın olarak kullanılmayan 
Arapça kelimelere yer vermiş, kimi za-
man da kullanılmakta olan kelimelere 
yeni anlamlar yüklemiştir. Örneğin “kâfir” 
kelimesi sözlükte bir şeyin üzerini örten 
ve gizleyen anlamına gelir. Araplar gün-
düzü örtüp gizlediği için geceye ve tohu-
mun üzerini toprakla örtüğü için çiftçiye 
kâfir demişlerdir. Kur’an’da bu kelimeye 
yeni bir anlam yüklenmiş; Allah’ı, elçisini 
ve ona indirilen vahyi inkâr edenler, ger-
çeği bilinçli bir şekilde gizlemeye çalıştık-
ları için kâfir olarak isimlendirilmişlerdir. 
Aşağıdaki kavramların hangisinde bu 
tür bir durum söz konusu değildir?
A) Takva B) Münafık C) Zekât
 D) Cihat E) Adalet

10. Bir ayetin, kendisinden önceki veya 
sonraki ayetlerle oluşturduğu anlam 
bütünlüğü aşağıdakilerden hangisiyle 
ifade edilmektedir?
A) Siyak
B) Mefhum
C) İcaz
D) Tenasüp
E) Mecaz

11. Bir ayetin nerede, ne zaman, hangi olay 
veya kimler hakkında indirildiğini bilmek; 
ayetin ilahi maksada uygun şekilde yo-
rumlanabilmesi, fıkhi hükümlerin çıka-
rılabilmesi, ayet ve sureler arasındaki 
uyumun tespit edilebilmesi bakımından 
önemlidir. 
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine 
dikkat çekilmiştir?
A) Emsalü’l-Kur’an
B) Esbabü’n-nüzul
C) Muhkem-müteşabih
D) Mübhematü’l-Kur’an
E) Nasih-mensuh
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12. Kur’an-ı Kerim’in; ağırlıklı olarak Hz. Mu-
hammed’den, sahabeden ve tabiinden 
nakledilen sözlerle açıklandığı tefsirler, 
rivayet tefsirleri olarak tanımlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu tanıma 
uygun düşen bir tefsirdir?
A) Razi - Mefatihu’l-Gayb
B) Beyzavi - Envaru’t-Tenzil
C) Nesefî - Medariku’t-Tenzil
D) Maturîdî - Te’vilat
E) Suyûtî - ed-Dürru’l-Mensur

13. Allah’ın zatına nispet edilen ve onun ne 
olduğunu ifade eden sıfatlar, subuti sıfat-
lar olarak isimlendirilmiştir. Bu sıfatların 
sayısı Eş’arilere göre yedi, Maturidilere 
göre ise sekizdir.
Aşağıdakilerden hangisi, Eşariler ta-
rafından bu sıfatlar arasında sayılma-
mıştır?
A) Hayat B) Tekvin C) İlim
 D) Kelam E) Basar

14. Allah’ın her türlü eksikliklerden ve 
noksanlıklardan uzak olduğunu ifade 
etmek için kullanılan terim aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Teşbih B) Tecsim C) Tenzih
 D) Tevhit E) Tevfik

15. İki tanrı varsayımına dayanarak Al-
lah’ın birliğini temellendirmeye çalı-
şan ve İslam kelamcıları tarafından 
Kur’an’dan hareketle geliştirilen delil 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Temanu
B) Hudus
C) İmkân
D) İnayet
E) Gaye ve nizam

16. Maturidi; haram ve helali, kendisinden 
(li-zatihi) veya başkasından (li-gayrihi) 
kaynaklanan nitelikler üzerinden değer-
lendirir. Ona göre zulüm, li-zatihi haram-
dır ve her ne surette olursa olsun kötüdür. 
Domuz etinin yenilmesindeki haramlık ise 
Allah’ın yasaklaması sebebiyle li-gayrihi 
bir durumdur. Li-zatihi olanlar, evrensel 
niteliktedir ve koşullara göre değişmez; 
bu yüzden akılla bilinebilir. Li-gayrihi 
olanlar ise çok sayıda alternatifin söz 
konusu olduğu bir alandır. Bu alternatif-
ler arasında hangisinin insan için uygun 
olacağı, yalnızca Allah’ın bildirmesiyle 
anlaşılabilir.
Bu parçada Maturidi’nin aşağıdakiler-
den hangisini temellendirdiği söylene-
bilir?
A) Siyaset
B) Allah’ın fiilleri
C) Nübüvvet
D) İmanın mahiyeti
E) Kulların fiilleri

17. Hanefi fıkhında, müçtehidin; bir mese-
lede, özel bir delil sebebiyle, o mese-
lenin benzerlerinde verdiği hükümden 
vazgeçip başka bir çözümü benimse-
mesi, aşağıdakilerden hangisiyle ad-
landırılır?
A) Azimet
B) İstihsan
C) Maslahat-ı mürsele
D) İstishab
E) Örf
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18. İslam hukukunda, aksine bir hüküm veya 
delil bulunmadığı sürece kişinin hukuki 
ve cezai açıdan sorumlu tutulamayacağı 
esastır.
Bu durum, aşağıdaki kavramlardan 
hangisiyle ifade edilmiştir?
A) Sedd-i zerayi
B) Beraet-i asliyye
C) İbaha-i asliyye
D) Ruhsat 
E) Ahval-ı şahsiyye

19. Namaz esnasında bazı eksiklik veya 
yanlışlıkları telafi etmek amacıyla namaz 
sonunda yapılan secdeye sehiv secdesi 
denir.
Aşağıdakilerden hangisi, sehiv sec-
desi gerektiren durumlar arasında yer 
almaz?
A) Birinci ve ikinci oturuşlarda Tahiyyat 

duasını okumamak
B) Birden fazla rükû veya ikiden fazla 

secde yapmak
C) Birinci oturuşu gerçekleştirmeden 

ayağa kalkmak
D) Fatiha veya Fatiha’dan sonra zamm-ı 

sure okumamak
E) Rükûnun terk edildiğini ikinci secde-

den sonra hatırlamak

20. İbadetlerde fert ve toplum yararıyla 
açıklanabilir unsurlar ile taabbüdi nitelik 
taşıyan ve Allah’a bağlılığı temsil eden 
sembolik davranışlar genellikle bir arada 
bulunur. Ancak bazılarında fert ve toplum 
yararı, bazılarında ise taabbüdilik daha 
ön plandadır.
Aşağıdakilerden hangisinde, taabbüdi 
yön daha belirgindir?
A) Kurban
B) Fitre
C) Sadaka-yı cariye
D) Ramazan orucu
E) Zekât

21. Hakikat, toplumun tüm kesimlerine açıl-
malıdır. Bu nedenle hakiki filozof, hem 
teorik bilgilere hem de bunları insanları 
mutluluğa yönlendirme doğrultusunda 
kullanma gücüne sahip olan kişidir.
Farabi, bu parçada felsefenin hangi 
alanına vurgu yapmıştır?
A) Din felsefesi
B) Bilgi felsefesi
C) Sanat felsefesi
D) Bilim felsefesi
E) Siyaset felsefesi

22. 
I. Tanrı’nın, akıl tarafından kavranabi-

leceğini belirtmeleri
II. Tanrı’nın cüzi hadiseleri (tikelleri) 

bilemeyeceğini ileri sürmeleri 
III. Dirilişin (haşr) cismani değil, ruhani 

olacağını savunmaları 
IV. Âlemin kıdemini benimsemeleri
V. Sudur nazariyesinin takipçileri ol-

maları
Gazali, bu görüşlerden hangileri do-
layısıyla Farabi ve İbn-i Sina’yı dinden 
çıkmakla itham etmiştir?
A) I ve III               B) I ve V             C) I, II ve V   
       D) II, III ve IV            E) II, IV ve V

23. 
• Şihabüddin es-Sühreverdi (el-Mak-

tul) tarafından kurulmuştur.
• Aristoteles felsefesine ve onu takip 

eden İslam filozoflarına karşı olum-
suz bir bakışa sahiptir.

• Hakikatin, doğrudan sezgi ve bir iç 
aydınlanmayla elde edilebileceğini 
savunur.

• Yapısı ve öğretileri itibarıyla eklek-
tiktir.

Bu özelliklere sahip İslam felsefesi 
ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rivakilik      B) İhvanu’s-Safa
C) İşrakilik      D) Meşşailik
                 E) Bâtınilik
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24. Allah’ın bütün eksikliklerden münezzeh 
olması ve hiçbir şeye benzememesi, İs-
lam sanatında soyut bir anlayışın oluş-
masına yol açmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinde 
daha belirgindir?
A) Süsleme motiflerinde
B) Kubbe kullanımında
C) Mezar taşlarının biçiminde
D) Minyatür resimlerde
E) Minare alemlerinde

25. Müslüman Türklerin, mimari eserlerde 
genellikle yer verdikleri ortak öge aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Şadırvan B) Eyvan C) Minare
 D) Tonoz E) Revak

26. Yazma eserlerde, sayfaların dağılma-
ması için eserin sırt kısmının örgü şek-
linde dikilmesi aşağıdakilerden hangi-
siyle isimlendirilmektedir?
A) Şiraze B) Mikleb C) Şemse
 D) Filigran E) Zincirek

27. 
• Allah’ın zatından ayrı sıfatları yoktur.
• Kur’an yaratılmıştır.
• Allah’ın ahirette görülmesi imkân-

sızdır.
Bu görüşlere sahip inanç ekolü, aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Haricîlik
B) Eşarilik
C) Cebriyye
D) Selefiyye
E) Mutezile

28. Kapalı toplum yapısına sahip mezhepler-
de dini yaşam, büyük bir gizlilik prensibi 
içerisinde yürütülmekte ve temel inanç 
esasları, mezhep mensubu olmayanlar-
dan gizlenmektedir. Öyle ki mezhebin 
sırlarının ifşa edilmesi veya layık olmayan 
kimselere verilmesi emanete ihanet ola-
rak kabul edilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada 
belirtilen özellikte bir mezheptir?
A) Kadıyanilik (Ahmedilik)
B) Bahailik
C) Vehhabilik
D) Nusayrilik
E) Zeydîlik

29. Toplumsal değişme, zıtların etkileşimi 
üzerine kuruludur. İnsanlık tarihinin her 
aşaması, bir sonraki aşamanın, tohum-
larını bünyesinde barındırmakta, her yeni 
aşama da bir öncekinin karşıtı olarak var-
lık bulmaktadır.
Bu parçada bahsedilen sosyal değiş-
me modeli aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Evrimci
B) Organizmacı
C) Diyalektik
D) Yapısalcı
E) Çatışmacı

30. Sosyal grup; birden fazla bireyin bir ara-
ya gelmesiyle oluşan, ortak amaçlara, 
değerlere, yazılı ve sözlü normlara sa-
hip, rol ve statü dağılımının gerçekleştiği, 
üyelerinin aidiyet ve biz duygusu taşıdığı 
insanlar kümesidir.
Buna göre aşağıdaki topluluklardan 
hangisi, sosyal grup olarak nitelendi-
rilebilir?
A) Durakta otobüs bekleyenler
B) Sendika üyeleri
C) Sinemada film seyredenler
D) Konser izleyicileri
E) Cami cemaati




