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Bu testte 75 soru vardır.ÖABT

DENEME SINAVI

1
DİN KÜLTÜRÜ VE İHL ÖĞRETMENLİĞİ

1. 

I. Zatü’s-Savari Savaşı 
II. Kıbrıs Seferi 
III. Nehrevan Savaşı
IV. Yemame Seferi 
V. Ecnadeyn Savaş
Verilenlerden hangileri Hz. Ebu Bekir Dönemi sa-
vaşlarındandır?

A) I ve II
B) II, III ve IV
C) I, IV ve V
D) IV ve V
E) I, III, IV ve V

2. Taif’e giderek orada bulunan halka İslam’ı anlatmak 
isteyen Hz. Muhammed’e, bu davranışı karşısında 
hiç beklemediği hakaretlerde ve saldırılarda bulunul-
muştur. Hz. Peygamber, bu saldırılardan kaçarak bir 
bağa sığınmak zorunda kalmış ve orada karşılaştığı bir 
köleye İslamiyet’i anlatarak onun Müslüman olmasını 
sağlamıştır.

Hz. Muhammed’in üzüm bağında karşılaştığı ve 
Müslüman olmasına vesile olduğu köle aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Utbe B) Süreka C) Vahşi
 D) Şeybe E) Addas

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Muhammed’in 
Medine Dönemi’nde gerçekleşen olaylardan biri 
değildir? 

A) Hendek Savaşı
B) Mescid-i Nebevînin inşası
C) İsra ve Miraç Olayı
D) Hz. Muhammed ile Hz. Aişe’nin evlenmesi
E) Hudeybiye Antlaşması

4. 

• Güney Arabistan’da MÖ 750-115 yılları arasında 
hüküm sürmüşlerdir.

• Merkezleri Marıb şehri olmuştur.
• Ticaretin yanında tarıma da önem vermiş ve bu 

amaçla bazı su bentleri inşa etmişlerdir.
Özellikleri verilen İslam öncesi Arap devleti aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Sebeliler
B) Maînliler
C) Himyeriler
D) Kindeliler
E) Nabatiler

5. Bu olay, Muaviye’nin oğlu Yezid’in halifeliğini tanıma-
yan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in ayaklanması sonra-
sında yaşanmıştır. Yezid, kendisine itaat etmeyen Hz. 
Ali’nin oğullarına acımasızca zulmetmiş ve Hz. Hüse-
yin’i öldürmüştür.

Bu açıklama aşağıdaki olaylardan hangisine aittir?

A) Hakem Olayı
B) Cemel Olayı
C) Harre Olayı
D) Kerbela Olayı
E) Nehrevan Olayı

6. Hadis senedlerinde geçen “haddesenâ”, “an”, “ah-
berenâ” ve “kırâeten aleyhi” gibi lafızlara verilen isim 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rivayet lafızları
B) Kat’iyyet lafızları 
C) İhtiyat lafızları
D) Dirayet lafızları 
E) Cerh ve Ta'dil
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7. Hadis edebiyatı içinde, bir kitabın bir başka hadis 
eseri ile karşılaştırılıp birincinin ikinciden fazla ola-
rak ihtiva ettiği hadislerin bir araya getirilmesi so-
nucu oluşan eserlere verilen isim aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) İstidrâk çalışmaları 
B) İstihrac çalışmaları 
C) Zevâid kitapları 
D) Cem kitapları 
E) İhtisar kitapları

8. Müksirûn kelimesi binden fazla hadis rivâyet etmiş 
sahâbîler için kullanılan bir terimdir. Rivâyeti 1000’e 
ulaşmayan sahâbîlere de mukıllûn denir.

Aşağıda verilen sahabilerden hangisi müksirûn 
içerisinde yer almaz?

A) Ebû Hureyre
B) Ömer b. Hattab
C) Enes b. Mâlik
D) Hz. Âişe
E) Abdullah b. Abbâs

9. Sünnet değişik şekillerde tasnif olmuştur. 

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberʼin uygula-
maları için kullanılan sünnettir?

A) Adetullah
B) Kavli Sünnet
C) Fiili Sünnet
D) Takrir-i Sünnet
E) Sünnet-i Hüdâ

10. Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih’in Mukad-
dimesi aşağıda verilen hangi konuları ihtiva etmek-
tedir?

A) Ahmed Naim Bey’in hayatı ve eserlerini
B) Hadis usulü konularını 
C) Hadis edebiyatını
D) Buhâri’nin hayatı ve eserlerini
E) Ravilerin cerh ve ta’dil durumlarını 

11. Surelerin isimleri ile ilgili aşağıda verilen eşleştir-
melerden hangisi yanlıştır?

A) İnfitar – Yarılmak, çatlamak anlamına gelmektedir. 
Adını "gökyüzü yarıldığında" şeklinde geçen ayet-
ten almaktadır.

B) Mülk – Sahip olunan şeyler anlamına gelmektedir. 
Adını surenin birinci ayetinde geçen "mülk" keli-
mesinden almaktadır.

C) Hadid – Demir manasına gelmektedir. Adını surede 
geçen "hadid" kelimesinden almaktadır.

D) Mutaffifîn – Ölçüde ve tartıda hile yapanlar mana-
sına gelmektedir. Adını surede geçen "mutaffifîn" 
kelimesinden almaktadır.

E) Me’âric – Düşme manasına gelmektedir. Adını su-
rede geçen "me’âric" kelimesinden almıştır. İnsan-
ların derecelerinin düşmesinden bahsetmektedir.

12. Endülüs felsefe, kelam, fıkıh ve tefsir alanlarında ciddi 
çalışmaların yapıldığı bir bölgedir. Burada tefsir alanın-
da birçok müfessir yetişmiş çok önemli eserler ortaya 
koymuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bölge müfessirleri içe-
risinde sayılamaz?

A) İbn Cüzey el-Kelbî
B) Ebû Bekr İbnü’l-Arabî
C) Ebû Bekr b. Ferh el-Kurtubî
D) Fahreddin er-Razi
E) Ebû Hayyân el-Endelüsî
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13. Filolojik tahliller aracılığı ile Kur’an’ın ontolojik dünya 
görüşüne ve tüm muhataplarına vermek istediği ilâhî 
mesaja ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu yöntemde eti-
moloji ve filoloji aslında sadece birer araçtır, ana hedef 
değildir. Kur’an-ı Kerim ise bir hidayet ve ıslah kitabı-
dır. Kur’an’ın temel gönderiliş hedefi fert ve toplumla-
ra hidayet etmek, yol göstermek, onları dinî ve ahlâkî 
açıdan ıslah etmektir. Söz konusu yöntem ile ulaşılmak 
istenen bu temel hedef, asla göz ardı edilmemelidir. 
Bir diğer ifadeyle, araç asla amaç konumuna yüksel-
tilmemelidir.

Parçada bilgileri verilen Kur’an’ı doğru anlamada 
kullanılan metot aşağıdakilerden hangisidir?

A) Semantik metot
B) Rivâyet tefsir metodu
C) Tahlîli tefsir metodu
D) Dirâyet tefsir metodu
E) Hermonotik metot

14. Aşağıda verilenlerden hangisi, Kur’an’ın isimlerin-
den biri değildir?

A) El-Kitab
B) El-Mülemma
C) El-Furkan
D) El-Beyan
E) Eş-Şifa

15. Aşağıdakilerden hangisinde fıkhî tefsir sahasında 
yazılan eser-yazar eşleştirmesi yanlıştır?

A) Eş-Şâfii - Ahkâmu’l-Kur’an
B) Ebu Bekir El-Cassâs - Ahkâmu’l-Kur’an
C) Ebu Bekr İbn Arabî - Ahkâmu’l-Kur’an
D) Muhammed el-Kuşeyrî - Letâifu’l-İşârât
E) El-Kurtubî - el-Camiu li - Ahkâmi’l-Kur’an

16. “Bir sözün manasını tam olarak değil de, biraz nok-
sanıyla ifade etmek” şeklinde tanımlanan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tercüme B) Te’vil C) Meal
 D) Burhan E) Ayat

17. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kur’ân’ın en uzun âyeti, müdâyene âyeti denilen 
Bakara sûresinin 282. âyetidir.

B) Kur’an’ın en kısa âyetinin hangisi olduğu konusun-
da ise ihtilaf vardır.

C) Âlimlerin çoğuna göre, ilk inen âyetler Alak sûresi-
nin ilk beş âyetidir.

D) Neml sûresinin 30. âyetinde geçmesi nedeniyle 
besmelenin Kur’ân’ın bir âyeti olduğunda ihtilaf 
yoktur.

E) Kûr’ân’daki ayetlerin sayısının 6236 olduğu konu-
sunda ittifak vardır.

18. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin karşılığı yanlış 
verilmiştir?

A) El-Leylî: Geceleyin inen vahiylerdir. Meselâ Kasas 
sûresinin 56. âyeti, geceleyin; Tevbe sûresinin 118. 
âyeti, gecenin son üçte birinde inmiştir.

B) En-Nehârî: Gündüz nâzil olan vahiylerdir. Kur’ân-ı 
Kerîm’in ekserisi gündüz vahyedilmiştir.

C) El-Ardî: Hz. Peygamber yeryüzünde iken nâzil olan 
vahiylerdir. Kur’ân-ı Kerîm’in hemen hepsi Resûlul-
lah yeryüzünde iken indirilmiştir.

D) El-Yemenî: Hz. Peygamber yatağında iken nâzil 
olan vahiylerdir.

E) El-Hadarî: Hz. Peygamber seferde ve misafirlikte 
bulunmadığı zamanlarda inen vahiylerdir. Kur’ân’ın 
ekserisi bu şekilde nâzil olmuştur.
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19. Hz. Ömer, Şam’daki vebâ hastalığını duyunca dön-
meye karar verir. Ebu Ubeyde kendisine “Ey Ömer, 
Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun?” diye sorunca Hz. 
Ömer “...Evet, Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderi-
ne kaçıyoruz.” diye cevap verir.

Hz. Ömer’in bu tutumu ile ilgili olarak aşağıdaki 
yargılardan hangisi doğrudur?

A) Hz. Ömer, kaderden kaçmıştır.
B) Tedbir kaderi asla değiştirmez.
C) Hz. Ömer, kaderi inkâr etmektedir.
D) Hz. Ömer, ilahî takdire başkaldırmıştır.
E) Kader, kulun tercihi ile şekillenir.

20. Nasslarda ifadesini bulan, başka bir ifadeyle ayet ve 
hadislere dayanılarak çıkarılan hükümlere dinî/şeri hü-
kümler denir. Bunlar itikadî, amelî ve ahlaki hükümler 
olmak üzere üçe ayrılır. İtikadî hükümlerin temel özel-
liklerinden biri kesin delile dayanmalarıdır. 

İtikadî hükümlerin bu özelliğinin literatürdeki ifa-
desi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sükutü zannî ve dalâleti kat’î bir nassa dayanmalı
B) Sübutü zannî ve delâleti kat’î bir nassa dayanmalı
C) Sübutü kat’î ve delâleti kat’î bir nassa dayanmalı
D) Sükutü kat’î ve delâleti kat’î bir nassa dayanmalı
E) Sübutü zannî ve delâleti zannî bir nassa dayanmalı

21. Aklın kavramakta yetersiz kaldığı konularda dünya ve 
ahiret maslahatlarını göstermek üzere Allah ile insanlar 
arasında elçilik görevi olan peygamberlik İslâm dininin 
temel esaslarından biridir.

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlikle ilgili temel 
kavramlardan biri değildir?

A) Velayet B) Nübüvvet C) Vahiy
 D) Mucize E) Risalet

22. Yüce Allah hem zâtı hem de sıfatları açısından ya-
ratıklara benzemez. Nitekim “O’nun (benzeri olmak 
şöyle dursun) benzeri gibisi (dahi) yoktur. O işitendir, 
görendir.” (Şurâ, 42/11) ayetiyle de Kur’an-ı Kerim’de 
Allah’ın başka bir varlığa denkliği ya da benzerliğinin 
düşünülemeyeceği vurgulanmaktadır.

Yukarıdaki ayete dayanarak kelâmcılar bu hususu 
bir sıfat olarak tespit etmişlerdir. Allah’ın yaratıkla-
ra benzemediğini, hiçbir varlığın O’na denk olma-
dığını ifade eden sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vâcibü’l-Vücud
B) Müşâbehetünli’l-Havâdis
C) Kıyâm bi-Nefsihî
D) Muhâlefetünli’l-Havâdis
E) Müşâreketünli’l-Mahlûk

23. Şeri kıyasın geçerli olabilmesi için fer’in, hükmün illeti 
bakımından asıla eşit olması gerekli görülmüştür. Böy-
le olmazsa fer’, aslın dengi ve benzeri bir olay olma-
dığından ona kıyas edilemez. Çünkü bu durumda ikisi 
arasında eşitlik gerçekleşmemiş olur.

Bu şart gerçekleşmediği hâlde yapılan kıyasa veri-
len isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstihsan
B) Kıyas maalfârık
C) Batıl kıyas
D) Fasit kıyas
E) Gizli kıyas

24. Şâri’in, bir tek işi aynen belirlemeden, birkaç işten 
birisini yapmakta serbest bırakarak yapılmasını ta-
lep ettiği vacibe verilen isim aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Kifâî vâcib
B) Gayr-ı muhadded vâcib
C) Mukayyed vâcib
D) Zü’ş-şebeheyn vâcib
E) Muhayyer vâcib
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25. Henüz doğmamış olan çocuk (cenin) aşağıdaki hak 
ve tasarruflardan hangisine ehil sayılır?

A) Cenine yapılan hibe
B) Velisinin cenin adına alım-satım yapması
C) Miras
D) Ceninin malından fakir ebeveynine nafaka verilmesi
E) Ceninin malından velisinin başkasına hibede bu-

lunması

26. İman konusundaki tartışmalardan biri de “Ben inşallah 
müminim” demenin caiz olup olmadığıdır. 

Bu hususa literatürde verilen isim aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İmanda Taklid
B) İmanda İstisna
C) İmanda kesret
D) Vücubu İnşa
E) İmanda kemmiyyet

27. Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmi için kullanılan 
isimlerden biri değildir?

A) Tevhid ve sıfatlar ilmi
B) El- fıkhu'l-ebsat
C) Usuliddin
D) Akaid
E) Nazar ve İstidlal

28. Vücudu ovalamayı ve gusül işlemlerine ara veril-
memesini boy abdestinde farz sayan mezhep aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Malikiler
B) Hanbeliler
C) Hanefiler
D) İsmaililer
E) Şafiiler

29. Bu dönem ile hicri ikinci asrın başlarından itibaren, 
dördüncü asrın ortalarına kadar uzanan zaman dilimi 
kastedilmektedir. İslâm hukukunun oluşum sürecinde 
oldukça önemli merhalelere sahne olan bu dönem için 
“fıkhın altın çağı”, “tedvin dönemi” gibi nitelemeler de 
kullanılmaktadır.

Özellikleri verilen İslam Hukuku Dönemi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Sahabe Dönemi
B) Taklit Dönemi
C) Kanunlaştırma Dönemi
D) Müctehid İmamlar Dönemi
E) Mezhep Merkezli Dönem

30. Vaz’olunduğu mâna bakımından lafız hâss¸ âmm ve 
müşterek olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Hâss, “tek 
bir vaz’ ile tek bir mânayı ifade etmek üzere konmuş ve 
tek bir ferde delâlet eden lafızdır.” şeklinde tarif edil-
miştir. 

Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangisi hâss 
lafızlardandır?

A) İki, üç, dört, beş, yüz, bin gibi sayı isimleri. 
B) Ellezîne (o kişiler ki) gibi ism-i mevsûller
C) Men (kim) ve metâ (ne zaman) gibi soru isimleri.
D) Lâm-ı tarif ile muarref (belirli) hâle getirilmiş olan 

tekil lafızlar. Asr suresinin başında bulunan el-Asr 
ve el-İnsân lafızları gibi.

E) “Men (her kim)” ve “Mâ (her ne)” gibi şart isimleri.
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31. Aşağıdakilerden hangisi, İslam felsefesinin doğuş 
devri olarak adlandırılan miladi VIII. ve IX. yüzyı-
lı içine alan iki asırlık devrede hâkim olan felsefi 
akımlarından biri değildir?

A) Dehrîlik
B) Şüphecilik ve serbest fikircilik
C) Tabiatçılık
D) Metafiziksel felsefe
E) Gazalicilik

32. Fussilet süresi 44. ayeti kerimesinde geçen ( ( َءأَْعَجِميٌّ
kelimesinin ikinci hemzesi hemze sesi ile elif sesi ara-
sında bir sesle okunur. Bu okunuş kıraatta imamımız, 
Asım’ın Hafs rivayetinin tek örneğidir. 

Bu açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisine 
aittir?

A) İmale
B) İnfirad
C) Hüsn-ü eda
D) Teshil
E) İndirac

33. İbn-i Sina ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden han-
gisi yanlıştır?

A) Atomculuğu reddeder.
B) Sudûr nazariyesini tenkit etmiştir.
C) 21 yaşında el-Hikmetü’l-Arûdiyyah adlı eseri yaz-

mıştır.
D) El-Kanûn fi’t-Tıb önemli eserlerindendir.
E) Tenasüh nazariyesini reddeder.

34. Vezir Nizamülmülk’ün adıyla anılan “Nizâmiye Med-
reseleri” aşağıdaki devletlerin hangisi döneminde 
inşa edilmiştir?

A) Büyük Selçuklular
B) Emeviler
C) Abbasiler
D) Karahanlılar
E) Anadolu Selçukluları

35. Meşhur ve mütevatir kıraatlerle Kur’an okunması caiz-
dir. Bu tür kıraatlerin sayısı ona kadar çıkmıştır. 

Günümüzde;

I. Hamza
II. Nafi
III. Ebu Amr
IV. Asım
V. İbni Amr

kıraatlerinden hangileri ile Kur’an tilaveti yapıl-
maktadır?

A) I ve III
B) IV ve V
C) II, III ve IV
D) I, III, IV ve V
E) I ve V

36. Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi'nde inşa edilen 
ilk medrese aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kayseri Koca Hasan Medresesi
B) Konya Karatay Medresesi
C) Afyon Çay Medresesi
D) Erzurum Çifte Minareli Medrese
E) Sivas Gök Medrese
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37. Bedenin korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan 
şeyleri sağlama, gereksiz olanlara da ilgisiz kalma er-
demidir. Bu erdem, şehvet güdüsüne bağlıdır. Fazla-
lığında günahkârlık, azlığında ise şehvet eksikliği ol-
maktadır.

Özellikleri verilen erdem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cesaret
B) İffet
C) Hikmet
D) Adalet
E) Vera

38. Estetik kurallara bağlı kalarak ölçülü ve güzel yazma 
sanatına denir. Bu terim sadece İslam yazıları için kul-
lanılan bir terimdir.

Özellikleri verilen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tezhib
B) Verrak
C) Minyatür
D) Hat
E) Nakkaş

39. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da daha çok akıl 
hastalıklarının tedavi edildiği darüşşifadır?

A) Edirne II. Bayezit Darüşşifası
B) İstanbul Süleymaniye Dârüşşifası
C) Erzurum Dârüşşifası
D) Sultan Orhan Dârüşşifası
E)  İznik Dârüşşifası

40. Mezhepler, din alanındaki farklılaşmaların birer ürünü 
olup içinde geliştikleri ortamın izlerini bünyelerinde ta-
şırlar. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi “mezhepler” 
için söylenebilir?

A) Mezheplerin oluşumunda politik ve ekonomik un-
surlar yer almaz.

B) Din anlayışındaki farklılaşmalar, inananların dinden 
çıkmalarına sebep olmuştur.

C) Bir mezhebin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi o 
mezhebi ortaya çıkaran faktörlere bağlı değildir.

D) Bir mezhebin ortaya çıkışı, tek bir insana veya ola-
ya indirgenebilir.

E) Mezhepler beşeri oluşumlardır.  Çıktıkları ortam-
dan tecrid edilerek anlaşılamazlar.

41. Fıkıh usulü terimi olarak “bir meselenin hükmünü bir-
den fazla mezhepten seçilen unsurlardan yararlana-
rak oluşturmak” demektir. Abdestli bir kimsenin, hem 
mahremi olmayan kadına dokunduğu hem vücudun-
dan kan aktığı halde birinci durumun Hanefî, ikincisinin 
Şâfiî mezhebine göre abdesti bozmadığı hükümlerini 
bir araya getirip kendini abdestli sayması bu kavrama 
örnek gösterilebilir.

Bu açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Tatil B) Takyid C) Taklit
 D) Telfik E) İstifta

42. Emevîlerin, kulların iyi ve kötü fiillerini tamamıyla Al-
lah’ın takdirine bağlayan cebriyeci din anlayışına bir 
tepki olarak ortaya çıkmıştır. Emevîlerin yönetimdeki 
zulüm ve haksızlığının sorumluluğu, sanki Allah’a ha-
vale ediliyordu. Yaşanan olumsuzluklar sanki bütünüy-
le kaderin bir tecellisi olarak gösterilmeye çalışılıyor-
du. Ma’bed ve Geylân gibi şahsiyetler bu yanlışa karşı 
seslerini yükseltmişler, yapılan iyi işler gibi kötü işlerin 
de tüm sorumluluğunun insana ait olduğunu söyleye-
rek aslında Emevî siyasetini mahkum eden bir söylem 
geliştirmişlerdi.”

Bu açıklama aşağıdaki mezheplerden hangisinin 
ortaya çıkışını anlatmaktadır?

A) Mürcie
B) Kaderiyye
C) Cebriyye
D) Ehl-i Sünnet
E) Zeydiyye
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43. 

I. Melek Tavus’un Allah’ın meleği ve elçisi olduğuna 
inanmak

II. Şeyh Adî’nin Allah’ın meleği ve Yezidîlerin mürşidi 
olduğuna inanmak

III. Hududu tanımak
IV. Sultan Yezid’in Allah’ın meleği, dünyanın nuru ve 

insanlığın sevinci olduğuna iman etmek
Yezidilik inanç esaslarıyla ilgili olarak yukarıda ve-
rilen bilgilerin hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) II ve IV D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

44. “İslâm Mezhepleri Tarihi’nin klâsik kaynaklarında kar-
şımıza çıkan mezhep isimlerinin büyük bölümünün 
problemli olduğu görülmektedir. Problemler çeşitli ne-
denlerden kaynaklanmaktadır.”

Aşağıdakilerden hangisi bu nedenler içerisinde yer 
almaz?

A) Ayet ve hadislerdeki kavramlar olumsuz çağrışım 
yapıyorsa bu isim üzerinden mezhebi yüceltme 
amacının güdülmesi

B) 73 fırka esaslı tasnif sisteminden doğan boşlukları 
doldurma gayreti

C) Muhalifler tarafından konulan aşağılama kastı
D) Mezheplerle ilgili birçok hikâyenin karalama ya da 

dışlama amaçlı olarak sonradan üretilmesi
E) Ayet ve hadisteki kelimelerin olumlu çağrışım yap-

ması durumunda mezhep ismini iyileştirip meşru-
laştırma gayesi güdülmesi

45. 

I. İmamla toplum arasında irtibat kurmak
II. Ortaya çıkan problemleri doğrudan çözmek
III. İmama gelen humus ve diğer gelirleri imam adına 

toplayıp muhafaza etmek
IV. İmamın emir yahut yasaklarını topluma ulaştırmak
Sefirin görevleriyle ilgili olarak yukarıda verilen bil-
gilerin hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve IV
E) I, III ve IV

46. Son zamanlardaki çalışmalar, dindarlığın kökenlerinin 
çok farklı etkenlere bağlı olabileceğini göstermektedir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dindarlığın kö-
kenlerini etkileyebilecek dinî güdüler arasında yer 
almaz?

A) Ölüm korkusu, ölümsüzlük arzusu
B) Bağlanma ihtiyacı
C) Kimlik karmaşasının yol açtığı değer çatışmaları
D) Çaresizlik tecrübeleri
E) Varoluşsal kaygı, anlam arayışı

47. Dinî olguları tecrübi yöntemlerle inceleyen din psikolo-
jisi gibi pek çok bilim dalı, din bilimleri başlığı altında 
toplanmaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi din bilimleri başlığı altında 
yer almayan bir bilim dalıdır?

A) Din sosyolojisi
B) Din edebiyatı
C) Dinler tarihi
D) Din antropolojisi
E) Din fenomenolojisi

48. Dinî deneyimin anlatım biçimini teorik, pratik ve 
sosyolojik (cemaat) olarak tasnifleyen düşünür 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) J. Wach
B) M. Weber
C) E. Durkheim
D) P. Berger
E) S. Simon

49. Aşağıdakilerden hangisi din sosyolojisinin incele-
diği konulardan biri değildir?

A) Toplumsal tabakalaşma ve farklılaşmanın dine etkisi
B) Dinî grupların sosyolojik temelleri
C) Dinin toplum hayatındaki yeri ve fonksiyonları
D) Dinde teolojik aşkın boyutları 
E) Toplumsal değişme ve din ilişkisi
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