
Hitabet ve Mesleki Uygulama 2. Ünite Çalışma
Soruları

1. Peygamberimizin en belirgin özelliklerinden
olan “cevâmiu’l-kelim” ne demektir?

Tane tane konuşmakA)

Kötü söz söylememekB)

Maksadını muhataba anlatmakC)

Az sözle çok mana ifade etmekD)

Muhatabın anlayacağı şekilde konuşmakE )

2. Cevâmiu’l-kelim ne demektir?

Peygamberimizin az sözle çok mana ifade etme
yeteneği

A)

Dinî tebliğde bulunan kişinin muhatabına olumlu
bir şekilde yaklaşması

B)

Kötülüklerden sakındırıp iyiliği emretmekC)

Konuya dikkat çekmek amacıyla soru sormak ve
cevabını muhataptan istemek

D)

İnsanların düşünme  duygularına sık sık vurgu
yapmak

E )

3. “Ey insanlar! (ahirete gitmeden) önceden kendiniz
için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah’a
yemin olsun, sizden biriniz muhakkak (sonunda)
düşüp (ölecek) ve hayvanlarını çobansız bırakacak.
Muhakkak ki sonra Rabbi ona arada bir tercüman ve
onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın ‘Resul
sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal
vermedim mi, ihsanda bulunmadım mı? Önceden
kendin için ne hazırladın?’ buyuracak. Oda sağına
soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da
önüne bakacak orada da yalnız cehennemi görecek.
Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü (kendini)
cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi
olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir
sözle de olsa (kendini cehennem ateşinden korusun).
Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı on katından yüz
katına kadar verilir. Allah’ın selamı, rahmeti ve
bereketi üzerinize olsun.
 
”Hz. Peygamber’in hutbesinde hitabetle ilgili
 
I.   Muhatabın duygularına hitap etmek
II.  Soru cevap tekniği kullanmak
III. Uyarmak ve müjdelemek
IV. Sözü davranışıyla uyumlu olmak
V.  Etkili ve güzel konuşmak
 
ilkelerinden hangilerine örnek bulunmamaktadır?

I ve II.A) I ve V.B)

II ve IV.C) III ve IV.D)

III ve V.E )
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4. Az sözle çok mana ifade etmek Peygamber
Efendimizin en belirgin özelliklerindendir. Bu özellik
“cevâmiu’l-kelim” sözüyle ifade edilir. Allah Resulü,
diğer peygamberlerden farklı olarak sadece
kendisine verilen özellikleri saydığı bir hadiste “Ben
cevâmiu’l-kelim ile gönderildim.” (Buhari, Cihâd, 122)
buyurmuştur. Cevâmiu’l-kelim niteliğine sahip pek
çok hadis bulunmaktadır.
 
Aşağıdakilerden hangisi “cevâmiu’l-kelim”
niteliğine sahip hadislerden biri değildir?

“Sana şüpheli geleni bırak, şüphe vermeyene
bak!” (Buhari, Büyû, 3)

A)

“Sizden biriniz kendisi için istediğini kardeşi için
de istemedikçe iyi mümin olamaz.” (Buhari, Îmân,
7)

B)

“İnsanların en karlısı, ömrü uzun, ameli güzel
olandır.” (Tirmizî, Zühd 21, 22)

C)

"Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de
öyle namaz kılın." (Buhari, Ezan, 18)

D)

“Allah’a (c.c) inandım de,sonra da dosdoğru ol!”
(Müslim, Îmân, 62)

E )

5. Dini hitabet tebliğ, davet, vaaz, irşad vb.
uygulamaları kapsayan çok yönlü bir faaliyettir. Din
görevlileri, muhataplarına aktardıkları mesajın
anlaşılması ve benimsenmesi için çalışırlar. Bu
yüzden hitabet tekniklerini doğru ve etkin bir şekilde
kullanmaları gerekir. Kur’an-ı Kerim’de ve Allah
Resulü’nün sünnetinde bu yeteneğin nasıl
kullanılması gerektiğine dair bazı ilkeler yer
almaktadır.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an’da yer alan
hitabet ilkelerine örnek olarak gösterilemez?

“Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse, şehitler ve
salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştır.
Bu lütuf, Allah’tandır.Bilen olarak Allah yeter.”
(Nisâ Suresi 69.)

A)

“Soyumuz içinden, onlara senin âyetlerini
okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları
temizleyecek bir elçi çıkar rabbimiz! Çünkü yalnız
sensin kudret ve hikmet sahibi.” (Bakara Suresi
,129.)

B)

“Ey insanlar! Sizi acı bir azaptan kurtaracak
ticareti size göstereyim mi? Allah’a ve elçisine
inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda
cihad ederseniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha
hayırlıdır." (Saff Suresi 10-11.)

C)

“Firavuna gidin; çünkü o azdı. Ona yumuşak söz
söyleyin;belki öğüt alır veya korkar.’’ (Tâhâ
Suresi 43-44.)

D)

“Allahın rahmeti sebebiyledir ki sen onlara
yumuşak davrandın.Eğer kaba, katı yürekli
olsaydın, çevrenden dağılıp giderlerdi...“ (Âl-i
İmran Suresi 159.)

E )

6. Belirli bir mekanda, bir konuşmacının dinleyici
kitlesine ulaştırmak istediği mesajı, etkili ve güzel
bir konuşmayla sunmasına ne denir?

HitabetA) HutbeB)

DavetC) TebliğD)

 İrşadE )
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7. “Allah Resulü bir gün ashabına ‘Ey Allah’ın kulları!
Kardeş olun!Müslüman Müslüman’ın kardeşidir; ona
zulmetmez, onu terk etmez ve onu küçümsemez.’
dedikten sonra göğsüne işaret ederek üç kez ‘Takva
işte burada!’ demiştir.
 
Verilen hadis-i şerifte Hz. Peygamber’in
hitabetinde öne çıkan
I.   Örnek ve benzetmelerden faydalanmak
II.  Soru sorarak dikkat çekmek
III. Vurgulamak istenen hususları tekrarlamak
IV. Jest ve mimikleri kullanmak
ilkelerinden hangileri yer almaktadır?

I ve IIA) I ve IIIB)

II ve IIIC) II ve IVD)

III ve IVE )

8. Tebliğ, öğüt, tavsiye, davet” gibi ifadelerle dinin
insanlara anlatılmasını isteyen ayetler ilahî mesajın
insanlara ulaştırılmasında hitabetin önemli bir yeri
olduğunu göstermektedir.
Buna göre;
I.   “Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere
fayda verir.”(Zâriyat suresi - 55)
II.  “… Düşünesiniz diye onun içinde apaçık âyetler
gönderdik.”(Nur suresi - 1)
III. “Her şeyden de çift çift yarattık ki düşünüp öğüt
alasınız.”(Zariyat suresi - 49)
IV. “… Tehdidimden korkanlara Kur’an’la öğüt
ver.”(Kaf suresi - 45)
V.  “… Kendilerine öğüt ver ve onlara kendileri
hakkında tesirli söz söyle.”(Nisâ suresi - 63)
Yukarıda verilen ayetlerin hangileri bu
kapsamdadır?

I, II ve IIIA) I, III ve IVB)

I, IV ve VC) II, III ve VD)

II ve VE )

9. İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özellik
düşünmesi ve düşüncelerini dil aracılığıyla ifade
edebilmesidir. İnsanlar için bilgi ve görgü kadar, güzel
konuşmak da önemlidir. Güzel ve etkili konuşma
becerisine hitabet, bu beceriye sahip olan kişiye ise
hatip denir.
Aşağıdakilerden hangisi Kuran’da yer
alan hitabet ilkelerinden biri değildir?

Etkili ve güzel
konuşmak.

A) Kuran’a aykırı görüşü
aşağılamak.

B)

Muhatabın duygularına
hitap etmek.

C) İnsanları düşünmeye
yöneltmek.

D)

Muhataba olumlu
yaklaşmak.

E )

10. Dini hitabet tebliğ, davet, vaaz, irşad vb.
uygulamaları kapsayan çok yönlü bir faaliyettir. Din
görevlileri, muhataplarına aktardıkları mesajın
anlaşılması ve benimsenmesi için çalışırlar. Bu
yüzden hitabet tekniklerini doğru ve etkin bir şekilde
kullanmaları gerekir. Kur’an-ı Kerim’de ve Allah
Resulü’nün sünnetinde bu yeteneğin nasıl
kullanılması gerektiğine dair bazı ilkeler yer
almaktadır.
 
Ayetlerden hareketle
 
I. “…Onlara öğüt ver ve onların içlerine tesir edecek
söz söyle!” (Nisa Suresi, 63. ayet)
II. “Gökler ve yerdeki hükümranlık ve düzen hakkında
düşünmezler mi?” (A‘raf Suresi 185. ayet)
III. “Ey insanlar! Sizi acı bir azaptan kurtaracak
ticareti size göstereyim mi? Allah’a (c.c) ve elçisine
inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda
cihad ederseniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha
hayırlıdır.” (Saff Suresi 10-11.ayetler)
IV. “Allah'ın (c.c) rahmeti sebebiyledir ki sen onlara
yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın,
çevrenden dağılıp giderlerdi...“ (Âl-i İmran Suresi
159. ayet)
 
Kur’an’da yer alan hitabet ilkelerinden hangisiyle
ilgili yukarıda ayet örneği verilmemiştir?
 

Muhataba olumlu
yaklaşmak.

A) Etkili ve güzel
konuşmak.

B)

Müjdeleyici olmak.C) İnsanları düşünmeye
yöneltmek.

D)

Soru-cevap tekniği.E )
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11. “Herhangi bir metne bakmadan, tamamen bilgisini
kullanarak yapılan konuşmaya, ………….……
konuşma denir.”
 
Cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken
kelime aşağıdakilerden hangisidir?

VicahiA)

HitabiB)

BilgiliC)

İrticaliD)

DikkatliE )

12. Hz. Peygamberin az söz ile çok şey anlatmasını
ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Câmiu'l-Kur'anA)

Usve-i haseneB)

Cevâmiu'l-kelimC)

Ahsen-i takvimD)

Hamele-i arşE )

13. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan
hitabet ile ilgili belli başlı ilkelerden değildir?

İnsanları düşünmeye yöneltmekA)

Soru-cevap tekniğini kullanmakB)

Muhatabın duygularına hitap etmekC)

Muhatabı küçük görerek aşağılamakD)

Bazı konuların olumsuz yönlerini göstermekE )
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