
Akaid 1. Ünite Çalışma Soruları

1. Sözlükte, usul, âdet, tutulan yol, hüküm, mükâfat ve
ceza, itaat gibi anlamlara gelir ve İslam âlimleri
tarafından  “akıl sahibi insanları kendi hür irade ve
tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi
kanun” olarak tanımlanır.
 
Paragrafta tanımı verilen terim aşağıdakilerden
hangisidir?

DinA)

AkaidB)

HukukC)

KelamD)

AdaletE )

2. Aşağıdakilerden hangisi akaid ilminin amacıdır?

Mensubu bulunan veya bulunmayan geçmişte
veya günümüzde yaşayan bütün dinlerin inanç
esaslarını öğretmek ve mukayese etmektir.

A)

Kur’an-ı Kerim ayetlerinin anlamlarını açıklamak,
hükümlerini ve bu hükümlerin dayandığı
gerekçeleri açığa çıkarmak ve ayetleri
yorumlamaktır.

B)

Allah’ın (c.c.) rızasına uygun bir hayat
yaşamamıza katkı sağlamak için Kur’an ve
sünnette yer alan hükümleri, yaşam tarzına
dönüştürmektir.

C)

İman esaslarının açıklamasını yapmak, bunları
yorumlamak, gerek akli gerekse naklî delillerle
bunların ispatını gerçekleştirmektir.

D)

Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına
kadar hayatını, şahsiyetini, ahlak ve şemailini,
tebliğ faaliyetlerini, siyasi, askerî mücadelelerini
anlatmaktır.

E )

3. Aşağıdakilerden hangisi İslam akaidinin temel
özelliklerinden biri değildir?

İslam akaidinin inanç sistemi apaçık, sade ve
anlaşılabilir bir akîdedir, kendisinde hiçbir kapalı
ve müphem husus bulunmamaktadır.

A)

İslam akaidi akla, insan fıtratına yabancı gelen ve
yaratılışa zıt olan bir akîde değildir, akla ve fıtrata
uygundur.

B)

İslam akaidi Allah’ın (c.c) sıfatları konusunda da
orta yolu izlemiştir. Ne tenzihte aşırı giderek ilahi
sıfatları inkâr etmiş ne de teşbih ve tecsime
düşmüştür.

C)

İslam akaidi artma ve eksilmeyi, tahrif (bozulma)
ve tebdili (değiştirilmeyi) kabul etmeyen sabit ve
değişmez bir akîdedir

D)

İslam akaidinin ikrarı olan iman esaslarının içinde
yer aldığı amentü, okunduğu şekliyle Kuran-ı
Kerim'de yer almaktadır.

E )
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4. İslam Akaidi’nin başlıca özellikleri şunlardır:
1. Apaçık, sade ve anlaşılabilir bir akîdedir.
2. İnsan fıtratına yabancı gelen ve yaratılışa zıt olan
bir akîde değildir, fıtrata uygundur.
3. Mutedil ve dengeli, ifrat ve tefritten uzak bir inanç
sistemidir.
4. Allah’ın (c.c) sıfatları konusunda da orta yolu
izlemiştir.
5. Peygamberler hakkında da mutedil bir yol takip
etmiştir 
6. Artma ve eksilmeyi, tahrif ve tebdili kabul etmeyen
bir akîdedir.
Buna göre;
“Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır.
Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne
de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey
O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte
bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve
arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir.
Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından
başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün
gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere,
bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri
koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O; yücedir,
büyüktür.”                                              
                                          
                                                                                     
           (Bakara suresi, 255. ayet)
 
Ayet-i kerimede İslam Akaidi’nin hangi
özelliğinden bahsedilmektedir?

Apaçık, sade ve anlaşılabilir bir akidedir.A)

İnsan fıtratına yabancı gelen bir akide değildirB)

Artma, eksilme, tahrif ve tebdili kabul etmez.C)

Allah’ın (c.c) sıfatları konusunda orta yolu
izlemiştir.

D)

Peygamberler hakkında mutedil bir yol takip
etmiştir.

E )

5. İnancın belirlenmesinde olduğu gibi bir ilim dalı
olarak akaidin de temel kaynağı nasstır (Kur’an ve
sünnet). Kur’an ve mütevatir hadislerle belirlenen
hükümlere inanılması farz olduğu gibi inkârı da kişiyi
dinden çıkarır.Bununla birlikte aklın da inanç
konularında önemli görevleri vardır. Aklın akaid
alanındaki birinci vazifesi, nassların ortaya koyduğu
itikadî ilkeleri anlamak ve yorumlamaktır. Akıl,
nasslarda ortaya konulan inanç esaslarını hem başka
nasslardan hem de duyuya gözleme, akıl yürütmeye
dayalı pozitif ve sosyal bilimlerden elde ettiği verilerle
açıklar, ayrıntılandırır, yorumlar, delillendirmeye ve
ispatlamaya çalışır. İnkârcılar ile farklı din ve
kültürlere mensup kimseler Kur’an ayetleri ve
hadisleri delil olarak kabul etmeyecekleri için onlara
karşı akli verilerle inanç esaslarının savunmasını
yapar.
 
Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

Mütevatir hadisler Akaid ilminin
kaynaklarındandır.

A)

Akıl nassı anlamada pozitif bilimlere başvurabilir.B)

Akaid ilmi inanmayanlara karşı nassları
aklileştirir.

C)

Akaid ilmi içtihat yaparak yeni inanç esasları
oluşturur.

D)

Nass itikadı belirler, akıl itikadı anlar ve yorumlar.E )

6.   I. İslam akaidi ayet ve hadislerde açıkça
belirlenmiştir.      
 II. İtikat alanında aklın herhangi bir etkinliği ve rolü
yoktur.     
III. İnsan akıl sahibi ve düşünebilen bir varlık olduğu
için mükelleftir.     
IV. Akıl, akaidi anlayıp benimsemekte zorlandığı için
yeni esaslara hükmedebilir.        
 V. İnsanın mükellefiyetinin dayanağı olan akıl tek
başına inanç esaslarını belirleyebilir.
 
Yukarıda yer alan bilgilerden hangileri doğrudur?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

Yalnız IIIC)

I ve IID)

I ve IIIE )
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7. Allah’ı (c.c) sevmek ve bilmek, O’na bağlanmak ve
kulluğuna razı olmak, kendini bilen ve bulan kimsenin
varacağı son duraktır. Din, bize sonradan öğretilen,
dıştan zorlama ve baskıların bir ürünü değildir. Dinin
kökü, kaynağı, çekirdeği, yaratılışımızın özündedir.
 
Paragraftaki ifadelerde; 
  I. Fıtrat
 II. İman
III. Ahiret
kavramlarının hangilerinden bahsedilmiştir?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

Yalnız IIIC)

I ve IID)

I ve IIIE )

8. Din, Allah’ın (c.c) peygamberleri aracılığıyla aktardığı;
yaratılıştaki gayeyi gösteren, Allah’a (c.c) ne şekilde ibadet
edileceğini bildiren, insanları hayırlı ve güzel işlere yönelten
böylelikle insanların yaşayışlarını düzenleyerek iki dünyada
da saadet vaat eden ilahî kanun ve nizamdır.
Yukarıda verilen din tanımının içeriğini aşağıdaki
ayetlerden hangisi yansıtmaz?

“İyi bilin ki halis din yalnız Allah’ındır.”
                                                 
                                                        (Zümer suresi, 3. ayet)

A)

“De ki: “Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin,
dileyen inkâr
etsin.”                                                                                     
                                                                                             
  (Kehf suresi, 29. ayet)

B)

“Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye
yarattım.”                                                                               
                                                     (Zariyat suresi, 56. ayet)

C)

“Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden
ayrılmıştır.”                                                                             
                                        (Bakara suresi, 256. ayet)

D)

 “İnsan neden yaratıldığına bir baksın! Atılan bir sudan
yaratıldı.”                                 
                                                                                        
(Tarık suresi, 5-6. ayetler)

E )

9. “Din” kelimesi sözlükte, usul, âdet, tutulan yol,
hüküm, mükâfat, ceza ve itaat gibi anlamlara gelir.
Terim olarak ise akıl sahiplerini kendi arzuları ile
bizzat hayırlara sevk eden ilahî bir nizam, Allah (c.c)
tarafından konulmuş ve insanları ona ulaştıran bir
yoldur.
 
Bu bilgilere göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde
din kelimesi diğerlerine göre farklı anlamda
kullanılmıştır.?

 “…Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size
nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak
İslam’ı seçtim…”  (Maide suresi, 3. ayet)

A)

“Kim İslam’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o
din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette
hüsrana uğrayanlardan olacaktır.” (Âl-i İmrân
suresi, 85. ayet)

B)

“Allah'a yönelerek O'na karşı gelmekten
sakınınız, namaz kılınız, dinlerinde ayrılığa düşüp
fırka fırka olan, her fırkasının da kendisinde
bulunanla sevindiği müşriklerden olmayınız.”
(Rum suresi, 31.32.ayetler)

C)

“Şüphesiz Allah katında din İslam’dır. Kitap
verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra
sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden
ayrılığa düştüler…” (Âli İmrân suresi, 19. ayet)

D)

“Hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O
Rahman ve Rahim'dir, din gününün sahibidir.” (
Fatiha suresi 2-4. ayetler.)

E )

10. I. Gönülden inanılan, düğüm atılmışçasına inanılan
şey anlamında kullanılan kavram.
II. Akaidin ana konusunu oluşturan iman esasları,
dinin temelleri ve asli hukümleri anlamında kullanılan
terim
III. Allah’a, (c.c) peygamberlere ve ahirete iman için
kullanılan özel terim.
IV. Bütün iman esaslarının kendisine bağlı
bulunduğu, imanın temelini teşkil eden Allah’a (c.c)
iman için kullanılan terim.
 
Yukarıda tanımları verilen kavram ve terimlerin
doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

Akide,Usûli’d-Dîn, Usûl-i Selâse, Aslü’l-UsûlA)

Aslü’l-Usûl, Akide, Usûli’d-Dîn, Usûl-i SelâseB)

Usûl-i Selâse, Akide, Usûl-i Selâse, Usûli’d-DînC)

Usûli’d- Dîn, Usûl-i Selâse, Aslü’l-Usûl, AkideD)

Akide, Usûl-i Selâse, Aslü’l-Usûl, Usûli’d- DînE )
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11. Aşağıda yer alan müellif ve eser
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Ebû Hanîfe - el-Fıkhü’l-EkberA)

Taftazânî - el-Bidâye fî usûli’d-dînB)

Ömer en-Nesefi - Akaʾidü’n-NesefîC)

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî - Kitâbü’t-TevhîdD)

Ebü’l-Hasan el-Eş’arî - el-İbâne an Usûli’d-
Diyâne ve el-Lüma’

E )

12. İnsanda din duygusu doğuştan vardır, sonradan
kazanılmış değildir. Çünkü her insanda bir üstün ve
aşkın varlığa inanma ve ona kulluk etme özelliği
vardır. Bu özellik bir duygu halinde insana
yaratılışında bahşedilmiştir. Allah Teâlâ, insanları bir
dine inanma ve bağlanma potansiyeli üzere yani din
duygusuyla hatta tek bir ilaha inanma ve kulluk etme
bilinciyle yarattığını bildirmektedir.
 
Yukarıdaki paragrafta hangi kavramdan
bahsedilmektedir?

AkılA)

FıtratB)

TevhidC)

VicdanD)

DindarlıkE )

13. İtikadın kaynağı nasstır. İnancın belirlenmesinde
olduğu gibi bir ilim dalı olarak akaidin de temel
kaynağı nasstır yani Kur’an ve sünnettir. Aklın
Akaid'de önemli bir rolü vardır. Aklın akaid alanındaki
birinci vazifesi, nassların ortaya koyduğu itikadî
ilkeleri anlamak ve yorumlamaktır. Ayrıca akıl
nassları bütünlük içerisinde değerlendirir ilk bakışta
farklı anlamlar taşıdığı ve çelişkili olduğu sanılan
hususları birbiriyle telif eder, bunların nasıl doğru
anlaşılacağını gösterir. Akıl, nasslarda ortaya
konulan inanç esaslarını hem başka nasslardan hem
de duyuya gözleme, akıl yürütmeye dayalı pozitif ve
sosyal bilimlerden elde ettiği verilerle açıklar,
ayrıntılandırır, yorumlar, delillendirmeye ve
ispatlamaya çalışır. İnkârcılar ile farklı din ve
kültürlere mensup kimseler Kur’an ayetleri ve
hadisleri delil olarak kabul etmeyecekleri için onlara
karşı aklî verilerle inanç esaslarının savunmasını
yapar. Nass itikadı belirlerken akıl itikadı anlar,
yorumlar, ispatlar ve savunur. Allah’ın (c.c) hakikati
bulmak ve anlamak üzere insanlara bahşettiği bir
araç olan ve sağlıklı düşünebilen aklın, nass ile
çelişik olması söz konusu değildir.
 
Akaid ilminde aklın öneminden bahseden
paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi aklın
görevi değildir?

Çelişkili olduğu sanılan hususları telif ederek
doğru anlaşılmasını sağlamak.

A)

Nass tarafından belirlenen itikadı anlamak,
yorumlamak, ispat etmek ve savunmak.

B)

Nassların ortaya koyduğu itikadî ilkeleri bütünlük
içerisinde anlamak ve yorumlamak.

C)

İnanç esaslarını duyu, gözlem ve akıl yürütmeye
dayalı bilimlerin verileriyle de ispatlamak.

D)

İnkârcılar ile farklı dinlere mensup kimselere
ayetleri ve hadisleri delil olarak kabul ettirmek.

E )
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14. İnancın belirlenmesinde olduğu gibi bir ilim dalı
olarak akaidin de temel kaynağı nasstır yani Kur’an
ve sünnettir. Kur’an ve mütevatir hadislerle belirlenen
hükümlere inanılması farz olup inkârı kişiyi dinden
çıkarır. Bununla birlikte aklın da Akaidde önemli bir
rolü vardır. Aklın Akaid alanındaki birinci vazifesi,
nassların ortaya koyduğu itikadî ilkeleri anlamak ve
yorumlamaktır. Ayrıca akıl; çeşitli ilkeler ve usuller
doğrultusunda nassları inceleyerek hangi esasların
iman-küfür sınırını belirleyecek kadar kesin,
hangilerinin ise bid’at-hidayet ölçüsü olacak konumda
bulunduğunu tayin eder. Nassları bütünlük içerisinde
değerlendirir; Allah’tan (c.c) gelen vahiy kaynaklı
bilgide asla bir çelişki bulunamayacağı için ilk bakışta
farklı anlamlar taşıdığı ve çelişkili olduğu sanılan
hususları birbiriyle telif eder, bunların nasıl doğru
anlaşılacağını gösterir.
 
Paragrafta yer alan bilgilerden aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?

İnanç esaslarının temel kaynağı Kur’an ve
sünnetten oluşan nasslardır.

A)

Farklı anlamlar taşıyan vahiy kaynaklı bilgilerdeki
çelişkiyi akıl tespit eder.

B)

Nassların ortaya koyduğu itikadî ilkeleri anlamak
ve yorumlamak aklın görevidir.

C)

Çeşitli ilkeler ve usullerle nassları inceleyerek
iman-küfür sınırını akıl tayin eder.

D)

Nasslarla belirlenmiş hükümlere inanılmaması
veya onların inkârı kişiyi dinden çıkarır.

E )

15. Delillere dayalı olmaksızın, ana-babadan veya
çevresindeki insanlardan görerek ve öğrenerek iman
etmeye taklidî iman denir. Delillere, bilgiye, araştırma
ve kavramaya dayalı imana ise tahkikî iman denir.
Akaid ilmi İslam dininin itikadi hükümlerinden
bahseder ve iman esaslarından bahseden ilmin
genel adıdır. Özel manada ise Akaid, İslam dininin
iman esaslarından tartışmaya girmeden muhtasar
olarak bahseden bir ilimdir. Akaid ilminin konusu
amentüde ifadesini bulan iman esaslarıdır. Gayesi
ise iman esaslarının felsefesini yaparak kişilerin
imanını taklitten kurtarmaktır. Doğru yolu arayanları
irşad etmek, batıl ve bid'at ehlinin görüş ve itirazlarını
akli ve ilmi delillerle çürütmek suretiyle iman
esaslarını savunmaktır.
 
Yukarıdaki paragraftan Akaid ilmi ile ilgili
bilgilerinden hangisi çıkarılamaz?

Akaid ilmi amentüde yer alan İslam inanç
esaslarını konu edinir.

A)

İman esaslarını delillerle kuvvetlendirerek tahkikî
imanı destekler.

B)

Akaid tartışmaya girmeden İslam dininin iman
esaslarından bahseder.

C)

İmanı taklitten kurtarmak için Felsefe ilminin
yöntemlerinden faydalanır.

D)

İman esaslarına yapılan itirazları akli ve ilmi
delillerle çürüterek savunur.

E )
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16. İslam bilginleri Kur’an’ın açıklamalarına dayanarak
insanda hak dini benimseme temayülünün fıtrî
olduğunu ifade ederler. Yine İslam bilginlerinin
çoğuna göre Rûm suresinin 30. ayetinde geçen
‘fıtratullah’ tabiri Allah’ın dini demektir ki o da İslam
ve tevhiddir. Günümüzdeki Mûsevîlerin inandıkları
Hz. Musa (a.s.), Hıristiyanların inandıkları Hz. İsa
(a.s.) ve Müslümanların inandıkları Hz. Muhammed
(s.a.v.) de tevhid dinini getirmiştir. Ayet ve hadislerde
hak dinlerin ilâhî kaynaklı olduğu ısrarla
vurgulandığından İslam âlimlerinin din tariflerinde de
bu kayıt daima yer alır. Bu sebepledir ki herhangi bir
hak dinin, peygamberine veya ortaya çıktığı kavme
nispet edilerek adlandırılması İslâmî literatürde pek
kabul görmez.
 
Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgiler göz
önünde bulundurulduğunda hangi seçenekteki
bilgi yanlıştır?

Kur’an’da fıtratullah tabiriyle İslam dini kastedilir. 
 

A)

İnsanın hak dini benimsemesi fıtridir ve o da
tevhiddir.

B)

Hz. Musa (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) da tevhid dinini
tebliğ etmişlerdir.

C)

İslâmî literatürdeki kabule göre Hz. Musa’ya
(a.s.) inananlara Mûsevî denir.

D)

Hak dinlerin ilâhî kaynaklı oldukları ayet ve
hadislerde açıkça vurgulanmıştır.

E )

17. İslam akaidini oluşturan esaslar, Kur'an-ı Kerim'de ve
hadislerde hiçbir yoruma mahal bırakmayacak
şekilde açık, yalın ve sade olarak yer almıştır. Bu
sebeple Kur'an ayetleri ile başta mütevâtir hadisler
olmak üzere sahih hadisler Akaid’in temel
kaynaklarını teşkil eder. Duyu organlarının verileri ve
akıl da Akaid ilminin kaynakları arasında yer alır. Bilgi
elde etme yollarından biri olan ve herhangi bir
etkenle kendisine ait özelliğini kaybetmemiş bulunan
beş duyuya “havass-ı selîme” denir. Bunlar; işitme,
görme, koku alma, tatma ve dokunma duyularıdır.
İnsanın doğru karar vermesini sağlayan, herhangi bir
olumsuzluktan veya ortamın kötülüğünden
etkilenmeyen, yaratılışındaki temizliği koruyan akla
“akl-ı selîm” denir. Akıl, nasslarda ortaya konulan
inanç esaslarını desteklemek için hem başka
nasslardan hem de duyuya, gözleme, akıl yürütmeye
dayalı pozitif ve sosyal bilimlerden elde ettiği verileri
kullanır. Akıl ve duyu organlarının verileri, ayet ve
hadislerin belirlediği esasları, nakli destekleme görevi
de görür.
 
Akıl ve duyu organlarının Akaid ilminde kaynak
olması bakımından; 
  I. iman esaslarını açıklaması, 
 II. iman esaslarını ispatlaması,
III. iman esaslarını tespit etmesi
bilgilerinden hangileri doğrudur?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

Yalnız IIIC)

I ve IID)

I, II ve IIIE )
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18. Dini değerlerle hayatını düzene sokamayan kimse
için her arzu bir tutku ve tapınmaya dönüşebilir. Her
korku, insanı bir başkasına bağımlı ve boyun eğici
kılabilir ya da umutsuzluk ve şaşkınlık içinde benliğin
çöküşüne yol açabilir. Allah’ın (c.c) kulluğuna razı
olmayan kimseler, sonuçta kendi bireysel arzularına
ya da içinde yaşadığı toplumun kendini yansıtmaları
olan toplumsallaştırılmış arzulara tapınmaya başlar.
Böylece para, iktidar, şöhret, ideoloji, cinsellik, moda
ve gösteriş, tüketim, spor, eğlence, alkol ve
uyuşturucu ya da birtakım sapık inanç ve
uygulamalar, kişinin hayatını bütünüyle kuşatıcı ve
yönetici bir etkinliğe ulaşır. Kendi öz yaratılışına,
dînî doğasına yabancılaşmış bir kimsenin gerçek
huzur ve mutluluğu yakalaması, imkânsız denecek
kadar zordur.
 
Yukarıdaki ifadelere dayanılarak; 
  I. Huzur ancak İslam’dadır. 
 II. İnanmayan gerçek mutluluğu yakalayamaz.
III. Fıtri olduğundan dolayı inanmak zorunludur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

Yalnız IIIC)

I ve IID)

I ve IIIE )

19. İslam akaidinin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

İslam akaidi Hz. Âdem’den (a.s.) itibaren tevhid
inancını esas alır.

A)

İslam akaidi tevhidi esas almakla birlikte düalizm
ve teslisi de barındırır.

B)

İslam akaidinin temelini teşkil eden tevhid inancı
insan fıtratına uygundur.

C)

İslam akaidi akl-ı selim tarafından kolayca kabul
edilecek esaslardan oluşur.

D)

Diğer inanç sistemlerine göre İslam akaidi
apaçık, sade ve anlaşılabilir akîdedir.

E )

20. İslam akaidi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

İslam akaidi şirke kayan ilah telakkisini ve
inkârcılığı reddeder.

A)

İslam akaidi kâinattan örnekler vererek kalp ve
vicdana seslenir.

B)

İslam akaidi diğer inanç sistemlerine itidal üzere
yaklaşmaktadır.

C)

İslam akaidi sadece kalp ve vicdana hitapla
yetinen inanç sistemidir.

D)

İslam akaidi duyu organlarıyla kavranamayan
tabiat ötesi şeyleri inceler.

E )

21. İslâm inancına göre dini vahiy yoluyla bildiren Yüce
Allah’tır; bütün gerçek dinler Allah’tan (c.c.) gelmiş ve
safiyetlerini korudukları sürece yürürlükte kalmıştır.
İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir ve
kendisine bildirilen din de tevhid dinidir. Allah’ın (c.c.)
varlığı ve birliği ile nübüvvet ve ahiret inancı bütün
ilâhî dinlerde değişmez ilkeler olarak yer alır. Bu üç
iman esasının özel adı “usûl-i selâse”dir. Diğer üç
iman esasını bunların altında incelemek ve
değerlendirmek mümkündür. Aynı esasların yer
almasından dolayı Hz. Âdem’den (a.s.) Hz.
Muhammed’e (s.a.v.) kadar bütün peygamberlerin
getirdiği hak dinlerin ortak adı İslâm’dır. Ancak tarihin
akışı içinde insanlar hak dinden uzaklaşmış ve beşerî
zaaf neticesinde yanlış yollara, bâtıl inanç ve
yaşayışlara yönelmişler, dinde meydana gelen bu
bozulma ve farklılaşma sebebiyle Allah (c.c.)
peygamberler göndererek insanları ya eski dinlerini
aslî şekilde öğrenip uygulamaya çağırmış veya yeni
bir din ve şeriat göndermiştir.
 
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz?

Bütün peygamberlere tevhid dini bildirilmiştir.A)

Usûl-i selâse denilen üç temel esas tüm ilahi
dinlerde vardır.

B)

Bütün peygamberler ortak adı İslâm olan hak dini
getirmişlerdir.

C)

Dindeki bozulma sebebiyle her peygamber farklı
bir din getirmiştir.

D)

Vahiy yoluyla bildiren bütün gerçek dinlerin
kaynağı Yüce Allah’tır.

E )
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22. İslâm bilginleri dinin tarifini, Kur'ân-ı Kerîm'de yer
alan açıklamaları ve İslâm inançlarını göz önünde
bulundurarak yapmışlardır. Buna göre hak dinin tarifi
şu şekildedir: Din; akıl sahibi insanları kendi
tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilâhî
bir kanundur.
 
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?

Dini tercih kişinin hür iradesiyle yapılmalıdır.A)

İslam dini insanlara hayırlı olan şeyleri öğütler.B)

Her akıl sahibi insan hayırlı şeyler yapmaktadır.C)

Din terimi Kur’an-ı Kerim’e dayandırılmaktadır.D)

Dinin muhatabı akıl sağlığı yerinde olan
kimselerdir.

E )

23. Din koyma, dinî hükümleri değiştirme ve kaldırma
hakkı olan; dinin kaynağı aşağıdakilerden
hangisidir?

Akıl  A)

VicdanB)

Allah (c.c.)C)

Evrensel yasalarD)

Hz. Muhammed (s.a.v.)E )

24. Dinle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?

Hak dinin sahibi ve kaynağı vahiy alan
peygamberlerdir.

A)

Hür iradesiyle dini tercihte bulunmayanın
inanması geçerlidir.

B)

Dinin amacı, insanı bu dünyada ve ahirette
mutluluğa ulaştırmaktır.

C)

Din evrensel olduğu için muhatabı çocuklar ve
deliler dâhil herkestir.

D)

Günümüzde İslam dışındaki ilahi kaynaklı dinlere
inananlar da Müslümandırlar.

E )

25. “Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden
zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit
tutarak, ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ demişti.
Onlar da ‘Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)’
demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, ‘Biz
bundan habersizdik’ dememeniz içindir.” (A’râf suresi,
172. ayet.)
 
Yukarıda verilen ayette Allah (c.c.) ile insanlar
arasında gerçekleşen ahitleşmeye ne denir?

FıtratA)

ŞehadetB)

Elest bezmiC)

Belâ okumasıD)

İman sözleşmesiE )

26.  I. Seyyiât      
II. İlahiyyât    
III. Nübüvvât   
IV. Sem’iyyât    
 V. Hayır hasenât
 
Akaidin konusunu oluşturan imanın altı esası ve
bunlara ilişkin meseleler üç ana başlık altında
toplanmıştır. Bu başlıklar yukarıdakilerden
hangileridir? 

I – II – III                       A)

II – III – IVB)

II – IV - VC)

I – III – IVD)

III – IV – VE )

27. İyi bilin ki halis din yalnız Allah’ındır. (Zümer suresi,
3. ayet.)
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur, din de
sadece ve daima Allah’ındır. (Nahl suresi, 52. ayet.)
Yukarıdaki öncüllerden de yararlanarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Vahyin sahibi Allah, tebliğ eden peygamberlerdir.A)

Vahiy, peygamberlerin kendi sözleridir.B)

Peygamberler dinin sahibi değildirler.C)

Peygamberler dine ekleme yapamazlar.D)

Peygamberler vahyi insanlara ulaştırırlar.E )
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28. Akaidin amacıyla ilgili aşağıda yer alan
bilgilerden hangisi yanlıştır?

İnanç ilkelerini anlayarak yorumlaması.A)

İnanç ilkelerini delillendirerek ispat etmesi.B)

Çağın şartlarına göre yeni inanç ilkeleri
oluşturması.

C)

İnsanın dünya ve ahirette mutlu olabilmesine
katkı sağlaması.

D)

İslam’a ve inanç esaslarına yönelik itirazlarda
inanç ilkelerini savunması.

E )

29. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

İlk insan olan Hz. Âdem ile din de başlamıştır.A)

İnanç ve genel ahlâk ilkeleri her peygamberde
değişmiştir.

B)

İnanmak fıtri olduğu için her doğan İslam fıtratı
üzere doğar.

C)

Hz. İsa’ya iman etmiş Havârîler de Müslüman
olduklarını söylemişlerdir.

D)

Hak dine inananlar tüm ilahi kitaplarda
“Müslümanlar” olarak isimlendirilmiştir.

E )

30. “Bir şeye gönül bağlamak, düğüm atmışçasına
kesinlikle inanmak, gönülden benimsemek”
demek olan iman kelimesi ile eş anlamlı olan
terim aşağıdakilerden hangisidir?

FıtratA)

İtikadB)

AkaidC)

AkideD)

TevhidE )

31. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Peygamberlere iman ile meleklere iman birlikte
usûl-i selâse adını alır.

A)

Akaidin konusu olan imanın altı esası üç ana
başlık altında toplanmıştır.

B)

Kitaplara iman ile peygamberlere iman esasları
birlikte nübüvvât adını alır.

C)

Ahiret ve meleklere imanın her ikisi birden
sem’iyyât şeklinde isimlendirilir.

D)

Allah’a (c.c) iman ile kadere iman bir arada
düşünülerek ikisine birlikte ilahiyyât denir.

E )

32. Kur'an'da Hz. Muhammed'e (s.a.v.) gönderilen vahyin
önceki peygamberlerinkine benzer olduğu ve ona
vahyedilen kitabın önceki ilahi kitapları tasdik ettiği
ifade edilir. Yine Kur'an'da, İslam akaidinin üç ana
konusunu (usûl-i selâse) teşkil eden ulûhiyet,
nübüvvât ve ahiret esaslarının geçmiş ilahi dinlerde
de mevcut olduğu belirtilir. Vahiy ve nübüvvetin
bulunduğu yerde meleklerin ve kitapların da
bulunacağı şüphesizdir.
 
Verilen paragraftan aşağıdaki bilgilerden hangisi
çıkarılamaz?

Tüm peygamberler aynı kaynaktan vahiy almıştır.A)

Usûl-i selâsedeki esaslar tüm ilahi kitapların
konusudur.

B)

İslam akaidinin üç ana konusu; ulûhiyet,
nübüvvet ve ahirete imandır.

C)

Hz. Muhammed (s.a.v.) kendinden önceki
peygamberleri tasdik etmiştir.

D)

Vahiy, nübüvvet, melekler ve kitaplar dışındaki
esaslar Akaid ilminin konusudur.

E )

33. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın getirdiği dinî
hükümlerden biri değildir?

İnançA)

AhlakB)

KıssalarC)

İbadetlerD)

MuameletE )

34. İslam’ın getirdiği dinî hükümlerden hangileri
ameli hükümler kapsamına girmektedir?

İnanç - AmelA)

İnanç - AhlakB)

İbadet - İnançC)

Muamelat - AhlakD)

İbadet - MuamelatE )
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35. I. İslam’da tevhid inancı vardır; düalizm, teslis gibi
inançlar yoktur.
II. İslam akaidi fıtrata uygundur, yaratılışa zıt değildir.
III. İslam akaidi artma ve eksilmeyi kabul etmez.
IV. İslam akaidi kesin delillere dayanır.
V. İslam akaidi ifrat ve tefritten uzaktır.
Yukarıdaki ifadelerin hangisinde İslam akaidinin
mutedil olduğu vurgulanmaktadır?

IIA)

IB)

VC)

IIID)

IVE )
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