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Bugün, Millet iradesinin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının
100. yıldönümünü kutlamanın heyecanını, gurur ve coşkusunu, milletçe, hep birlikte yaşıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Hepinizin, hepimizin, tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun!
23 Nisɑn Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı, dünyɑ üzerinde benzeri bulunmɑyɑn bir ɑnlɑyışlɑ iki fɑrklı ve önemli unsuru bir ɑrɑdɑ tɑşıyɑn milli bɑyrɑmımızdır. Bir yandan Türkiye’nin
modern dünyayla bütünleşmesi, demokrasimizin olgunlaşması ve çoğulcu demokratik normların ülkemizde geçerli kılınması sürecinde önemli rol üstlenen Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Kuruluş gününü kutlarken, diğer yandan da bu önemli gün Atɑtürk tɑrɑfındɑn
millet egemen-liğini sonsuzɑ kɑdɑr koruyɑcɑk olɑn çocuklɑrɑ ɑrmɑğɑn edilmiştir.
Büyük Önder Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk’ün Meclisin ɑçılış günü olɑn 23 Nisɑn’ı Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı olɑrɑk ilɑn etmesi, çocuklɑrın hɑklɑrını dünyɑ gündemine tɑşıması ve
onlara karşı olan sevgisini en yüksek seviyede ispɑt etmesi bakımından önem arz etmektedir.
Hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki, Ulusal egemenlik, tasada ve kıvançta, her şeyini paylaşma
kararlılığında olan ulusların, geleceklerini belirleme ve biçimlendirme hakkının en güzel ve en
çağdaş ifadesidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde vatan sathının işgal girişimlerine
başkaldıran Türk milleti, canı pahasına verdiği kurtuluş mücadelesi ile egemenlik hakkını ve
haklılığını tüm dünyaya kanıtlamıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi işte bu Ulusal
Egemenlik idealine dayanmaktadır. Bu nedenle diyebilirim ki, Büyük Türkiye Milletinin Gazi
Meclisi, bu idealin gerçekleştiği, kurtuluşumuzun ve kuruluşumuzun ocağıdır. İnanıyoruz ki bu
ocak tütmeye devam ettikçe bu ülke var olacaktır.
Bu duygularla; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. Yılını, bütün Dünyayı etkisi
altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının gölgesinde buruk bir coşkuyla kutladığımız bu
günde, başta Gazi Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk olmak üzere, Birinci Meclisimizin kɑhrɑmɑn
üyelerini ve bu uğurdɑ cɑnlɑrını ortɑyɑ koyɑn şehit ve gɑzilerimizi sɑygı ve rɑhmetle ɑnıyor,
varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.
Ayrıca, ülkemizde başarılı bir şekilde sürdürülen salgınla mücadelenin bir an önce zaferle neticelenmesi için el birliği ile alınan kararlara 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın tam olarak uymasını diliyor, böylece dini ve milli bayramlarımızı yine eskisi gibi bir ve beraber kutlamamızı
yürekten temenni ediyorum.
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Değerli Bursalı Vatandaşlarım;

Yakup CANBOLAT
Bursa Valisi
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Sevgili Çocuklar;
Bundan tam 100 yıl önce aziz milletimizin bağımsızlık için verdiği mücadele millî irade ile taçlanmış, “Egemenlik kayıtsız, şartsız millete aittir.” anlayışıyla yüce meclisimiz kurulmuştur.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü, duyduğu sarsılmaz güvenin ve sevginin ifadesi
olarak ülkemizin geleceği olan sizlere armağan etmiştir.
Dünya üzerinde kutlanan yegâne çocuk bayramının sahibi olan sevgili çocuklar; hayatımıza
kattığınız yücedeğerlere ve eşsiz renklere; yüzlerinizdeki umut, saflık ve sevince hepimizin
ihtiyacı var. Yansıttığınız bu enerji ile sizler için daha çok çalışma gayreti içindeyiz ve size daha
iyi bir gelecek hazırlama sorumluluğu taşıyoruz.
Öğretmenleriniz olarak hedefimiz; sizleri, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp
üreten, bir yanı millî ve manevi değerlerine bağlı iken bir yanı evrensel değerlere açık, çağına
yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek
ve görmektir.
En değerli hazinemiz, sevgili çocuklarımız; bildiğiniz gibi günümüz dünyasında güçlü bir ülke
olabilmenin yolu daha çok bilim, daha hızlı teknoloji ve daha çok araştırıp yeniliklere öncülük
etmekten geçiyor. Bilimle yaşayan, sporla iç içe olan, kültür altyapısı güçlü, çevresine duyarlı,
dünya standartlarını yakalamış, donanımlı, bilim ve meslek insanlarına, sanatçı ve sporculara
sahip bir Türkiye; ancak ve ancak sizlerle mümkün olacak.Okullarınıza ve sınıflarınıza
giderken, derslerinize çalışırken sadece kendiniz için değil aynı zamanda aileniz ve ülkeniz
için daha da çok gayret duymanız inanıyorum ki sizleri hedeflerinize çok daha kolay
ulaştıracak.
Sevgili Çocuklar;
Okullarınıza gidemediğiniz için bu yıl bayramınızı arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle el ele
tutuşarak, şarkılar söyleyerek bir arada geçiremediğiniz ve gönlünüzce eğlenemediğiniz için
üzüldüğünüzü biliyorum. Ancak bazen hayatımızda yaşadığımız zorluklar, sonrasında daha
güzel günleri de beraberinde getirir. Her yıl coşku ve sevinç içinde yaşadığımız 23 Nisan’ı, bu
kez evlerimizden aynı coşku ve sevinçle kutlayarak tüm dünyaya göstereceğiz. Sizlere
sevgimiz, güvenimiz ve inancımız tamdır.
Bu duygu ve düşüncelerle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin de 100. yaşını en kalbî duygularımla kutluyorum.
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“Bugünü nasıl da iple çekiyordum oysa… 23 Nisan’ı kim dört gözle beklemez ki?
Rengârenk elbiseler, balonlar, şiirler, şarkılar, danslar, günler öncesinden sınıf
süsleme heyecanı… Gösteri hazırlıkları sırasında ne kadar eğlenecektik kim bilir.
Üstelik bu sene öğretmenim şiir okumam için beni görevlendirmişti. ‘Öğretmenim okuyacağım şiire kendim karar vermek istiyorum.’ demiştim de öğretmenim
memnun olmuştu. Laf aramızda, ben de bir sürpriz hazırlamıştım.
Henüz kimse bilmiyor ama kendi şiirimi yazdım. Bu sene, tam da 23 Nisan’ın 100.
yılında, daha önce hiç duyulmamış bir şiirle çıkacaktım sahneye… Ve karşınızda
şair Nisan! Alkışların sesini duyar gibiyim. Ah, ahh!”
Sabah erkenden uyanmış, yatağımda kendi kendime böyle konuşuyordum. İçimden kalkmak gelmiyordu. Annem, babam ve öğretmenim bir süre evde kalmamızın önemli olduğunu anlatmıştı. Evden derslere de seve seve katıldım. Doğrusu
bu ya hiç huysuzluk yapmadım. Ama bugün olacak iş mi? Annem 23 Nisanları
ne kadar seveceğimi biliyordu herhâlde ismimi Nisan koyarken. Tabii bu ayda
doğmamın da etkisi olabilir değil mi? Kardeşim de eylülde doğmuş. İsmini söylememe gerek var mı bilmem. Kardeşim hâlâ uyuyordu. Yattığım yerden masanın
altındaki kâğıtlara takıldı gözüm. Yazılıp çizilmiş ne çok kâğıt vardı. Şiiri yazarken
pek çok deneme yapmıştım. Günlerdir gizli gizli bayramda okuyacağım şiirle uğraşıyorum. Bir eser ortaya çıkarmak, hiç kolay şey değilmiş meğer! Peki ya Türkiye Cumhuriyeti? Bu büyük eser, kim bilir ne büyük emeklerle kurulmuştu…
Ben hayallere dalmış düşünürken bir anda içeriden gelen “rap rap rap da ba rap
rap rap” sesleri ile sıçradım. O da ne! Şimdi de sesler şöyle devam ediyordu: “düt
düt dü dü düt düt düt”
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NİSAN’IN EN GÜZEL BAYRAMI
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… Eylül, gözlerini ovuşturarak yatakta doğruldu:
“Abla, sen de duyuyor musun?” derken çok şaşırmış görünüyordu. Birbirimize
baktık ve hemen kapıya koştuk. Koridorda manzara şöyleydi: ninem önde, annem
arkada, babam en sonda… Önlerinde kartondan yapılmış, ses çıkaran birtakım
aletler! “Anne, ne yapıyorsunuz?” diye yüksek sesle sordum. Hiç bozuntuya vermeden yürümeye devam ediyorlardı. Geçitlerini tamamladıktan sonra durdular.
Babam, “Günaydın çocuklarım, bugün 23 Nisan. Güne bando takımı ile başlamanız uygun olur diye düşündük.” derken neşe içindeydi. Ninem devam etti,
“Üçümüz de çocukluğumuzda bando takımındaymışız biliyor musunuz çocuklar?
Mesela ben bando şefiydim. Köyde tüm çocuklar benim yerimde olmak isterdi.”
Annem atıldı. “Ben de trampet çalıyordum.” dedi, ellerindeki sopaları göster rek.
Keyfimiz yerine gelmişti. “Baba peki sen?” diye sorduk. “Ben mi? Ben de güçlü
nefesimle trombon çalıyordum.” dedi babam. “Haydi, hemen hazırlanın. En güzel kıyafetlerinizi giyin. Bugün çok önemli bir gün, daha yapacak çok işimiz var.”
Eylül de ben de heyecanla giyindik. Ben beyaz eteğimi ve kırmızı gömleğimi giydim. Eylül de rengârenk bir elbise tercih etti. Birbirimizin saçını taradık. İşte şimdi
tam bayram çocuğu olmuştuk. Harika bir kahvaltı sofrası bizi bekliyordu. Sofrada
herkes en güzel 23 Nisan anısını anlattı. Meğer neler neler varmış…
Gülmekten yemeklerimizi zor yedik. Kahvaltıdan sonra oturma odasına girdik ki
bir de ne görelim: Masanın üzerinde çeşit çeşit renkli kâğıtlar, kartonlar, yapıştırıcı, makas… Eylül “Bunlar ne olacak baba?” diye sordu. Babam “Eee, bugün
bayram değil mi? Tıpkı sınıfları süslediğimiz gibi odamızı süsleyeceğiz. Sevinçle
birbirimize sarıldık. Hemen işe koyulalım dedi annem. Kesiyor, boyuyor, oluşturuyor, yapıştırıyorduk. Kimi ip geriyor, kimi balon şişiriyordu. Bir yandan işimizi
yapıyor, bir yandan da arka fonda çalan Barış Manço’ya eşlik ediyorduk.
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“Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileriiiiii…”
Kısa zaman sonra evimizin salonu tam bir bayram yeriydi. Eminim camlarımız
dışarıdan da harika görünüyordu. Eylül sevinçle zıpladı. “Çok güzel oldu, çok iyi
bir iş çıkardık.” Annem “Birlikte olduktan sonra yapamayacağımız şey yok güzel
kızım.” dedi. Babam “Tam 100 yıl önce meclis açılırken de birlik olmak, en güçlü
yanımızdı. Atatürk bu önemli günü hayattaki en önemli varlıklarımıza yani size
armağan etmiş. Bu çok büyük bir armağan çocuklar!” dedi. “Yaşasın, ne şanslıyız.” diyerek dans etmeye başladım. Kardeşim, ninem, annem, babam herkes
kalkmıştı şimdi. Televizyonda bugüne özel konserler, gösteriler, programlar vardı.
Neşe içinde dans ederken gözüm diğer evlerin balkonlarına takıldı.
“Hey, bakın bakın, herkes balkonlara çıkmış.” diye bağırdım coşkuyla. Balkona
koştuk. Diğer çocuklar da camlara çok güzel süsler asmıştı. Hep birlikte şarkılar
söyleyip bayraklarımızı salladık. Balkonda hep birlikte epey zaman geçirdik. Te
rar içeri girerken unutulmaz bir 23 Nisan olduğunu düşündüm. Sabah boş yere
kendimi üzmüşüm! Bu, daha önce geçirdiğim tüm bayramlardan farklı ama çok
keyifli olmuştu. “Ancaaaak bir eksik var. Şimdi herkes koltuklara kurulsun.
Bir sürprizle döneceğim.” diyerek odama koştum. Bugün için yazdığım şiir birazdan gönülleri fethedecek hatta gözleri dolduracaktı. Geri döndüğümde meraklı
bakışlarla karşılaştım. Yapacak bir şey yok, bugün sunucu da bendim. Ve alkışlarınızla karşınızda büyük şair Nisan…
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YÜZ YILLIK BÜYÜK BAYRAM
Aylardan nisan, yıllardan 1920;
Bundan tam da yüz yıl öncesiydi…
Artık egemenlik; kayıtsız, şartsız milletindi.
Çünkü kuruldu Büyük Millet Meclisi…
Çocuklar, geleceğin emanetçileri;
Onlardan kıymetli ne olabilirdi?
Bu büyük gün, çocuklara armağan edildi.
Yaşatsınlar, yüceltsinler diye cumhuriyeti!
Bugün başka atıyor çocukların kalbi!
Gökyüzü her zamankinden daha mavi…
Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor bulutlarda,
Toprak mutlu, çiçekler rengârenk dallarda…
Ey güneş yüzlü, şanslı çocuk;
Hürriyet senin, vatan senin, bayrak senin!
Gururla, saygıyla, onurla an Ata’nı…
Neşeyle kutla yüz yıllık büyük bayramı!
Aylin Altınbaş
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DİN KÜLTÜRÜ
VE AHLAK BİLGİSİ
ETKİNLİK 1
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Aşağıda İslâm ile İslâm’da çıkan yorum farklılıklarına ait özellikler verilmiştir. Bu bilgilerin hangi başlığa
ait olduğunu işareti koyarak belirtiniz.

DİN
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

DİN ANLAYIŞI

Vahye dayanır ve Allah’ın peygamberler aracılığı ile gönderdiği
öğütleri içerir.

Zamanla değişikliğe uğrayabilir.

Hüküm ve ilkeleri bütün insanlığa yönelik evrensel niteliktedir.

Vahyin yorumuna dayanır.

Hükümleri bireysel, yerel ve bölgeseldir.

İnsanların görüş, düşünce ve yorumlarına dayanır.

Emir ve yasakları bağlayıcıdır.

Hüküm ve kurallarını benimsemek zorunlu değildir.

İnsanlıkla beraber var olmuştur.

Birden fazla olabilir.
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1. Din anlayışındaki yorum farklılıkları, Hz. Muhammed döneminde, onun teşvikiyle ortaya çıkmaya başlamıştır.
2. Kur’an-ı Kerim, İslam dininin inanç, ibadet, ahlak vb. alanlarındaki bilgilerinin temel
kaynağıdır.
3. İslam dini Kur’an ve Sünnete göre şekillendiği için din anlayışı, bu iki temel kaynağın
özüne aykırı olmamalıdır.
4. Din anlayışı ile ortaya çıkan yorumlar, herkes için bağlayıcı niteliktedir.
5. Bireylerin yaşı, eğitimi ve tecrübeleri, olaylara bakışını ciddi anlamda etkiler.

6. Müslüman bilginler İslam dinindeki bazı ibadetleri artırma veya eksiltme yoluna gidebilirler.
7. Dinin kaynağı vahiydir. Din anlayışı ise insanların vahyi yorumlamasına dayanır.

8. İnsanların farklı din anlayışlarına sahip olması bir zenginliktir.

9. Dinin ana kaynağı Kur’an ve sünnettir. Din anlayışı ise dinden bağımsız insan ürünüdür.
10. İnsanların din anlayışı ile dinin kendisi aynı şeyi ifade etmektedir.
11. Din anlayışındaki yorum farklılıkları, Müslümanlar arasında çatışmalara ve parçalanmalara neden olmuştur.
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Din ve din anlayışı ile ilgili aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y”
işareti koyunuz.

12. Allah, peygamberleri aracılığı ile emir ve yasaklarını bildirmiş, insanları bunlara inanıp
inanmama konusunda özgür bırakmıştır.
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ETKİNLİK 3
Aşağıda “din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri” ile ilgili olanları işaretleyiniz.
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1. Bireylerin farklı dini inançlara sahip olması.
2. Toplumların yaşam biçimlerinin, gelişmişlik düzeylerinin, siyasi, ekonomik ve kültürel yapılarının farklı olması.
Bireyler arasında ibadet farklılıkları.
4. İslam âlimlerinin farklı peygamberlerin izinden gidiyor olması.
5. İslam âlimlerinin anlayış biçimleri ve yorum kabiliyetlerinin farklı olması.
6. İslam âlimlerinin farklı coğrafyalarda yaşamış olması.
7. Bireylerin bilgi kültür ve tecrübelerinin aynı olması.
8. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler.
9. Bireylerin eğitim düzeylerindeki farklılık.
10. Âlimlerin farklı kutsal kitaplardan yola çıkarak yorumlarını yapıyor olması.
11. Bireylerin yaşlarının farklılığı.
12. İnsanların farklı hayat tarzlarına sahip olması.
13. Toplumsal değişimler.
14. İnsanların farklı kıyafet seçimlerine sahip olması.
15. İnsanların farklı yaratılış özelliklerine, karakter ve mizaçlara sahip olması.
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ETKİNLİK 4

İslamiyet
mezhep

bağlayıcı

din

vahiy

din anlayışları

sünnet

1. ………………… İslam dininin ikinci temel kaynağıdır.
2. İslam dinine göre emir ve yasaklar ………………… özelliktedir.
3. ………………… Allah’ın peygamberlere herhangi bir şekilde gönderdiği her türlü bilgiye denir.
4. Müslüman alimlerin İslam dininin kaynakları olan Kur’an ve Sünneti anlama ve gelişen şartlara
göre yorumlama çabalarının sonucu olarak ortaya koydukları görüş ve düşüncelere …………………
denir.
5. İslamiyet en son ilahi kaynaklı ………………… olup yeni bir din gelmeyecektir.
6. ………………… evrensel bir dindir.
7. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan âlimlerin ortaya koyduğu ………………… aynı olmayabilir.
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz.
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ETKİNLİK 5
Aşağıda şifreli harflerle oluşturulmuş bir cümle gizlenmiştir. Her harfe denk gelen işareti kullanarak
cümleyi anlamlı hale getiriniz.

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ETKİNLİK 6

DOĞRUSUNU YAZALIM
Aşağıda harfleri karışık olarak verilen kavramların doğrularını örnekteki gibi yazınız.
1. TÜSENN

SÜNNET

2. AURKN
3. VİAYH
4. TESLAİYMİ
5. TEDABİ
6. OYRMU
7. ÜÜEŞDNC
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1.

Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden bazıları şunlardır:
I. İnsan yapısından kaynaklanan sebepler
II. Dini metinlerden kaynaklanan sebepler
III. Kültürel sebepler
IV. Siyasi sebepler
V. Coğrafi sebepler
Buna göre;
TÜRKİYE		
AFGANİSTAN		
MISIR
AMERİKA

MALEZYA

Görsellerdeki giyinme farklılıklarına etki eden en önemli iki sebep aşağıdakilerden hangisidir?
A) I-III.		

B) II-IV.		

C) II-V.		

D) IV-V.

2.

Yukarıdaki resimde Hz. Muhammed’in kabr-i şerifleri yanında dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar ibadet etmektedirler. Bu Müslümanların giyim biçimlerine dikkat edildiğinde belki de hangi
ülkelerden geldikleri çıkarılabilmektedir.
Bu giyim şekillerindeki çeşitlilik aşağıdaki “din anlayışında yorum farklılıkları”ndan özellikle hangisinden kaynaklanmıştır?
A) İnsan yapısından kaynaklanan sebepler
B) Dini metinlerden kaynaklanan sebepler
C) Kültürel sebepler
D) Siyasi sebepler

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
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3.

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye’de 1932 ile 1950 yılları arasında çıkarılan bir yasayla ezan Türkçe olarak okutulmuş ve Arapça
olarak okunması yasaklanmıştır. Bu yıllar arasında ezanı Arapça olarak okuyanlara çeşitli hapis cezaları
verilmiştir. Ancak bu uygulamaya halktan destek çıkmamış ve 18 yıl sonra ezanın tekrar eski haline
uygun olarak okumasına izin verilmiştir.
Bu metne göre ezanın farklı okunmasını etkileyen;
I. İnsan yapısından kaynaklı
II. Kültürel
III. Sosyal
IV. Siyasi
sebeplerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) I		

4.

B) II		

C) III		

D) IV

Hz. Muhammed (s.a.v) Amr bin Âs’ın emrine 300 kişi vererek onu bir savaşa gönderdi. Savaşı Müslümanlar kazandı. Ancak bu savaşta Amr bin Âs komutan olarak, emrinde bulunanların üç isteğini
karşılamadı:
a) Hava soğuk olmasına karşın -düşman yerlerini öğrenmesin diye- ateş yaktırmadı.
b) Kaçan düşman askerlerini -tuzak kurma ihtimallerini hesap ederek- takip etmeye izin vermedi.
c) Gusül alacak Müslümanların -soğuktan hasta olmasınlar diye- su ile değil, teyemmüm ile abdest
almalarını emretti.
Savaş dönüşü bu üç durum Hz. Muhammed’e şikâyet konusu edildi. Hz. Muhammed, Amr bin Âs’ı
dinledikten sonra yaptıklarını haklı buldu.
Hz. Muhammed’in de onayladığı Amr bin Âs’ın bu farklı uygulaması din anlayışındaki yorum farklılıklarından hangilerine örnektir?
A) İnsan yapısından kaynaklanan sebepler-Coğrafi sebepler
B) Dini metinlerden kaynaklanan sebepler-Kültürel sebepler
C) Dini metinlerden kaynaklanan sebepler-Siyasi sebepler
D) İnsan yapısından kaynaklanan sebepler-Sosyal sebepler

5.
“Allah (c.c.) tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri
ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallar bütünüdür.”
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mezhep
B) Din
C) Tarikat
D) Din anlayışı
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Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
DİN					

7.

DİN ANLAYIŞI

A) Vahiy yoluyla gönderilir ve değişmez.

İnsanların bakış açısına göre oluşur.

B) Akıl sahiplerine hitap eder.		

Kişilere, toplumlara göre farklılık gösterebilir.

C) Kötülüklerden sakındırır.			

Zamanla değişmez.

D) Dünya ve ahiret mutluluğu sağlar.

Çevresel faktörlerden etkilenir.

“Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri” başlıklı bir makale yazacak olan bir öğrencinin
alt başlıkları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Dini Metinlerden Kaynaklanan Sebepler
B) İnsan Yapısından Kaynaklanan Sebepler
C) Sosyal ve Kültürel Sebepler
D) Ölümden Kaynaklanan Sebepler

8.

Fitre, zengin Müslümanların her yıl Ramazan ayında orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak bakmakla yükümlü olduğu kişiler (anne, baba, çocuklar, torunlar, eş) haricinde, ihtiyaç sahibi belirli kişilere bayram namazı öncesinde verdikleri vacip olan bir sadakadır. Hz. Muhammed (s.a.v) fitre
verirken, fitreyi genellikle bir kişiye bir gün yetecek miktarda buğday, hurma, kuru üzüm, arpa, gibi
tarım ürünlerinden vermiştir. Günümüzdeki Müslümanlar dünyanın değişik bölgelerinde yetiştirdikleri
ürünlerden veya onun değeri kadar nakit parayı fitre olarak vermektedir.
Bu metindeki din anlayışının farklı olmasını etkileyen en önemli sebep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dini metinlerden kaynaklanan sebepler
B) İnsan yapısından kaynaklanan sebepler
C) Siyasi ve Kültürel sebepler
D) Coğrafi ve Sosyal sebepler

9.

Salih öğretmen ders anlatırken “Din tektir, ancak din anlayışı birden çok olabilir.” demiş ve öğrencilerine çeşitli örnekler sunmuştur.
Aşağıdaki örneklerden hangisi “İnsanın yapısından kaynaklanan sebepler”le ilgilidir?
A) Kutuplarda yaşayan kişi ile ekvatora yakın yerde yaşayan kişilerin teyemmüm alma gerekçeleri aynı
olmaz.
B) Adak adayan kişi bu adağını yerine getirmekle yükümlüdür.
C) Salgın hastalık dönemlerinde cemaatle namaz kılınması terk edilebilir.
D) Namaz kılarken farklı bölgelerde farklı makamlarla kıraat yapılması çeşitliliktir.

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

6.
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10. Resulullah’a kızartılmış bir kertenkele getirilip önüne koydular. Ondan yemek için elini uzatınca orada
bulunanlardan biri:
- Ey Allah’ın Resulü, o kertenkele etidir, dedi.
Resulullah hemen elini çekti. Bunun üzerine Halid b. Velid:
- Kertenkele eti haram mıdır, diye sordu.
Hz. Peygamber (s.a.v):
- Hayır, fakat bizim bölgede olmadığı için ondan pek hoşlanmıyorum, buyurdu.
Halid kertenkeleyi yemeye başladı, Hz. Peygamber (s.a.v) de ona bakıyordu. (Müslim, Sayd: 7; Dârimi,
Sayd: 8 )
Hz. Muhammed’in bu tavrı, din anlayışındaki yorum farklılıklarını etkileyen;
I. İnsan yapısından kaynaklı
II. Dini metinlerden kaynaklı
III. Kültürel
IV. Sosyal
V. Siyasi
VI. Coğrafi
sebeplerden hangilerine örnektir?
A) I ve II		

B) II ve IV		

C) I ve III		

D) IV ve V
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ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2
DİN

1.

1. Y
2. D

DİN ANLAYIŞI

Zamanla değişikliğe uğrayabilir.

3.

4.

5.

Hüküm ve ilkeleri bütün insanlığa yönelik evrensel niteliktedir.

5. D

Vahyin yorumuna dayanır.

6. Y

İnsanların görüş, düşünce ve yorumlarına dayanır.

7.

Emir ve yasakları bağlayıcıdır.

8.

Hüküm ve kurallarını benimsemek zorunlu değildir.

9.

Bireyler arasında ibadet farklılıkları.
4. İslam âlimlerinin farklı peygamberlerin izinden gidiyor olması.
5. İslam âlimlerinin anlayış biçimleri ve yorum kabiliyetlerinin farklı olması.
6. İslam âlimlerinin farklı coğrafyalarda yaşamış olması.
7. Bireylerin bilgi kültür ve tecrübelerinin aynı olması.
8. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler.
9. Bireylerin eğitim düzeylerindeki farklılık.
10. Âlimlerin farklı kutsal kitaplardan yola çıkarak yorumlarını yapıyor olması.
11. Bireylerin yaşlarının farklılığı.
12. İnsanların farklı hayat tarzlarına sahip olması.
13. Toplumsal değişimler.

11. Y

İnsanlıkla beraber var olmuştur.

10.

2. Toplumların yaşam biçimlerinin, gelişmişlik düzeylerinin, siyasi, ekonomik ve kültürel
yapılarının farklı olması.

7. D
8. D
9. D
10. Y

Hükümleri bireysel, yerel ve bölgeseldir.

6.

1. Bireylerin farklı dini inançlara sahip olması.

3. D
4. Y

Vahye dayanır ve Allah’ın peygamberler aracılığı ile gönderdiği
öğütleri içerir.

2.

ETKİNLİK 3

Birden fazla olabilir.

14. İnsanların farklı kıyafet seçimlerine sahip olması.
15. İnsanların farklı yaratılış özelliklerine, karakter ve mizaçlara sahip olması.

12. D

ETKİNLİK 4
1

Sünnet

3

Vahiy

5

din

7 din anlayışları

2

bağlayıcı

4

mezhep

6

İslamiyet

ETKİNLİK 5
ŞİFRELİ KELİME: DİN ANLAYIŞINDAKİ YORUM FARKLILIKLARI BİR ZENGİNLİKTİR

ETKİNLİK 6
1

SÜNNET

3

VAHİY

5

İBADET

2

KURAN

4

İSLAMİYET

6

YORUM

7

DÜŞÜNCE

Çoktan Seçmeli Sorular
1. A

2. C

3. D

4. A

5. B

6. C

7. D

8. D

9. B

10. C

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Cevap Anahtarı
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