
Kelam 1. Ünite Çalışma Soruları

1. Yeni ilm-i kelam döneminin Türkiye’deki en
önemli temsilcisi sayılan ve ‘Yeni İlm-i Kelam’ adlı
eseri kaleme alan Kelam âlimi kimdir?

Hüseyin Atay     A)

Ahmet AkbulutB)

Bekir TopaloğluC)

Şaban Ali DüzgünD)

İsmail Hakkı İzmirliE )

2. İslam düşünce tarihi boyunca kelam ilmine değişik
isimler verilmişse de “Kelam” adı yaygınlık
kazanmıştır. Kelam ilmi,

Konularının ağırlığını Allah’a (c.c) iman, tevhid ve
sıfatları oluşturduğu için ..........
Yöntem olarak daha çok düşünme ve akıl
yürütmeyi seçtiği için ..........
Fıkhın inançla ilgili yönlerini ele aldığı için ..........
Dinin itikat esaslarını konu edindiği için ..........  gibi
adlarla da anılmıştır.

 
Aşağıda verilen terimlerden hangisini tanımı
verilmemiştir?

AkâidA) Usûlü’d-dînB)

İlm-i tevhîdC) İlm-i istidlal ve nazarD)

Fıkh-ı ekberE )

3. I. Tevhid
II. İbadet
III. Nübüvvet
IV. Muamelat
V. Ahiret
 
Yukarıdakilerden hangileri kelam ilminin ana
konularıdır?

I,II, IVA) I, III, VB)

I, II, VC) II, III, IVD)

II, III, VE )

4. İslam düşünce tarihinde kelam ilminin yoğunlaştığı
en önemli mesele tevhid inancı olmuştur.
 
Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi kelam
ilminin öncelikli konusu değildir?

Allah’ın (c.c) fiilleriA) Allah’ın (c.c)
birliği

B)

Allah’ın (c.c) varlığının
delilleri

C) Allah’ın (c.c)
sıfatları

D)

Allah'ın (c.c) isimlerinin
delilleri

E )

5. Hz. Peygamber’in vefatından sonra başlayıp hicri
birinci asrı içine alan süreç kelam ilminin doğmasına
zemin hazırlamıştır. Bu dönemde yaşanan siyasi
olaylar ve ihtilaflar nedeniyle ortaya çıkan büyük
günah işleyenin durumu, iman-amel ilişkisi, kader
meselesi, insan fiilleri ve hilafet gibi meseleler,
inançla ilgili bazı tartışmaları ve farklı yeni yorumları
da beraberinde getirmiştir. Böylece başta kelam ilmi
olmak üzere diğer dinî ilimlerin ortaya çıkış süreci de
başlamıştır.
 
Kelam ilminin tarihi süreci ile ilgili yukarıda
bahsedilen döneme ne denilir?

Hz. Peygamber Dönemi                  A)

Yeni İlm-i Kelam DönemiB)

Mutezile Mezhebi DönemiC)

İlk Fikrî Hareketler DönemiD)

Ehl-i Sünnet Mezhebi DönemiE )

6. Kelam ilmi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

İslam inanç esaslarını ispata güç kazandırır.A)

İbadet ve ahlak kuralları ile ilgili itirazları karara
bağlar.

B)

Kesin deliller kullandığı gibi bazen de tabiattan
örnekler verir.

C)

İslam esaslarına ve vahye bağlı kalarak akli
yöntemler de kullanır.

D)

Karşıt görüşlü kişi ve grupların ortaya attığı
şüphe ve itirazları giderir.

E )
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7. Yazdığı eserin adı olan “Fıkh-ı Ekber” onun
terminolojisinde inanç konularını içeren ilmin adı
olmuş ve sonraki dönemlerde Usûlü’d-dîn ve Kelam
ilminin karşılığı olarak da anılmıştır.
 
İlk fikrî hareketler dönemin en önemli ismi olan
bu âlim kimdir?

İmam Gazzâlî                            A)

Ebu’l-Hasan el-Eş‘ârîB)

Ebu Mansûr el-MâtürîdîC)

İmâm-ı Âzam Ebu HanîfeD)

İmâmü’l Haremeyn CüveynîE )

8. Aşağıdakilerden hangisi Kelam ilminin temel
amaçlarından biri değildir?

Kişinin imanını taklit düzeyinden kurtarıp tahkikî
bir iman derecesine yükseltmek.

A)

Diğer İslam ilimleri için sağlam bir inanç temeli
oluşturmak.

B)

İslam’a yönelik şüphe ve itirazları akli ve nakli
delillerle çürüterek cevap vermek

C)

İbadetlerin bilinçli ve ihlaslı bir şekilde yerine
getirilmesini sağlamak.

D)

Sapık düşünce sahiplerine karşı inanç esaslarını
akli ve nakli delillerle korumak ve savunmak.

E )

9. Kelam, İslam Dininin inanca ve davranışlara dair
ilkelerini naslardan hareketle belirleyen ve akli
yöntemlerle temellendirip destekleyen bir ilimdir.
İslam düşünce tarihi boyunca kelam ilmine değişik
isimler verilmişse de “Kelam” adı yaygınlık
kazanmıştır. Kelam ilminin diğer isimleri:

Dinin itikat esaslarını konu edindiği için .........
Dinin aslını oluşturan akideyi,temel inanç ilkelerini
kendisine konu edindiği için .........
Fıkhın inançla ilgili yönlerini ele aldığı için .........
Yöntem olarak daha çok düşünme ve akıl
yürütmeyi seçtiği için ......... gibi adlarla da
anılmıştır.

 
Tanımlardan hareketle aşağıda verilen
akaid ilminin isimlerinden hangisinin tanımı
yoktur?

Fıkh-ı ekberA) İlm-i istidlal ve nazarB)

AkâidC) Usûlü’d-dînD)

İlm-i tevhîdE )

10. Kelam ilmi İslam inanç esaslarını naslardan hareketle
belirler ve bu esasları akli yöntemlerle temellendirip
destekleyen açıklamalar yapar. Kelam âlimleri
tarafından İslam dininin iman esasları altı madde
hâlinde ele alınmıştır. “Âmentü”de ifade edilen bu
esaslar âlimler tarafından üç başlıkta birleştirilmiş ve
bunlara da “usûl-i selâse” yani tevhid, nübüvvet ve
ahirete iman denilmiştir. İslam âlimleri Kelam ilmini
tanımlarken bu üç esası özellikle zikretmeye özen
göstermişlerdir.
 
Peygamberliğin imkânı, diğer peygamberlerin
risaleti, vahiy, ilahî kitaplar, Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) peygamberliğinin ispatı konuları
yukarıdaki paragrafta belirtilen “usûl-i selâse”nin
hangi başlığı altında ele alınır?

Tevhid A)

NübüvvetB)

Ahirete imanC)

Kitaplara imanD)

Meleklere imanE )

11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Kelam ilminin
ortaya çıkmasını destekleyen bir durum değildir?

Kur’an’da batıl inanç ve davranışlar ile fikrî
mücadele yollarına dikkat çekilmiş olması.  

A)

Kur’an’ın değişik din mensuplarının batıl inanç ve
davranışlarını açıklayarak eleştirmesi.  

B)

Kur’an’ın inançla ilgili birçok meseleyi ele alması
ve bu konuların akli delillerine temas etmesi.   

C)

Kur’an’ın, insanları gözlem yapmaya, varlıkları ve
olayları yaratılış açısından düşünmeye davet
etmesi.

D)

Kur’an’da düşünüp akıl yürütme en doğru yol
olarak vurgulandığı için felsefe ilminin ortaya
çıkmış olması.

E )
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12.   I. Hz. Peygamber Dönemi     
 II. Mutezile Mezhebinin Ortaya Çıkışı    
III. Ehl-i Sünnet Mezhebinin Ortaya Çıkışı   
IV. Yeni İlm-i Kelam Dönemi     
 V. İlk Fikrî Hareketler ve İhtilaflar Dönemi
 
Kelam ilminin tarihi süreci beş ayrı dönem
hâlinde incelenmektedir. Aşağıdakilerden
hangisinde bu dönemler doğru olarak
sıralanmıştır?

I-II-III-IV-V                                            A)

I-V-IV-II-IIIB)

I-IV-V-II-IIIC)

I-V-II-III-IVD)

I-V-III-II-IVE )

13.   I. Tevhid   
 II. Uhuvvet 
III. Nübüvvet  
IV. Meleklere iman   
 V. Ahirete iman
 
Kelam âlimleri tarafından İslam dininin iman esasları
altı madde hâlinde ele alınmıştır. “Âmentü”de ifade
edilen bu esaslar âlimler tarafından üç başlıkta
birleştirmiştir.
 
Yukarıdaki maddelerde yer alanlardan hangileri
“usûl-i selâse” denilen üç maddeyi
oluşturmaktadır?

 I-II-III A)

I -II-IVIB)

I- III-IVC)

I-III-VD)

III-IV-VE )

14. Konusu açısından Kelam; Allah’ın (c.c.) zat ve
sıfatlarından, peygamberlikle ilgili konulardan,
varlıkların yaratılışı ve ahiretten İslam esaslarına ve
vahye bağlı kalarak bahseden bir ilimdir. Zamanla
temel konuları açıklamada farklılıklar oluşmuş,
felsefenin İslam dünyasında yayılması ve dönemin
toplumsal değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan
problemler Kelamın konularının da genişlemesine
sebep olmuştur. Yaygın ve geleneksel anlayışa göre
Kelam ilminde Gazzâlî öncesi döneme
‘mütekaddimîn dönemi’ adı verilirken, Gazzâlî
sonrası döneme ‘müteahhirîn dönemi’ denmiştir.
Gazzâlî başta olmak üzere bazı âlimler, Kelamın
konusunun varlık (mevcud) olduğunu söylemişlerdir.
Felsefe ile Kelamın iç içe geçtiği müteahhirîn
döneminde ise Kelam ilminin kapsam ve içeriği daha
da genişlemiştir. Felsefenin konularıyla birlikte
Mantığın birçok temel konusu da Kelamda yer alarak
bilinebilen her şey (malum) Kelam ilminin konusu
olmuştur.
 
Paragrafta verilen bilgilere göre aşağıdakilerden
hangisi Gazzâlî sonrasındaki dönemde Kelam
ilminin konularının genişlemesi ile ilgili değildir?

Kelam ilminin konusunun varlık (mevcud) olarak
belirlenmesi.

A)

Felsefenin İslam dünyasında yayılarak Kelam ile
iç içe geçmesi.

B)

Temel konuları açıklamada izlenen yol ve
yöntemlerin değişmesi.

C)

Sosyal ve kültürel değişimler nedeniyle yeni
konuların eklenmesi.

D)

Kelamın konusunun bilinebilen her şey (malum)
olarak değişmesi.

E )

15. Kelam ilminin genellikle kullandığı bir yöntem
olarak; tek tek olgulardan, genel önermelere
varan, bilinen olgu ve olaylardan hareketle genel
bir kurala ya da sonuca ulaşan akıl yürütmeye ne
denir?

İman    A)

VahiyB)

MantıkC)

TemsilD)

TümevarımE )
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16. Kelam âlimlerinin en fazla başvurduğu akıl yürütme
yöntemlerinden biri de görünene dayanarak
görünmeyeni delillendirmeye ya da bilinenden
hareketle bilinmeyeni tanımlamaya çalışmaktır.
 
Bu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Gayb     A)

DeneyB)

TemsilC)

FelsefeD)

TümevarımE )

17. Kelam ilminin doğmasına zemin hazırlayan
başlangıç devri eserlerinden olan Fıkh-ı Ekber
adlı eser kime aittir?

Ebû Hanife         A)

Vâsıl b. AtâB)

İmam GazzâlîC)

Ebu’l-Hasan el-Eş‘ârîD)

Ebu Mansûr el-MâtürîdîE )

18. Ehl-i sünnet kelam ekolünün sistematik olarak
kurulmasına öncülük eden ve naklin yanında akla
da önem vererek ‘Kitâbü’t-Tevhîd’ adlı eseri telif
eden İslam âlimi kimdir?

 İmam Gazzâlî    A)

Nûreddin Es SâbunîB)

Ebu’l-Hasan el-Eş‘ârîC)

Ebu Mansûr el-MâtürîdîD)

İmâm-ı Âzam Ebu HanîfeE )

19. İslam’ın getirdiği dinî hükümler; inanç, amel ve ahlak
olmak üzere üçe ayrılır. İbadetler ile muamelata
ilişkin konular, ameli hükümler kapsamında olup,
Fıkıh ilminin konuları arasındadır. İslam inanç
esaslarını ele alan Kelam ilmi ise; Allah’ın (c.c.) zat
ve sıfatlarından, peygamberlikle ilgili konulardan,
yaratılış ve ahiretten bahseden bir ilimdir. İslam
düşünce tarihi boyunca Kelam ilmine değişik isimler
verilmişse de “Kelam” adı yaygınlık kazanmıştır.
Kelam ilmi, fıkhın inançla ilgili yönlerini ele aldığı için
Fıkh-ı Ekber (en büyük fıkıh) adı ile de anılmıştır. 
Nitekim Kelam ilmi konusunda yazılmış olan en
önemli eserlerden birinin adı da ‘Fıkh-ı Ekber’dir.   
 
İbadet, amel ve ahlak konularının yanında
paragrafta belirtildiği gibi Kelam ilminin konuları
arasında yer alan inanç konularını da fıkhın
kapsamı içerisinde değerlendiren ve bu yönde
Fıkh-ı Ekber isminde bir eser de kaleme alan
İslam âlimi kimdir?

Ebû Hanife    A)

Aliyyü’l-KârîB)

Bekir TopaloğluC)

İsmail Hakkı İzmirliD)

Ebu’l-Hasan el-Eş‘ârîE )

20. Kelam ilmi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

Kelam ilmi iman esaslarını belirlemek için aklın
ilkelerini kullanır.

A)

Kelam ilmi gayb âlemi ve inanç alanı ile ilgili
konularda vahyi esas alır.

B)

Kelam ilmi fizikî âlemle ilgili duyu organlarının
verilerinden faydalanır.

C)

Kelam ilmi inanç esaslarının ispatı ve
açıklanmasında aklı ön planda tutar.

D)

Kelam ilmi vahiy ile aklın uyumunu sağlayarak
itikat esaslarını açıklayıp ispat eder.

E )
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21. Tarihî süreç içerisinde Kelam ilminin yöntemini
geliştirdiği iki temel bilgi kaynağı hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Vahiy - deney     A)

Vahiy - akl-ı selîmB)

Mantık - haber-i sadıkC)

Duyu organları - akl-ı selîmD)

Havass-ı selîme - akl-ı selîmE )

22. Kelam ve felsefe ilimleri ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

Felsefe, aklın verilerini; Kelam ise temel kaynak
olan vahyi esas alır.

A)

Felsefe’den farklı olarak Kelam ilmi ele aldığı
konulara din eksenli yaklaşır.

B)

Felsefe ve Kelam’ın bilgi kaynakları; haber-i
sadık, havass-ı selîme ve akl-ı selîmdir.

C)

Felsefe de Kelam gibi varlıkların başlangıç ve
sonlarından (mebde ve meâd) bahseder.

D)

Kelam ilmi, metod bakımından meseleleri sadece
akılla çözmeye çalışan felsefeden ayrılır.

E )

23. Varlık, bilgi ve değerler konusuyla ilgilenen
ilimler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

Akaid - Hadis         A)

Siyer – KelamB)

Kelam - TefsirC)

Kelam - FelsefeD)

Tasavvuf – FelsefeE )

24. Din, iman ve amelden yani pratik hayatta
gerçekleştirdiğimiz eylemlerden oluşan bir kurallar
bütünüdür. Dinin bütün hükümleri, başlangıçta
…………….. ilkeleri üzerine oturur. İslami ilimlerin
hepsi önemlidir ve dinî hayattaki yerleri farklıdır. Bir
bütün olarak ele alındığında İslam ilimlerinin hepsinin
Allah’ın (c.c.) mesajının anlaşılması, yorumlanması
ve uygulanmasında ayrı ayrı görevleri olduğu görülür.
…………….. ilmi ise konusu bakımından İslam
ilimlerinin temelini oluşturmaktadır.
 
Bu paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?  

ahlak - Tefsir               A)

iman - KelamB)

İslam - HadisC)

ibadet – FıkıhD)

Kelam – FıkıhE )

25. Kelam ilmini, İslami ilimler içerisinde, “eşrefü’l-
ulûm” yani en önemli, en şerefli ilim olarak sayan
ve onu şer’î hükümlerin esası ve dinî ilimlerin
başı olarak zikreden İslam âlimi kimdir?

GazzâlîA)

BâkıllâniB)

TeftâzânîC)

Fahreddîn er-RâzîD)

Seyyid Şerif CürcânîE )

26. Gazzâlî’ye göre dinî ilimler içinde külli olan ilim
hangisidir?

TefsirA)

FıkıhB)

HadisC)

KelamD)

Usûl-i fıkıhE )
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27. Kelam âlimleri, itikadi meselelerde aklın rolünü kabul
etmişler ve gerektiğinde iman meselelerini akli
yollarla izah edip tevile başvurmuşlardır. Ehl-i sünnet
Kelamcıları bilginin kaynakları meselesinde vahiy-akıl
dengesini gözeten bir yaklaşıma sahiptirler. Ehl-i
sünnet Kelam ekollerinde bilginin farklı kaynakları
vardır.
 
Yukarıdaki parçada bahsedildiği üzere Kelam
ilmindeki farklı bilgi elde etme yollarından biri
olan ve herhangi bir etkenle kendisine ait
özelliğini kaybetmemiş bulunan beş duyuya ne
denir?

Mütevatir     A)

Akl-ı selîmB)

Ehl-i sünnetC)

Haber-i sadıkD)

Havass-ı selîmeE )

28. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin
muhtevasını oluşturan temel esaslardan biri
değildir?

İnançA)

AmelB)

AhlakC)

TasavvufD)

MuamelatE )

29. Ehl-i sünnet kelam ekolünün kuruluş dönemi
aşağıdakilerden hangisidir?

Hz. Peygamber DönemiA)

Sahabe DönemiB)

Raşid Halifeler DönemiC)

Hicri IV. asırD)

İmam Gazzâlî DönemiE )

30. İtikadi meselelerde aklın rolünü kabul ederek
gerektiğinde iman meselelerini akli yollarla izah edip
tevile başvurarak kelam metodunu kullanmışlardır.
Bilginin kaynakları meselesinde vahiy-akıl dengesini
gözeten, bilginin kaynaklarını havass-ı selîme, akl-ı
selîm ve haber-i sadık olarak kabul etmişlerdir.
 
Bu paragrafta bahsedilen kesim aşağıdakilerden
hangisidir?

Tefsir âlimleri    A)

Hadis âlimleriB)

Mutezile mensuplarıC)

Ehl-i sünnet kelamcılarıD)

Kelam ilminde felsefeyi kullananlarE )

31. Kelam ilminde Gazzâlî öncesi ve sonrası
dönemlere ne ad verilir?

Klasikler Dönemi - Filozoflar Dönemi   A)

Klasik Dönem - Yeni İlm-i Kelam DönemiB)

Kadim Dönem - Yeni İlm-i Kelam DönemiC)

Mütekaddimîn Dönemi - Müteahhirîn DönemiD)

Mutezile Dönemi - Ehl-i Sünnet Mezhebi DönemiE )

32. Felsefi bir görüş olarak materyalizmi bütün
biçimleriyle reddeden, biyoloji ve psikoloji disiplinleri
üzerinden gelen Darwinizm ve Freudizm akımlarının
eleştirilerini cevaplayan, yeni felsefi akımları İslam
esasları açısından eleştiren, tabiî bilimlerden
yararlanarak Allah’ın (c.c.) varlığını kanıtlayan,
İslam’ın inanç ilkelerini açıklayan bir disiplin hâline
gelmiştir.
 
Yukarıda döneminin özellikleri sıralanmış olan ve
XIX. yüzyıldan günümüze kadar geçen süreyi
kapsayan Kelam ilmi dönemi hangisidir?

Mutezile Dönemi     A)

Filozoflar DönemiB)

Mütekaddimîn Dönemi   C)

Yeni İlm-i Kelam DönemiD)

İlk Fikrî Hareketler DönemiE )
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33. Aşağıdakilerden hangisi Kelam ilminin
amaçlarından biri değildir?

Dinin inanç ilkelerini, akıl doğrultusunda
temellendirip açıklamak.

A)

İslam inanç sistemini sarsmayı amaçlayan
akımlarla mücadele etmek.

B)

İnanç alanında ortaya çıkan şüphe ve tereddütleri
çürütmeye çalışmak.

C)

Zamanla oluşan hurafe ve bâtıl inançları tespit
ederek onları savunmak.

D)

İslam inancına yönelik içeriden ve dışarıdan
yapılabilecek olan itirazları cevaplamak.

E )

34. İnanç alanındaki ana ekoller ile bu ekollerin
kurucularının eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?

Mutezile - Vâsıl b. Atâ        A)

İmam Gazzâlî - Yeni İlm-i KelamB)

Ashabu’l-hadîs - Ahmed b. HanbelC)

Mâtürîdiyye - Ebu Mansûr el-MâtürîdîD)

Eş’ariyye - İmam Ebü’l-Hasan el- Eş’arîE )

35. Mutezile mezhebi bir kelam ekolü olarak ortaya
çıkarak İslam dininin aslî hükümlerinin
temellendirilmesi, sistematik hâle getirilmesi, izah ve
ispat edilmesi, karşı fikirlerin cevaplandırılması gibi
konularla meşgul olmuştur.
 
Mutezile mezhebi kim tarafından bir ekol hâline
getirilmiştir?

Ebu Dâvûd          A)

Vâsıl b. AtâB)

Hasan el-BasrîC)

Hâris el-Muhâsibî’ D)

İmâm-ı Âzam Ebu HanîfeE )

36. Hicri I. asrın sonları ile II. asrın başlarından itibaren
Müslümanlar arasında görüş ayrılıkları artmış, siyasi
ve itikadi mezhepler ortaya çıkmaya başlamıştır.
İslam düşünce tarihinde inanç konuları üzerinde
düşünme ve bu alanda akla dayalı yöntemleri
kullanma bu dönemde başlamıştır.
 
Dönemi hakkında bilgi verilen ve inanç
konularında akla dayalı yöntemleri ilk defa
kullanan mezhep hangisidir?

Mutezile      A)

HanefilikB)

Eş’ariyyeC)

MâtürîdiyyeD)

Ehl-i sünnetE )

37. Kelam ilminin ortaya çıkmasıyla ilgili olarak
aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Kelam ilmi bugünkü şekliyle Hz. Peygamber
döneminde tedvin edilmiştir.

A)

Bütün İslami ilimlerde olduğu gibi, Kelam ilmi de
Hz. Peygamber tarafından kurulmuştur.

B)

Hz. Peygamber dönemindeki büyük inanç
problem ve ihtilafları, Kelam ilmini ortaya
çıkarmıştır.

C)

Hz. Peygamber döneminde Allah-âlem ilişkisi,
ahiret gibi itikadi konular üzerinde çok
durulmuştur.

D)

Sahabîler anlamakta zorlandıkları itikadi
konuların cevaplarını Hz. Peygamberden
öğrenememişlerdir.

E )
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38. İslam âlimlerine göre yanlış bilgiler hem tevhid
ilkesinin zedelenmesine hem de inanç alanında
birtakım sapmalara yol açmaktadır. Bilgisizlikten ve
cehaletten kaynaklanan bu inanışların düzeltilmesi
ancak inanç alanında doğru bilgilenme ile
mümkündür. Kelam ilmi de ilahî vahye dayanan
doğru bilgileri vererek insanları yanlış inançlardan
korumayı ve doğru inancı bilgi ile temellendirmeyi
amaçlamıştır. Böylece kelam, bir ilim olarak
insanların inanç konusunda doğru bilgilenmesini
sağlamaktadır.
 
Yukarıdaki parçaya göre İslam âlimleri tasdik ve
ikrar yanında imanın hangi boyutuna dikkat
çekmişlerdir?

Bilgi   A)

GaybB)

VahiyC)

DoğrulukD)

Usûl-i selâseE )

39. I. Tevhid, nübüvvet ve ahiret konularından İslam
esaslarına bağlı kalarak bahsetmek
II. Âlemdeki gaye ve düzeni Allah’ın (c.c.) varlığının
en büyük kanıtı olarak görmek
III. İslam dininin inanç ve davranışlara dair ilkelerini
temel naslardan hareketle belirlemek
IV. Vahye dayalı doğru bilgileri vererek insanları
yanlış inançlardan korumaya çalışmak
V. Akli ve naklî delillerle desteklenmiş bir bilgiyle
kişiyi sağlam iman seviyesine yükseltmek
 
Yukarıdaki ifadelerden hangileri kelam ilminin
amaçlarını ortaya koymaktadır?

I, IIA)

IV, VB)

I, III ve IVC)

II, III ve VD)

III, IV ve VE )

40. Konusu açısından Kelam; Allah’ın (c.c.) zat ve
sıfatlarından, peygamberlikle ilgili konulardan,
başlangıç ve sonları bakımından varlıkların
durumlarından (yaratılış ve ahiretten) İslam
esaslarına ve vahye bağlı kalarak bahseden bir
ilimdir.
 
Bu tanıma göre aşağıdaki ayetlerden hangisi
kelam ilminin konusu kapsamına girmez?

Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu
deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı
yaratan O’dur. (Mülk Suresi, 2. ayet)

A)

"O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız" ve
"İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabbimiz,
gidiş sanadır" dediler. (Bakara Suresi, 285. ayet)

B)

Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine,
peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce
indirdiği kitaba iman edin. (Nisâ Suresi, 136.
ayet)

C)

Onlar arasından ilimde derinleşmiş olanlarla
müminler, namazı kılanlar, zekâtı verenler,
Allah’a ve âhiret gününe inananlar başkadır.
(Nisâ Suresi, 162. ayet)

D)

Onlar namazlarını özenle kılarlar, kendilerine
verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda
harcarlar. (Enfal Suresi, 3. Ayet)

E )

41. Kelam; İslam dininin inanca ve davranışlara dair
ilkelerini naslardan hareketle belirleyen ve akli
yöntemlerle temellendirip destekleyen bir ilimdir.
İslam düşünce tarihi boyunca Kelam ilmine değişik
isimler verilmiş ancak “Kelam” adı yaygınlık
kazanmıştır.
 
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada işaret
edildiği üzere Kelam ilmine verilen isimlerden biri
değildir?

AkaidA)

Usûlü’d-dinB)

Fıkh-ı EkberC)

İlm-i Ezel ve İstikbalD)

İlm-i İstidlal ve NazarE )
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42. Kur’an’ın bir ismi olarak da söylenen, “Allah’ın
(c.c.) sözü, O’nun konuşması” anlamındaki ifade
aşağıdakilerden hangisidir?

Akaid  A)

KelamB)

Fıkh-ı EkberC)

KelamullahD)

Usûlü’d-dinE )

43. Kendisinden sonraki kelamcılar döneminde Kelam
ilminin kapsam ve içeriği daha da gelişmiş ve
felsefenin konularıyla birlikte mantığın birçok temel
konusu da Kelam ilminde yer almıştır. Bu dönemde
Kelam, bilinebilir (malum) olan hemen hemen tüm
konularla ilgilenmeye başlamıştır.
 
Kelam ilmi için bir dönüm noktası olan ve
kendisinden sonra Kelam ilminin konusunun
değiştiği, bu parçada bahsedilen İslam âlimi
aşağıdakilerden hangisidir?

BâkıllâniA)

Ebû HanifeB)

İmam GazzâlîC)

Ebu’l-Hasan el-Eş‘ârîD)

Ebu Mansûr el-MâtürîdîE )

44. Ehl-i sünnet kelamının Mâverâünnehir bölgesi
civarında kurulan diğer ekolüdür. Ehl-i sünnetin inanç
konularıyla ilgili ortaya koyduğu esasları belirleyip
sistemleştirenler arasında yer alır. Bu ekole bağla
bilginler itikadi meselelerde aklın rolünü kabul
etmişler, gerektiğinde iman meselelerini akli yollarla
izah edip tevile başvurarak kelam metodunu
kullanmışlardır. Ekolün kurucusu, Ebû Hanîfe’nin ilim
geleneğine mensup olup Ehl-i sünnetin diğer ekolüne
nispetle kelâmda daha akılcı bir yöntem geliştirip
uygulamış ve Sünnî inançları daha doyurucu bir
muhteva ile temellendirmeye çalışmıştır. Ebû
Hanîfe’nin fıkıh mezhebiyle birleşerek tek başına
Müslüman çoğunluğunu kendisine bağlamayı
başarmıştır.
 
Buna göre hakkında bilgi verilen ekol
aşağıdakilerden hangisidir?

Eş’ariyyeA)

Mu’tezileB)

MâtürîdiyyeC)

MücessimeD)

Ashâbu’l-hadîsE )

45. Dinin amelî ve ahlaki boyutuyla ilgili ilke ve
uygulamalar ancak kelam ilminin ortaya koyduğu
bilgilerle anlam kazanır. Bütün ilimler önemli olmakla
birlikte kelam ilmi İslami ilimlerin temelini
oluşturmaktadır. Büyük İslam bilgini Teftâzânî, İslami
ilimler içerisinde kelamı en önemli, en şerefli ilim
olarak saymış ve onu dinî ilimlerin başı olarak
zikretmiştir.
 
Verilen metinde kelam ilmine ayrıcalık kazandıran
husus aşağıdakilerden hangisidir?

İbadet ve ahlakla ilgili ana ilkeler ortaya koymakA)

Mükellefin fiillerine ait hükümleri delillendirmekB)

Kur’an’daki hükümlerin inceliklerini açıklamakC)

İslam’ın ana ilkelerini belirleyip temellendirmekD)

Toplumsal olaylar hakkında çözümler geliştirmekE )
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46. Kelamın konusu ile felsefenin konusu aynıdır. Her
ikisi de varlık, bilgi ve değerler konusuyla ilgilenir.
Bilgi kaynaklarının kullanımında da iki ilim dalı
arasında ortaklıklar bulunmaktadır. Ancak amaçları
ve takip ettikleri metot birbirinden farklıdır.
 
Buna göre kelam ve felsefe
I. Sezgi
II. Akıl
III. Vahiy
IV. Deneyim
V. Duyu organları
şeklindeki bilgi kaynaklarından hangilerinde
ortaktır?

II, VA)

III, VB)

I, II ve VC)

II, III ve IVD)

III, IV ve VE )

47. Duyular ötesine ait bir şey hakkında duyular
dâhilinde bulunan diğer bir şeye benzetme yapmak
suretiyle hüküm verme yöntemi demektir. Söz
konusu işlem duyu organlarının ve aklın algı ve idrak
alanı dışında kalan fizik ötesi konuları fizikî
dünyadaki benzerlerini örnek alarak kavrama
yöntemidir. Söz gelimi, Kur’an’da cennet ve
cehennemden, onlardaki nimet ve azaptan söz
edilmekte ise de bunların hiç birinin mahiyeti bizce
bilinmemektedir. Ancak dünyada gönlün istediği
yiyecek ve içecek gibi şeyler nimet, acı ve sıkıntı
veren şeyler ise azap olarak nitelendirilir. Cennetteki
nimetlerin ve cehennemdeki azabın da benzer şeyle
olduğunu düşünmeye başladığımızda bu yöntemi
uygulamış oluruz. Bu yöntem Aristo mantığının İslam
dünyasına girmesinden önce fıkıhçılar ve kelamcılar
tarafından yoğun olarak kullanılmaktaydı.
 
Hakkında bilgi verilen yöntem aşağıdakilerden
hangisidir?

TemsilA) TümevarımB)

TümdengelimC) MünazaraD)

İstidlalE )
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