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3. X. Yüzyılda, büyük bir tarihi olay olan, 
Türklerin kitleler halinde İslamlaşması, 
bir istila altında silah zoruyla olmamış, 
Türkler kendi irade ve istekleriyle bu 
yeni dini kabul etmişlerdir. Türklerin İs-
lamlaşması olayının birçok sebebi bulun-
maktadır. Bunlardan ilki, Türklerin Gök 
tanrı inançları ile İslam’ın Allah inancı 
arasında benzerliklerin bulunmasıdır. 
İkincisi ise, İslam dininin Türklerin ka-
rakterleri, düşünce ve ideallerine uygun 
olmasıdır. Ayrıca Türkler ahiret inancına 
sahiplerdi. İslamiyet’teki cihat ve cihadın 
ahirette sağlayacağı mükâfat, Türklerin 
ideallerine, alplık ülküsüne uygundu. Bu 
nedenle Türkler İslamiyet’i benimsemek-
te çok zorlanmamışlardır. Tüm bunların 
yanında, Müslümanlarla kurulan olumlu 
ilişkiler, onların ticaretteki güzel ahlakı, 
dürüstlüğü ve tanıştıkları mutasavvıfların 
insan sevgisi, sabır, tevekkül gibi İslam’ın 
ahlak ilkelerine vurgu yaparak giriştikleri 
tebliğ faaliyetleri de çok etkili olmuştur. 
Göçebe Türklerin İslamlaşmasında der-
viş ve erenlerin de rolü büyüktür.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Gök Tanrı inancı ile Allah inancı 
arasında benzerlikler vardır.

B) Emevi iktidarının uyguladığı politikalar 
Türklerin İslamlaşmasını geciktirmiştir.

C) Müslümanlarla yapılan ticaretin 
Türklerin İslamlaşmasında olumlu etkileri 
olmuştur.

D) İslam Türklerin karakterlerine ve 
ideallerine uygundur.

E) Türklerin İslamlaşmasında tasavvufun 
etkisi vardır.

1. 

I. Sınır boylarında veya stratejik öneme 
sahip belirli bölgelerde askeri amaçla ku-
rulan karakol şeklindeki yapılara verilen 
isimdir.

II. Özellikle Maveraünnehir bölgesinde ku-
rulan bu yapılar zaman içerisinde askeri 
amaçtan çıkarak insanların eğitim gördük-
leri tekke ve zaviyelere dönüşmüşlerdir.

III. Mutasavvıfların bir eğitim öğretim ku-
rumu haline gelmiştir.

IV. Anadolu ve balkanların fethedilmesin-
de çok büyük etkisi olmuştur.

V. Türklerin İslam’ı seçmesinde etkili ol-
muştur.

Hakkında bilgi verilen yapı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Fütüvvet

B) Ahilik

C) Ribat

D) Tekke

E) Tasavvuf

2. Orta Asya’da Seyhun ve Ceyhun Nehirle-
ri arasında kalan bölgeye verilen isimdir. 
Burası Türkistan olarak da bilinir. Türkle-
rin İslamiyet’le karşılaştıkları bölgedir.

Parçada hakkında bilgi verilen bölge 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mezopotamya

B) Türkmenistan

C) Ortadoğu

D) Kapadokya

E) Maveraünnehir
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6. Fütüvvet öğretisini esas alan Ahilik teş-
kilatında, ahiler öncelikle Anadolu’ya göç 
eden Türkleri konuk ettiler ve yerleşik 
hayata uyum sağlamalarına yardımcı ol-
dular. Mesleği olan Türkler için işyerleri 
açarken, mesleği olmayanlara mesleki 
eğitim verdiler. Halkın dini eğitimiyle il-
gilendiler. Genç işçilere alçak gönüllülük, 
sosyal yardımlaşma, özveri, ustaya saygı 
gibi fütüvvet değerlerini aşıladılar. Cami, 
medrese ve zaviyeler inşa ettiler. Sel-
çuklu ve Osmanlıların kuruluşunda, Ho-
rasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslam’ın 
yayılmasında ve İslam medeniyetinin ge-
lişmesinde önemli görevler ifa ettiler.

Bu parçaya göre Ahilik teşkilatının 
toplumsal katkıları hakkında aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Anadolu’nun Türkleşmesi ve 
İslamlaşması için fütüvvet düşüncesini 
yaymışlardır.

B) Göçebe Türklerin yerli sanatkâr ve 
tüccarlarla aynı seviyeye ulaşmasını 
sağlamışlardır.

C) Göçmen Türklere dini ve mesleki 
eğitimlerine katkıda bulunmuşlardır.

D) Göçebe Türklerin yerleşik yaşama 
uyum sağlamaları için çaba sarf 
etmişlerdir.

E) Gençlere alçak gönüllülük, 
fedakârlık, ustaya saygı gibi değerleri 
kazandırmışlardır.

4. Gençlik, yiğitlik, cesaret ve cömertlik teş-
kilatı anlamına gelir. Herhangi bir mesle-
ği olmayan işsiz gençlere bir meslek öğ-
retme amacı güdülür. İnsanların ahlaklı 
ve cömert olmaları hedeflenir. Bu yapı 
içindeki gençler yoksula yardım etmiş ve 
Allah’ın rızasını kazanmak için mücadele 
etmişlerdir. Bu da insanların İslam’la ta-
nışmalarında ve Anadolu’nun Müslüman-
laşmasında etkili olmuştur.

Parçada hakkında bilgi verilen teşkilat 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fetih

B) Ashab-ı Suffe

C) Ahilik

D) Fütüvvet

E) Hilfü’l- Fudûl

5. Karahanlıların (840-1212) tarihi süreç 
içinde İslamiyet’i benimsemeleri Türkler 
arasında İslam’ın hızla yayılmasına neden 
olmuştur. Tarih kitaplarında anlatıldığı-
na göre Karahanlıların lideri, rüyasında 
kendisine Türkçe olarak” Müslüman ol 
ki, dünyada ve ahirette selamet bulasın.” 
diye seslenildiğini duymuş ve şehadet ge-
tirerek Müslüman olmuştur.

Bu parçada hakkında bilgi verilen Ka-
rahanlıların ilk Müslüman hakanı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Alp Tigin

B) Bilge Kül Kadir Han

C) Satuk Buğra Han

D) Tuğrul Bey

E) Selçuk Bey
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9. Orta Asya Türklerinin din ve tasavvuf 
hayatında derin etkiler bırakan, Türkis-
tan’ın piri diye ünlenen mutasavvıf ve şa-
irdir. Buhara’da ünlü âlim Yusuf Hame-
danî’den ders almıştır. Kur’an ve sünneti 
temel alan bir anlayışa sahiptir. Eserle-
rinde insanların anlayabileceği sade bir 
dil kullanmıştır. En tanınmış eseri Divan-ı 
Hikmet adlı kitabıdır.

Bu parçada sözü edilen mutasavvıf 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunus Emre

B) Mevlâna

C) Hacı Bayram Veli

D) Ahmed-i Hani

E) Ahmet Yesevi

10. Anadolu topraklarında doğup büyü-
yen büyük Türk mutasavvıfıdır. Ankara’da 
Kara Medresede müderrislik (Profesör-
lük) yapmıştır. Anadolu halkı üzerinde et-
kili olmuş, büyük talebeler yetiştirmiştir. 
Bunlar içinde Fatih’in hocası Akşemsed-
din, Eşrefoğlu Rumî, Yazıcıoğlu Ahmed ve 
daha birçok âlim ve arifler bulunmakta-
dır.

Bu parçada hakkında bilgi verilen 
Türk mutasavvıfı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hacı Bayram-ı Veli

B) Yunus Emre

C) Hacı Bektaş-ı Veli

D) Mevlâna

E) Hoca Ahmet Yesevi

7. 

I. Divan-ı Kebir, Mesnevî, Fîhi Mâ fih Mev-
lana’nın en önemli eserleridir.

II. Sarı Saltuk, İslam’ı Balkanlara yayan bü-
yük alperendir.

III. Ahi Evran, kurduğu esnaf teşkilatıyla ta-
nınan büyük mutasavvıftır.

IV. Yunus Emre, Divan adlı şiir kitabıyla ta-
nınan büyük mutasavvıf ve Türk şairidir.

V. Hacı Bayram Veli, “Divan-ı Lügati’t- Türk” 
isimli eseri yazmıştır.

Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğ-
rudur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

8. Asıl adı Numan b. Sabit’tir. İslam’da huku-
ki düşüncenin ve içtihat anlayışının geliş-
mesinde önemli payı vardır. Ehl-i sünnet 
inanç sisteminin oluşmasına zemin ha-
zırlayan âlimlerdendir. En önemli eseri 
Fıkhu’l-Ekber’dir. Bu eser Osmanlı Med-
reselerinde uzun yıllar ders kitabı olarak 
okutulmuştur.

Bu parçada sözü edilen âlim aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) İmam Şâfii

B) İmam Eş’ari

C) İmam Ebu Hanife

D) İmam Maturidi

E) İmam Ahmet b. Hanbel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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3. Baş eğmek, emredileni yerine getirmek, 
söz dinlemek anlamına gelir.

Tanımı verilen kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İbadet

B) İtaat

C) İhlas

D) İhsan

E) İman

4. “Kim Allah’a ve Peygambere itaat eder-
se, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet 
verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehit-
lerle ve salihlerle (iyi kimselerle) birlikte-
dirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.” (Nisâ 
suresi, 69. ayet.)

Bu ayetten hareketle aşağıdaki yargı-
lardan hangisine varılamaz?

A) Allah’a ve peygamberine itaat 
edenleri, Allah kıyamet gününde 
mükâfatlandıracaktır.

B) Ahirette peygamberler, şehitler, 
sıddıklar ve salih kimselerin makamları 
yüksek olacaktır.

C) Kur’an-ı Kerim Allah’a karşı gelmekten 
sakınanlar için yol göstericidir bir kitaptır.

D) Allah’a ve Peygamberine itaat edenler 
ahirette sevdikleriyle beraber olacaktır.

E) Cennete gidebilmek için Allah’a ve 
peygamberine itaat etmek şarttır.

1. 702 yılında Medine’de doğmuş ve yine 
Medine’de 765 yılında vefat etmiştir. Eme-
viler ve Abbasiler döneminde yetişmiştir. 
Hadis ilminde otorite olarak kabul edilmiş-
tir. İsna Aşeriyye mezhebinin on iki ima-
mından biri olarak kabul edilir. Mezhebin 
fıkhî görüşleri kendisine nispet edilir.

Yukarıda özellikleri ve görüşleri veri-
len mezhep kurucusu âlim aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Ahmet b. Hanbel

B) Cafer es-Sadık

C) Malik b. Enes

D) Musa Kazım

E) Ali er-Rıza

2. Ben insanların kusurlarını gören gözümü 
kör ettim. 

Sen de onlara benim gibi iyi gözle bak.

Mevlâna Celaleddin Rumî

Mevlâna’nın bu şiirinden hareketle 
aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Mevlâna başkalarının kusurlarını 
görmeyi terketmiştir.

B) İnsanların hatalarını görmememiz, 
bağışlayıcı olmamız gerekir.

C) “Yaratılanı hoş gör, Yaratandan ötürü” 
ifadesiyle benzerlik göstermektedir.

D) Gözümü kör ettim ifadesi mecazi bir 
anlam taşımaktadır.

E) Başkaları için insanın kendisine zarar 
vermesi doğru değildir.
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6. Bir sahabi, Peygamber efendimizin yanına 
gelerek; “Ey Allah’ın elçisi! Ben seni kendim-
den ve çocuklarımdan daha çok seviyo-
rum. Evimde iken seni hatırlıyor, hasretine 
dayanamadığım için hemen gelip görüyor, 
yüzüne bakıyorum. Senin ve benim ölümü-
mü düşündüm. Anladım ki, sen öldüğün-
de ve cennete girdiğinde peygamberlere 
mahsus yüce makamlarda bulunacaksın. 
Ben ise cennete girdiğimde seni göreme-
yeceğimden korkuyorum!” demiştir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu olaya 
cevap olarak indirilmiştir?

A) “Şüphesiz, iman edenler; Yahudilerden, 
Hristiyanlardan ve Sâbiîlerden de Allah’a ve 
ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler 
için rableri katında mükâfatlar vardır…” 
(Bakara suresi, 62. ayet.)

B) “Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, 
işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği 
peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle 
ve salihlerle (iyi kimselerle) birliktedirler. 
Bunlar ne güzel arkadaştır.” (Nisâ suresi, 
69. ayet.)

C) “Allah’a itaat edin, Peygambere de itaat 
edin. Şayet yüz çevirecek olursanız bunun 
zararı sizedir. Çünkü Peygamberimize 
düşen Allah’ın buyruklarını açıkça 
bildirmekten ibarettir.” (Teğabün suresi, 
12. ayet.)

D) “Allah ve Resulü bir meselede kesin ve 
bağlayıcı bir hüküm verdiği zaman, mümin 
erkek veya mümin kadının, kendileriyle 
alakalı o meselede başka bir tercihte 
bulunma hakkı yoktur. Kim Allah ve 
Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa 
düşmüş olur.” (Ahzâb suresi, 36. ayet.)

E) “Ancak tövbe edenler, durumlarını 
düzeltenler, Allah’a sarılanlar ve Allah 
için dinlerine samimi olarak bağlananlar 
müstesna. İşte bunlar müminlerle 
beraberdirler. Allah, müminlere büyük bir 
mükafat verecektir.” (Nisâ suresi, 146. ayet.)

5. 

I. “İşte bunlar Allah’ın belirlediği sınırlardır. 
Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse 
Allah onu, içinde ebedî kalmak üzere alt-
larından ırmaklar akan cennetlere yerleş-
tirir. İşte en büyük başarı ve kurtuluş bu-
dur.” (Nisâ suresi, 13. ayet.)

II. “Ey iman edenler! Allah’a ve Resulüne 
itaat edin. Söylediklerini işitip durduğu-
nuz halde ondan yüz çevirmeyin!” (Enfâl 
suresi, 20. ayet.)

III. “Kim Allah’a ve Resulüne itaat eder, Al-
lah’tan korkar ve O’na karşı gelmekten sa-
kınırsa, işte onlar ebedî başarı ve mutlulu-
ğa erenlerin ta kendileridir.” (Nûr suresi, 
52. ayet.)

IV. “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, 
Peygambere itaat edin de sakın amelleri-
nizi boşa çıkarmayın!” (Muhammed sure-
si, 33. ayet.)

V. “Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan 
eder ve O’nun sınırlarını aşarsa Allah onu, 
içinde devamlı kalacağı bir ateşe sokar. 
Onun için zelil ve perişan eden bir azap 
vardır.” (Nisâ suresi, 14. ayet.)

Bu ayetlerden hangisinin vurgusu di-
ğerlerinden farklıdır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V



D
in Kültürü ve A

hlak B
ilgisi 12

6

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12

8. “Kim Allah’a ve Peygamber’e itaat eder-
se, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet 
verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehit-
lerle ve salihlerle (iyi kimselerle) birlikte-
dirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.” Nisa 
Suresi, 69.ayet)

Aşağıdakilerden hangisi ayette altı 
çizilen ifadenin kapsamına girmez?

A) Şehitler

B) Sadıklar

C) Yöneticiler

D) Salihler

E) Nebiler

7. 

I.“Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetle-
rin Allah’a ve resulüne ait olduğunu söyle! 
O halde siz gerçek müminler iseniz Allah’a 
karşı saygısızlıktan sakının, aranızı düzel-
tin, Allah ve resulüne itaat edin.” (Enfâl su-
resi,1.ayet.)

II. “Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme 
bağlasın diye Allah’a ve resulüne çağrıldık-
larında müminlerin sözü, “Dinledik ve bo-
yun eğdik” demekten ibarettir. İşte kurtu-
luşa erenler de bunlardır!” (Nûr suresi,51.
ayet.)

III. “Yüzleri ateşe çevrildiği gün, “Keşke Al-
lah’a itaat etseydik, resulü dinleseydik” di-
yecekler. Ve ekleyecekler: “Rabbimiz! Biz 
efendilerimizi ve büyüklerimizi dinledik, 
onlar da bizi yoldan saptırdılar.” (Ahzâb 
suresi, 66-67.ayetler.)

Bu ayetlerde ortak düşünce olarak 
aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak-
tadır?

A) Ganimetlerin Allah ve Resulüne ait 
olduğu

B) Anlaşmazlıkları çözmenin yolları

C) Müminlerin ahiretteki durumları

D) Allah ve Resulüne itaatin önemi

E) Allah’ın dışındaki kişilere itaat edilmeyeceği

1 2 3 4 5 6 7 8
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