
Kelam 2. Ünite Çalışma Soruları

1. Herhangi bir akıl yürütme veya delillendirmeye ihtiyaç
duymadan, doğrudan doğruya zihinde oluşan bilgidir.
Bu şekilde oluştuğu ve reddedilmesi de mümkün
olmadığı için bu tür bilgiye.......................bilgi denir.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?

NazariA)

ZaruriB)

VahiyC)

MütevâtirD)

SâdıkE )

2. Yok olmaz, varlığı süreklidir.
Varlığı zorunludur.·
Varlığı hiçbir sebebe muhtaç değildir.

Bu özelliklerden yola çıkarak kelamcılar, Allah'ın
(c.c.) varlığını..................olarak nitelerler.
Cümledeki boşluğa getirilmesi gereken uygun
kelime hangisidir?

MümkinA)

BekâB)

HayatC)

VâcibD)

MümteniE )

3. Doğru haberin kaynaklarından biridir.
Yalan üzerine birleşmelerini aklın imkânsız
gördüğü bir topluluğun rivayet ettiği haberdir.

Aşağıdakilerden hangisi özellikleri verilen bilgi
kaynağıdır?

VahiyA)

Peygamber haberiB)

Mütevâtir haberC)

SezgiD)

Havass-ı SelimeE )

4. İslâm'ın inanca ilişkin yönünü oluşturan ve amel ile
ilgili olmayan hükümlerine itikâdi hükümler denir.
İtikâdi hükümlerin belirli şartları ve özellikleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi itikâdi hükümlerin şart
ve özelliklerinden değildir?

İtikâdi hükümlerin kat'i olması, yani kesin bilgi
vermesi gerekir. Bir hükmün itikâdi konularda
delil olabilmesi için ya Kur'an ayetine veya
mütevatir hadise dayanması gerekir. (kat'iyyet,
kesinlik)

A)

İtikâdi hükümlerin delil olabilmesi için ayetlerle
mütevatir hadislerin ifade ettikleri anlam kesin
olmalı, anlam üzerinde fikir ayrılığı
bulunmamalıdır. (bedâhet, açıklık)

B)

İtikâdi hükümler zamana, yere, fert ve toplumlara
göre değişmez: daima sabit kalır. Bu sebeple
bütün peygamberler iman esaslarında
birleşmişlerdir. (değişmezlik)

C)

İtikâdi hükümler bir bütün olup bölünme kabul
etmezler. Bir kimse Allah'ın (c.c.) varlığına inanıp
meleklerine inanmazsa veya peygamberlerin bir
kısmına inanmazsa iman etmiş olmaz.
(bölünmezlik)

D)

İtikâdi hükümlerin tam olarak anlaşılabilmesi için
ayetlerin ve mütevâtir hadislerin kendi tarihsel
bağlamına göre değerlendirilmesi gerekir.
(tarihsellik)

E )
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5. İmanda tasdik, yani kabul ve teslimiyet bulunurken
bilgide ise duyuların tecrübesine dayanarak aklın bir
yargıya varması söz konusudur. Bu bakımdan ne
kadar çaba gösterilirse gösterilsin, rasyonel bir
sınırlandırmaya tabi tutulması imkânsız olan aşkın
alana ilişkin iman esaslarının, bütünüyle ihata
edilebilir ve anlaşılır kılınması mümkün değildir. Zira
inanç esaslarına ilişkin makul açıklamalar ne kadar
anlamlı ve doyurucu olursa olsun, kendilerinde her
zaman bir teslimiyet, bir iman payı eksik kalmaktadır.
Bu durum bilginin hiçbir zaman iman seviyesine
çıkamayacağını, aşkın alana ilişkin olduğunda
bilginin kesinlikle eksik kaldığını göstermektedir. Bu
bakımdan aşkın alana göre bilgisi çok az olduğundan
insanın, dinde var olan her şeyi akıl ile tam olarak
idrak etmesinin mümkün olmadığını bilmesi, akıl üstü
konuları tam olarak kavrama kuruntusuna
kapılmaması gerekir.
 
Yukarıdaki paragraftan iman-bilgi ilişkisiyle ilgili
hangi sonuç çıkarılabilir?

Bilgi, iman için gerekli değildir.A)

Bilgi olmadan iman gerçekleşmez.B)

Bilgi gerekli ama yeterli değildir.C)

Bilginin imandaki payı çok azdır.D)

Bilgi ile tasdik imanda eşit oranlıdır.E )

6. Aklen varlığı da yokluğu da eşit derecede imkân
dâhilinde olan varlığa mümkin (câiz) varlık denir.
Mümkin varlıkların bazı özellikleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi mümkin varlığın
özelliklerinden değildir?

Mümkin varlık, var olmak için bir sebebe
muhtaçtır.

A)

Var edici ve yaratıcı varlık, mümkin varlığın var
olmasını tercih etmiştir.

B)

Mümkin varlık, sebebinden önce veya sebebiyle
aynı anda var olabilir.

C)

Mümkin varlık, sonradan meydana gelmiş ve
yaratılmış varlıktır.

D)

Allah (c.c.) dışında kalan bütün varlıklar mümkin
varlıklardır.

E )

7. I. Vâcip
II. Kesin
III. Mümkin
IV. Naklî
V.  Mümteni
Yukarıdakilerden hangileri aklî hükümlerin
çeşitlerindendir?

I, II, IIIA)

I, III, IVB)

I, III, VC)

II, IV, VD)

III, IV, VE )
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