
SINAVDA UYULACAK KURALLAR

1. OPTİK FORM ÜZERİNDE BULUNAN SINIF BÖLÜMÜNE, SINAVA GİRDİĞİNİZ İLİN PLAKASINI YAZINIZ!

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Aday-
lar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir. 

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır. Cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap 
kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. 

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır. 

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından 
ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon 
Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün 
işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gere-
kir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 

9. Size söylendiği zaman, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol 
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.

10. Cevap kâğıdına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın 
değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir. 

11. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi 
unutmayınız.



1. Bu soru kitapçığı, Türkiye Fikir Kongresi Sınavı’nın Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu (20 soru), İdeolocya Örgüsü (30 soru), Dünya Bir İnkılap 
Bekliyor (20 soru) Testlerini içermektedir. 
2. Bu testler için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır(2 saat). 
3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır ve sadece doğru cevaplar üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 
Not: Eşit doğru sayısına sahip adaylar arasında değerlendirme yapılırken yanlış sayısına bakılacaktır. 
Not: Yanlış cevaplar doğruları etkilemeyecektir ancak doğru sayıları eşit olan adaylar arasında yanlışı daha az olan öncelikli olacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

BATI TEFEKKÜRÜ VE
İSLAM TASAVVUFU

1’den 20’ye kadar - Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu
21’den 50’ye kadar - İdeolocya Örgüsü
51’den 70’e kadar - Dünya Bir İnkılap Bekliyor

I-   Tasavvuf tek başına dinin esası kabul edilmelidir.
II-  Tasavvuf, akıl ermez bir keyfi yettir.
III- Tasavvuf, kanun ve ölçü dışı bir bidattır.

Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu adlı eserinde Tasav-
vuf ile ilgili yukarıda geçen ifadelerden hangisi ya da 
hangileri Necip Fazıl Kısakürek’in karşı çıktığı anlayışlar-
dandır?

A) Yalnız II  B) I – III 
C) I – II   D) I – II – III 

Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’in Batı 
Tefekkürü ve İslam Tasavvufu adlı eserinde “Allah’ı tabi-
ata mutabık, tabiatla aynı, kendisi kabul etme mezhebi… 
Madde enerjisi içinde gâi bir müessir olarak Allah’ı görür, 
fakat o gâi zatı tabiatla birleştirir. Tevhide doğru gider-
ken birden müşahhasa düşmenin ve mahlûku hâlik gör-
menin sekamet mezhebi…” olarak tanımladığı ilk Yunan 
Mekteplerinden Ksenofon’un kurduğu Ele Mektebinin
görüşüdür?

A) Panteizm  B) Nihilizm
C) Hümanizm  D) Septisizm

İslami ruh ikliminin, su gibi, güneş gibi, ağaç gibi, ana un-
suru... Belki de hepsi birden.

Yukarıdaki sözle anlatılmak istenen İslami düşünce 
ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasavvuf     B) Kelam                 
C) Akaid          D) Selefi ye

... aklın, kendi hükümdarlığını göstermek için kurduğu 
müessese... Ve doğruyu bulmanın değil de yanlışı düzelt-
menin müessesesi...

Yukarıdaki paragrafta tasvir edilen düşünce ekolü aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Felsefe
B) Kelam
C) Sofi stik Düşünce
D) Modernizm

“Filos” (philéō) ve “zofos” (sophós) köklerinden türeyen 
felsefe kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmiştir?

A) Hikmet dostluğu
B) Hâkim düşünce
C) Düşünce birliği
D) Muhkem silsile

Necip Fazıl Kısakürek’in Batı Tefekkürü ve İslam Tasav-
vufu adlı eserinde, tasavvuf kolları, silsileleri Hz. Peygam-
berimize bağlanmadan önce dört büyük halifeden ikisinde 
son bulmaktadır. 

Aşağıdaki şıklardan hangisinde bu halifeler doğru olarak 
verilmiştir?

A) Hz. Ebu Bekir – Hz. Ömer 
B) Hz. Ebu Bekir – Hz. Osman
C) Hz. Ebu Bekir – Hz. Ali  
D) Hz. Ali – Hz. Ömer

Necip Fazıl Kısakürek’in Batı Tefekkürü ve İslam Tasav-
vufu adlı eserinde  “Müceddid-i elfi  sânî” yani İkinci bin 
yılın yenileyicisi olarak gördüğü mutasavvıf aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Muhyiddin-i İbn Arabî  
B) İmâm-ı Gazâli
C) İmam-ı Rabbânî 
D) Şâh-ı  Nakşibend 

1.

4.

5.

6.

7.

2.

3.
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Necip Fazıl Kısakürek’in Batı Tefekkürü ve İslam Tasav-
vufu adlı eserinde Batı’nın ortaya koyduğu düşünce 
sistemini ve bu sistemin meydana getirdiği insan tipi 
ve yaşantısını mecâzi bir deyişle genel olarak benzettiği 
şey aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köpük balonu  
B) Plastik 
C) Çamur   
D) Kâğıt

Necip Fazıl Kısakürek Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvu-
fu adlı eserinde İslam Tasavvufu bölümünde müridi an-
latırken onun bir dış rejimi bir de iç rejiminden bahseder. 
Dış rejimini tanımlarken “kılleti taâm, kılleti menâm, kılleti 
kelam, zikri müdâm ve fi kri tamam” tabirlerini kullanır. 

Tasavvufi  çevrelerde müridin şeyhi ile olan ilişkisi 
konusunda bir deyiş vardır: “Gassalın elindeki meyyit gibi 
olmak”.  Bu deyişin ifade ettiği mana aşağıdakilerden 
hangisinde vardır?

A) Kılleti taâm   
B) Zikri müdâm
C) Fikri tamam   
D) Kılleti menâm

Necip Fazıl Kısakürek’in Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvu-
fu adlı eserinde nefs ve ruh birbirinden farklı şeylerdir. Ruh 
iyi ve güzel olanı temsil ederken nefs kötüyü temsil eder. 
Nefsin çeşitli hileleri olduğunu ve bunları sezebilmenin 
öneminden bahseder. Bütün Hıristiyanlık ahlakının nefsi 
eziyet ederek terbiye etmeye çalışırken yine nefsi doyur-
duğunu söyler. “Oysa ……………….., nefs eziyetten memnun 
hale gelince, nefsi o memnun halden çıkarmak için nefse 
yeniden hak verilmesi öngörür. …………………. bir kırbaçtır! 
Nefs yalnız onun dayağını sevmez. “ demektedir.

Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken kavram aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Tasavvuf  B) Şeriat
C) Tarikat  D) Mistisizm

Necip Fazıl Kısakürek’in Batı Tefekkürü ve İslam Tasav-
vufu adlı eserine göre Hz. Ebu Bekir’e Sevr Mağarasında 
öğretilen zikir çeşidi hangisidir?

A) Zikri Celî  B) Zikri Ahsen
C) Zikri Kerim  D) Zikri Hafî 

8.
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12.

13.

14.
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11.

Necip Fazıl Kısakürek’in Batı Tefekkürü ve İslam Tasav-
vufu adlı eserinde Batı Tefekkürü bölümünde Hıristiyanlık 
ve İseviliği birbirinden ayırır. İseviliği Hz. Peygamberimize 
kadar hak din olarak görür. Hatta o devirde İsevilik vecdi-
nin zirveye çıktığını söyler. Putperestlerce hesaba çekilen 
bir Romalı;  “Kimsin, nesin, nerelisin, ne düşünüyorsun?” 
sualine  “ben bir İseviyim!” cevabından başka bir cevap ver-
miyor ve seve seve aslanlara atılmayı göze alıyordu, der. 

Necip Fazıl’ a göre İseviliğin tahrif edilerek Hıristiyan-
laştırılmasında etkin olan kişi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Saint Paul  B) Saint Etienne
C) Saint Augustin  D) Saint Thomas

Hadisenin zaman ve mekan içinde bize görünüşü, -ki buna 
………….. diyoruz- esastır.

Yukarıdaki sözde boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir?

A) Cevher
B) Fenomen
C) Disteizm
D) Diyalektik

Necip Fazıl Kısakürek’in Batı Tefekkürü ve İslam Tasav-
vufu adlı eserinde “Hind fakirlerinin, papazların ve sahte 
şeyhlerin gösterdiği sahte keramet” olarak tanımladığı 
kavram hangisidir?

A) Keşif   
B) Şekâvet
C) İstidrac 
D) Mucize

Necip Fazıl Kısakürek, Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvu-
fu adlı eserinde mürid ile ilgili irade bahsini anlatırken onu 
iradesini teslim eden olarak tanımlar ve istikametin en zor 
iş olduğunu, her türlü tecelli önünde yine hakkı olan ölçüyü 
muhafaza etme davası olduğunu söyler.  Bu konuda Allah 
Resulünün bir sûre için “Beni ihtiyarlattı.” buyurduğunu be-
lirtir.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberimizin bahsettiği 
sûrenin adıdır?

A) Hâdid Sûresi   
B) Yasin Sûresi
C) Fetih Sûresi  
D) Hud Sûresi
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16.

17.

18.

19.

20.Necip Fazıl Kısakürek Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu 
adlı eserinde Şeyh Muhammed Pârisâ hazretlerini şöyle 
alıntılar: “Gafi l halk, tembelliğinden bir laf eder: Yarın olsa 
da bir iş işlesem… Bilmez ki, bugün, dünkü günün yarınıdır. 
Bugün ne işlemiştir ki, yarın ne işleye?..” Ayrıca şunu da 
ekler  “Uykum geldi. Beş-on dakika uyuyayım da nama-
za sonra kalkayım” demek yalandır, nefsin uydurduğu bir 
yalan... Zamanı geldiğinde yıldırım gibi fırlamak lazımdır.”

Bu ifadelerde sofi nin sahip olması gereken özelliklerden 
hangisine daha çok vurgu yapılmaktadır?

A) İrade sahibi olmasına 
B) Edep sahibi olmasına
C) İbnülvakt olmasına 
D) Şeriat sahibi olmasına

Necip Fazıl Kısakürek’in Batı Tefekkürü ve İslam Tasav-
vufu adlı eserinde “O, şeyhinin kılığından ilahi huzura doğru 
çıkmak için bir bilet almaktan başka bir şey değildir.” diye 
tanımladığı tasavvuf konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rabıta   
B) Zikir 
C) Mükâşefe   
D) Müşâhede

Üstadın Eski Yunan’da üç köşe olarak isimlendirdiği şah-
siyetler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pascal - Descartes - Spinoza
B) Thales - Protagoras - Demokritos
C) Marx - Engels - Hegel
D) Sokrat - Platon - Aristo

Necip Fazıl Kısakürek Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu 
adlı eserinde kullanmış olduğu “çift kanatlı olmak” deyi-
miyle aşağıdakilerden hangisini kastetmiştir?

A) En az iki yabancı dili okur yazar olacak şekilde bilmek
B) Hem Batı’yı hem de Doğu’yu bilmek, anlamak
C) Hem felsefe hem de kelam bilgisine sahip olmak
D) Hem dünya hem de ahireti kazanacak donanıma sahip 
olmak 

Necip Fazıl Kısakürek’in Batı Tefekkürü ve İslam Tasav-
vufu adlı eserinde “Hiçbir şey O’na muttasıl (bitişik) 
değildir. Ve hiçbir şey ondan munfasıl (ayrı) değildir.” şek-
linde geçen ve Yunus Emre’nin de 
  
“Beni bende demen ben bende değilim;
 Bir ben vardır bende benden içeru...”

Mısralarıyla vurgu yaptığı Vahdet-i Vucut anlayışını 
ilk sistemleştiren ve Hâtemu’l-Evliya olarak da bilinen 
düşünür / alim / mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevlâna Celâleddin-i Rûmi 
B) İmam-ı Rabbâni
C) İbn Haldun  
D) Muhyiddîn-i Arabî

BATI TEFEKKÜRÜ VE İSLAM TASAVVUFU 
kitabının soruları bitmiştir.

İDEOLOCYA ÖRGÜSÜ kitabının soruları için 
yan sayfaya geçiniz.
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İDEOLOCYA ÖRGÜSÜ

Necip Fazıl Kısakürek, İdeolocya Örgüsü adlı eserinde: 
“Batı’nın kendisine bakışını yine batılıların değerlendirme-
sinden öğreniyoruz.” ifadesini kullanmıştır.  Batı, kendisi-
ni en ileri mütefekkirlerinden birinin ağzıyla hülasa eder-
ken aşağıdaki niteliklerden hangisini saymamıştır?

A) Romalılaşmış 
B) Hıristiyanlaşmış 
C) Eski Yunan’ın zihni nizamına teslim olmuş
D) Çağdaşlaşmış

Necip Fazıl Kısakürek’in, “Doğu’nun mayasına başlangıç-
ta hiçbir şey katamayan, sonunda da Batı’yı sadece kerrat 
cetveli planından ezberlemek açıkgözlülüğünden ötürü 
yeni bir şey gösteremeyen ve bütün iptidai putlarıyla baş 
başa yaşamakta devam eden…” olarak tarif ettiği millet
hangisidir?

A) Çin
B) Japon
C) Arap
D) Fars

Necip Fazıl Kısakürek’in, “Batı’da kaybolmaya başlayan 
ruh ve ahengin doğurduğu çileye yabancı, bütün hızını 
madde planının cümbüşlerinden alan ve henüz buhranını 
yaşayacak kadar ihtiyarlamamış maddeci, kemmiyetçi, 
basit ve sığ…” diye nitelediği topluluk hangisidir?

A) Latinler
B) Anglosaksonlar
C) Amerikalılar
D) Slavlar

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Necip Fazıl Kısakürek, İdeolocya Örgüsü adlı eserinde, 
“Doğunun Ucuzculuğu’nu şöyle anlatır: “Kemal (olgunlaş-
ma) devrini çoktan tüketmiş bulunan Doğu âlemi, (Röne-
sans)tan sonra, Türk bütünlüğündeki devamının tam 
bir ucuzculuğa çarptığına ve bu yüzden Doğu milletleri 
arasındaki merkezi düğümün pörsümeye ve gevşemeye 
başladığına şahittir.” Aşağıdakilerden hangisi bahsedilen 
‘Doğunun Ucuzculuğu’na örnek olarak gösterilemez?

A) Tanzimat’ın Mecellesi 
B) Edebiyat-ı Cedide 
C) İttihat ve Terakki Cemiyeti 
D) I. Dünya Harbi Sonundaki Türkçülük Hareketi

“Milli kurtuluş iradesini şahlandırabilmiş, maddesini Batı’nın 
pençesinden kurtarabilmesine karşılık, ruhunu topyekûn 
muhasebesiz Batı üstünlüğü ukdesine teslim etmiş, büyük 
hamlesinin sanat ve ideolocyasından öksüz yaşamış ve 
ruh planının, belli başlı bir zümre elinde büsbütün harap 
edildiğini görmüştür.” Necip Fazıl Kısakürek’in İdeolocya 
Örgüsü adlı eserinde bahsettiği dönem hangisidir?

A) Cumhuriyet  B) Tanzimat
C) Meşrutiyet  D) Islahat 

Üstad Necip Fazıl’a göre kadın; içtimai vazifeler arasında 
yalnız iki tanesinin ehliyetine malik değildir. Biri imamlık 
olan ehliyetin diğeri hangisidir?  

A) Öğretmenlik  B)  Doktorluk
C) Mühendislik  D)  Hâkimlik

Necip Fazıl Kısakürek, İdeolocya Örgüsü adlı eserinde te-
mel İslam ilimlerinden birini şöyle tarif eder: “Batılı, daima 
olduğu gibi, onu dış ve aldatıcı çizgileri içinde heceleyip 
(Neo-Platonizm-Yeni Eflatunculuk) mektebine bağlamış, 
sonradan kurulma ve bu mektepten ayrılma bir müessese 
diye göstermeye yeltenmiş ve mutlak olarak Allah Re-
sulü’nden gelici ve O’nun kâinat özü mukaddes batınından 
fışkırıcı ebedi hayat madeni olduğunu anlayamamıştır.” 
sözü edilen disiplin/ilim hangisidir?

A) Tasavvuf  B) Hadis  
C) Siyer   D) Kelam
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Bu devirde İslam’ın bozuluşu, Müslümanların umumi 
bozgunu ve bunun sorumluluğunu tahteşşuurlarında 
(bilinçaltı) kendi köklerine yüklemeye başlamaları şek-
linde en vahametli safhasına girmiştir. İslam’ın gitgide 
bütün çarelerden uzaklaştırılarak gözden ve itibardan 
düşürülmek metoduyla bozulduğu ilk ve katil devirdir. 

Yukarıda anlatılan devir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanuni’den Sonraki Devir 
B) Tanzimat Devri 
C) Meşrutiyet Devri
D) Son Devir

”Pîrinden itibaren birkaç kuşak doğru yol olarak devam 
eden ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk şerefli ordu unsur-
larına ruh ve seciye nefheden bu grup en kısa zamanda 
bozulmuş ve gitgide tefessühte öyle bir hız ve mikyas ka-
zanmıştır ki, hiçbir küfür müessesesi onun temsil ettiği 
bozgun dehasına varamaz olmuştur.” 

Burada anlatılan fırka hangisidir?

A) Mevlevilik  B) Melamilik
C) Bektaşilik  D) Sabetaycılık

Necip Fazıl Kısakürek, İdeolocya Örgüsü adlı eserinde de-
rin ve gerçek Müslüman’ın tarifi ni  yaparken, “Gerçek ve 
derin Müslüman, basit riyazi ifade çerçeveleri içinde her 
biri sonsuz ve dipsiz sırların işareti ve bütün cemiyet ve 
hakikat ölçülerinin anası ve mizanı  olan……....…ı/ i, dava  ve 
gayenin ruhu; onun batını olan ……………da/de  alemin ve in-
sanlığın kemal sırrını saklayıcı hazine bilecektir.” diyor.

Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) Tasavvuf - Kelam  
B) Fıkıh - Hadis  
C) Siyer - Kelam 
D) Şeriat - Tasavvuf

Bu iş ne akılla olur, ne de akılsız. Binaenaleyh anlama aleti 
olan akıl, yine bizzat kendisini anlamak şartıyla anlaya-
madığını anlayarak selim akla yükselir. Evet, her şey akılla 
anlaşılmak işidir; anlamanın esası da anlamadığını anla-
mak ve Allah’ın sınırına baş eğmektir. 

Aklın hududu üzerindeki bu inceler incesi hikmeti, 20. 
Asır’da Garp felsefesinde tespit eden fi lozof kimdir?

A) Albert Camus  B) Henri Bergson
C) Jean Paul Sartre D) Martin Heidegger

Necip Fazıl Kısakürek’in İdeolocya Örgüsü adlı eserinde, 
“İslam İnkılabı’nda sınıf, belli başlı farikaların kendisini 
cemiyet içinde sınırladığı zümreleri değil, kitlelerin bütün 
insanlık çapında mayasını tutturacak örnek şahsiyet kad-
rosunu murat eder. Bu kadronun da belli başlı bir sınıf ismi 
vardır.” Aşağıdakilerden hangisi İslam inkılâbındaki bu 
sınıfın ismidir?

A) Burjuva Aristokyası 
B) İşçi Aristokyası
C) Münevverler Aristokyası 
D) Derebeyler Aristokyası

“Topyekûn insanlık kadrosunda ruhun kaynağını 
“Müslümanlık” olarak kabul ettikten sonra o ruhu taşıma-
ya, renklendirmeye, mizaçlandırmaya karşı liyakat ifade-
si bakımından bütün kavimler arası yarışmada üstünlük 
mefkûresinden ibarettir.” İdeolocya Örgüsü’nde tanımı 
yapılan kavram hangisidir?

A) İslam İnkılâbında milliyetçilik 
B) İslam İnkılâbında devletçilik 
C) İslam İnkılâbında halkçılık
D) İslam İnkılâbında ümmetçilik

İslam inkılâbında köy davasının üç hedefi  vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Köylüyü okutmak ve terbiye etmek
B) Köylüyü güzelleştirmek ve sağlamlaştırmak
C) Köylüyü zenginleştirmek ve refah içinde yaşatmak
D) Köylüyü şehirlileştirmek

Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’in,  İdeo-
locya Örgüsü adlı eserinde, “Plastik Sanatlar Zümresi”nde 
saymadığı sanattır?

A) Resim   B) Heykel  
C) Tiyatro   D) Mimari

Necip Fazıl Kısakürek’in İdeolocya Örgüsü adlı eserinde: 
“Şeytani insan benliğinin madde üzerindeki putçuluk sa-
natı olan bu sanatın bizim sanat telakkimizde hiçbir yeri 
yoktur.” dediği sanat dalı hangisidir?

A) Tiyatro   B) Sinema  
C) Mimari   D) Heykel   
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Necip Fazıl Kısakürek,  İdeolocya Örgüsü adlı eserinde, 
suçluya karşı ceza müeyyidelerinden bahseder. 

Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan, manevi olan 
cezadır?

A) İdam Cezası  
B) Teşhir Cezası 
C) Sürgün Cezası  
D) Mecburi İşçilik Cezası 

Necip Fazıl Kısakürek, İdeolocya Örgüsü adlı eserinde: 
“Yüceler Kurultayı’nın özelliklerini” anlatıyor. 

Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden değildir?

A) ‘Büyük Doğu’ mefkûresinde cemiyet iradesini temsil 
adına millet meclisleri yerine ‘Yüceler Kurultayı’ vardır.
B) Yüceler Kurultayı’nın azası, en aşağı 40, en fazla 65 
yaşında olur.
C) Yüceler kurultayı,  ilkesel olarak millet ne talep ediyor 
ise o istekleri yerine getirir.
D) Kurultayın seçtiği ‘Başyüce’ devlet reisidir; devletin ismi 
de ‘Başyücelik’tir.

Necip Fazıl Kısakürek’in İdeolocya Örgüsü adlı eserinde, 
Başyücelik Hükümeti’nde teşkilatların görev ve yetkile-
ri tanımlanırken, “Müstakil hükümet reisiyle bir arada ve 
hükümet üstü, devletin başlıca istişare merkezi” olarak 
ifade edilen merkez hangisidir?

A) Mülki teşkilat 
B) Adliye vekâleti 
C) İlim ve Güzel Sanatlar 
D) Din İşleri Reisliği

Necip Fazıl Kısakürek, İdeolocya Örgüsü adlı eserinde, 
“Hükümetin 11 Davası’ndan bahsetmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu 11 dava arasında yoktur?

A) Nüfusu Çoğaltma, Güzelleştirme ve Sağlamlaştırma 
Davası
B) Turizm davası
C) İç İnzibat Davası
D) Şehir ve Umran Davası

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Necip Fazıl Kısakürek’in İdeolocya Örgüsü adlı eserinde, 
“Başyücelik Akademyası’nın Vazifeleri” sayılmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu vazifelerden değildir?

A) Memleket kültürünü devamlı murakabe altında tutmak.
B) Memleket kültürünü statik plandan dinamik plana 
geçmesi için kamçılamak.
C) Memleketin imar ve inşasında bulunmak.
D) İnsani fi kir, ilim ve sanat fatihliğini geliştirmektir.

Necip Fazıl Kısakürek, İdeolocya Örgüsü adlı eserinde, 
“Milliyetçiliğin Esaslarını” anlatıyor. 

Aşağıdakilerden hangisi anlatılan esaslara aykırıdır?

A) Biz, tarih planında fışkırışımıza zemin teşkil eden ırk ve 
toprak şartlarını geride bırakmış, her türlü ırk ve toprak 
hakikatine ilgili, fakat her türlü ırk ve toprak yobazlığına 
düşman, ileri bir görüş ve anlayış içinde milliyetçiyiz.
B) İster karga ister deve kuşu yumurtasından çıkmış olsun, 
neticede bütün şartlarıyla tavus kuşu olabilen her varlık ta-
vus kuşunun bütün hakkına maliktir. İşte milliyetçiliğimizin 
kıymet ölçüsü bu.
C) Türk’ü dünyada en üstün ırk olarak gördüğümüz için 
“Türkiye Türklerindir.” ilkesiyle hareket etmek, bizim milli-
yetçiliğimizin esaslarındandır.
D) İslam’a bağlı Türk ruhunun, bu kadro içinde Türk duygu 
ve düşünce hususiyetlerinin milliyetçiliği.

Necip Fazıl Kısakürek, İdeolocya Örgüsü adlı eserinde 
Türk dilinin yaşadığı sıkıntıları, “Uydurma Dil Felaketleri” 
bölümünde anlatıyor. 

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Arapça ve Farsça kelimelerin dilimize dâhil olması
B) Kısa hecelerin bulunması
C) Dilimize dönme ağzının hâkim olması
D) Türkçe’de, kendi öz malı olarak tek bir mücerret mefhu-
mun olmaması

“Bunlara göre, metafi zik ve mücerret tefekkür bir soytarı, 
din bir afyon, milliyet bir ökse ve bütün insanlık ezilen sı-
nıflarla ezen zümrelerin devamlı cümbüşünden ibaret bir 
panayırdır.” 

Necip Fazıl Kısakürek’in, İdeolocya Örgüsü adlı eserinde 
tanımladığı bu grup kimlerdir?

A) Körü körüne inkârcılar ve hürriyet için hürriyetçiler
B) Batı hayranları, devrimbazlar
C) Başıboşlar, züppeler
D) Komünistler, materyalistler ve sosyalistler
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

Necip Fazıl Kısakürek, İdeolocya Örgüsü adlı eserinde ‘Ku-
mar’ fi ilinin cezalarını sıralamıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu cezalardan değildir?

A) Kumar suçlusunun göğsüne bu yafta yapıştırılarak, suç-
lu sabahtan akşama kadar umumi bir meydanda teşhir 
edilecektir.
B) Kumar fi ilinin mükerrer suçlusu, vatandaşlık hakların-
dan düşürülür, hudut dışına çıkarılır.
C) Kumar suçlusuna el kesme cezası verilir.
D) Memleket içindeki bütün hak ve mülkiyetlerinden 
mahrum edilir.

Aşağıdaki kavramlardan hangisinin anlamı yanlış veril-
miştir?

A) Mavera Görülen âlemin ötesi
B) Masiva Allah’tan başka her şey
C) Manivela Görülemeyen âlem
D) Meccani Karşılıksız, parasız 

Necip Fazıl Kısakürek, İdeolocya Örgüsü adlı eserinde 
“Türk milletini hakiki ve mefkurevi hayata kavuşturmak için 
onu 7 Ölüm tehlikesinden kurtarmak lazım.” demektedir. 
Bu 7 ölüm tehlikesinden üçünün dış istikamette olduğunu 
söylemektedir.

Aşağıdakilerden hangisini bu tehlikelerden biri olarak 
saymamıştır?

A) Baasçılık  B) Komünizma     
C) Nazizma  D) Garp Emperyalizması 

Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’in  İdeo-
locya Örgüsü adlı eserinde “Şehir ve Aile” üzerine kaleme 
aldığı görüşlerden değildir?

A) Camilerimizi ziynetli, evlerimizi sade bina etmeliyiz.
B) İzdivaç müessesesi, en genç yaşlarda adeta mecburi-
yet belirtecek şekilde devlet tarafından himaye edilecektir.
C) Bütün aileler için müşterek ve meşru zevk ve saadet 
müesseseleri cemiyeti taşıracak derecede bol olacaktır.
D) Fertleri aile kadrosu dışına cezbeden ve aileyi örseleyen 
her nevi hafi flik müesseseleri kezzapla kökünden kurutu-
lacaktır.

Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’in İdeo-
locya Örgüsü adlı eserindeki, “Mektep” hakkındaki 
görüşlerinden değildir?

A) İslam inkılâbının mektebinde talebe, annesi ve babasın-
dan ziyade hocasının malıdır. Bilgiyi ve ahlakı onun elinden 
alacaktır.
B) 7-12 yaş arası beş yıllık ilk tahsil mecburidir.
C) Orta tahsil ve külliye tahsili için kızlar ve erkekler arasın-
da fark olmayacaktır.
D) Orta tahsile karşı özür beyanı, ancak rençber kaba işçi 
ve benzerleri olan sınıfların hakkıdır.

Necip Fazıl Kısakürek, İdeolocya Örgüsü adlı eserinde, 
‘Büyük Doğu’ isminin mekan ve saha delaletini anlatıyor. 
İki kıtayı ‘Büyük Doğu’ya dâhil ederken üç kıtayı ise zıt ve 
düşman saha olarak kabul ediyor. 

Aşağıdaki şıklardan hangisinde zıt ve düşman kıtalar 
birlikte verilmiştir?

A) Büyük Asya - Afrika - Avustralya
B) Afrika - Avustralya - Avrupa
C) Avrupa - Amerika - Avustralya
D) Amerika - Afrika - Avustralya

İDEOLOCYA ÖRGÜSÜ kitabının soruları bitmiştir.

DÜNYA BİR İNKILAP BEKLİYOR kitabının 
soruları için yan sayfaya geçiniz.
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Necip Fazıl Kısakürek’e göre Evrim teorisinin kurucusu 
Darwin, Batılı düşünürler arasında en az itibar edilecek,  
değer atfedilmemesi gereken bir şahsiyettir. Bununla bir-
likte O, Dünya Bir İnkılap Bekliyor adlı eserinde “insanda 
terakki ve tekâmülde hudut yoktur.” der. 

Necip Fazıl Kısakürek’in muhtelif eserlerinde de bahset-
tiği terakki ve tekâmülde aşağıdakilerden hangisi yok-
tur?

A) Yunus   B) Mercan
C) Hurma Ağacı  D) At

  

I- İnkılap, bir halden üstüne intikal etme davranışıdır.
II- İnkılap, yeni bir düzen kurmaktır.
III- İnkılap ve Devrim, et ve tırnak gibi birbirini tamamlayan 
iki büyük kavramdır.
IV- İnkılap, “Bir günü bir gününe eşit olan hüsrandadır.” 
düsturuna sahip olmaktır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Necip Fazıl 
Kısakürek’in Dünya Bir İnkılap Bekliyor adlı eserinde 
inkılap ile ilgili yapmış olduğu tanımlardan biri değildir?

A) Yalnız II  B) II - III
C) I - III - IV  D) Yalnız I 

Necip Fazıl Kısakürek, Dünya Bir İnkılap Bekliyor adlı 
eserinde Mutlak İnkılabın İslam olduğunu ve birçok büyük 
resul olmakla birlikte Hz. Peygamberimizin dışındaki pey-
gamberlerden 3 tanesinin de kendi yaşadıkları dönemde 
bu mutlak inkılabın baş aktörü olduğunu söyler.

Aşağıdakilerden hangisi bu 3 büyük inkılapçı peygam-
berden biri değildir?

A) Hz. İsa  B) Hz. Yusuf
C) Hz. İbrahim  D) Hz. Musa

DÜNYA BİR İNKILAP BEKLİYOR

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Necip Fazıl Kısakürek, Dünya Bir İnkılap Bekliyor adlı 
eserinde doğrudan toprağa bağlı inkılapları saydıktan son-
ra Emevî, Abbasi ve Türk idaresi altında yükselen İslam 
inkılabından bahseder. Bir vecd ve aşk devri olan bu zaman 
dilimi, Kanûnî ile son bulmuş ve üstadın bu ve başka birkaç 
eserinde de bahsettiği “ham yobaz” ve “kaba softa” nın iş 
başına geçtiğini bununda İslam dünyasının bugünkü duru-
munu hazırladığını söyler.

Aşağıdakilerden hangisi “ham yobaz” ve “kaba softa”nın 
özelliklerinden biri değildir?

A) Kıyafete önem verirler, kuru şekilcidirler.  
B) Allah’ı tefekkür fi krine karşı kayıtsızdırlar.
C) İçinde ihlas olan ameli fazla önemserler.
D) Taklide büyük önem verirler.

Necip Fazıl Kısakürek, Dünya Bir İnkılap Bekliyor adlı 
eserinde İslam’ın dışında beşeriyetin birkaç inkılabı oldu-
ğunu söyler. Bunlardan bir tanesini de “aklın kiliseden inti-
kam alması”  olarak tanımlar.

Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’in “aklın 
kiliseden intikamı”  olarak tanımladığı inkılaptır?

A) Fransız İnkılabı    
B) Rönesans
C) Sanayi İnkılabı 
D) Komünizm İnkılabı 

Necip Fazıl Kısakürek, Dünya Bir İnkılap Bekliyor adlı 
eserinde Fransız İnkılabı ile ilgili mütalaa yaparken  
“Keyfi yet, kemmiyete mağlup ettirilemez.” demekle neyi 
kastetmektedir?

A) Hakk’ın olduğu yerde halkın ikinci planda olduğunu
B) Demokrasinin ideal bir yönetim biçimi olduğunu
C) Kaliteli az kişinin kalitesiz çok kişiden daha evlâ oldu-
ğunu
D) Fransız İnkılabı’nın diğer inkılaplardan üstün olduğunu

Üstadın “Dünyanın beklediği bu inkılap, üç daire halinde…”
şeklinde ifade ettiği daireler, aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A) Dış daire Türkiye, içindeki daire İslam Alemi, içindeki 
daire dünya.
B) Dış daire dünya, içindeki daire Türkiye, içindeki daire İs-
lam Alemi
C) Dış daire Türkiye, içindeki daire dünya, içindeki daire İs-
lam Alemi
D) Dış daire dünya, içindeki daire İslam Alemi, içindeki 
daire Türkiye
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

“Tatbik edilen, tatbik edilmesi gereken ölçüler manzume-
sinin yanında, sevilmesi, aşkla bağlanılması, nâmütenahi 
manaları olduğu bilinmesi lazım gelen İlahi müessesedir.”

Üstad Necip Fazıl, yukarıdaki cümlede hangi kavramı
tanımlamıştır?

A) Başyücelik
B) Tasavvuf
C) Tevhid
D) Şeriat

Necip Fazıl Kısakürek, Dünya Bir İnkılap Bekliyor adlı 
eserinde profesörler için “…gençliğin emanet edildiği ruh 
yoğurucusudur.” diyerek özellikle profesörleri eleştirir.

Aşağıdakilerden hangisi üstadın profesörleri en çok 
eleştirdiği husustur?

A) Özgün eserlerinin olmayışını
B) Manevi değerleri sahiplenmemelerini
C) Yurt dışında görev yapmayı tercih etmelerini
D) Fazla paragöz olmalarını

Necip Fazıl Kısakürek, Dünya Bir İnkılap Bekliyor adlı 
eserinde “Dava, İslam’ı icâd etmek değil, keşfetmek... İşte 
beklenen inkılabın esası ve işte Büyük Doğu... İslam’ı ye-
nileştirmek değil… Çünkü O ebedi yeni…” diyerek İslam’dan 
hurafeleri temizlemek iddiasıyla ortaya çıkıp akıl hurafesi-
ne inandıklarını söylediği İbn-i Teymiye ve takipçileri Şeyh 
Muhammed Abduh ve Cemaleddin Afgâni gibi reformist-
leri eleştirir. 

Aşağıdaki mezheplerden hangisi “İbn-i Teymiye” ekolünü 
takip eden mezheplerden biridir?

A) Mutezile  B) Vehhâbîlik
C) Şia   D) Nusayrîlik

“Zamana sığamayan bir şey var insanda. Çünkü o, 
zamansızlık âleminin hatıralarını taşıyor. Fakat biz farkın-
da değiliz.”

cümlelerinde tarifi  yapılan “şey” nedir?

A) Akıl
B) İrade
C) Ruh
D) Beyin

I. Bütün iyiliklerin, olgunlukların ve güzelliklerin merkezi.
II. Bütün inkârların, kötülüklerin merkezi.
III. Işığın, izin verip de kendisini göstermediği şey.

Yukarıda tanımı verilen üç kavram, aşağıdaki seçenekle-
rin hangisinde doğru verilmiştir?

I.  II.  III.
A)  Nefs  Ruh  Nur
B) Kalp  Akıl  Cemal
C) Ruh  Beden  Ruh
D) Ruh  Nefs  Nur

Üstadın, Dünya Bir İnkılap Bekliyor eserinde bahsettiği, 
“İstikbal İslam’ındır! Avrupa her şeyi tecrübe etmiştir, bir 
tek tecrübe etmediği o kaldı.” sözlerini alıntıladığı ünlü 
tarih felsefecisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toynbee
B) Danilevski
C) Hegel
D) Derrida

Aşağıdakilerden hangisi, Dünya Bir İnkılap Bekliyor ki-
tabının bölümlerinden bir tanesi değildir?

A) Ruh Muvazenesi
B) Dünya Bir İnkılap Bekliyor
C) Her Cephesiyle Komünizma
D) Yolumuz, Kendimiz, Çaremiz

Necip Fazıl Kısakürek, Dünya Bir İnkılâp Bekliyor adlı 
eserinde Ruh fi krini, insâni tefekkürün ilk anlarından 
başlayarak bütün coğrafyalarda daima insana hâkim 
olmuş sınırları çizilememekle birlikte insanda en haysi-
yetli bir duyguyu temsil etmiş ana düşünce olarak görür. 
“… Geceyi gündüz, hayatı ölüm, gençliği ihtiyarlık, teki çift 
takip ediyor. Bu ahenk içerisinde ruh sabit olarak, zamanın 
üstünde mekânın üstünde bir kuvvet halinde hissediliyor. 
Bunun içindir ki, ruhumuzda, biri inanmaya ve tasdike, biri-
si de inkara ve tekzibe memur iki fakülte beliriyor... Ruh 
ve nefs…”  dedikten sonra bütün kavganın da bu ikilikten 
çıktığını söyleyerek bazı büyük ruhçulardan bahseder.

Aşağıdakilerden hangisi bu büyük ruhçulardan biri 
değildir?

A) İmam-ı Gazali  
B) Sokrates
C) Pascal   
D) Emile Durkheim

9



I-   Zekât, kapitalin temizlenmesidir.
II-  Zekât, tembel sermaye düşmanıdır.
III- Zekât, her yıl sermayenin kırkta birini ister.
   
Necip Fazıl Kısakürek’in Dünya Bir İnkılap Bekliyor adlı 
eserinde zekât ile ilgili yukarıda vermiş olduğu bilgiler-
den hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I – II   B) I – III
C) II – III   D) I – II – III 

Necip Fazıl Kısakürek, Dünya Bir İnkılâp Bekliyor adlı 
eserinde “… Abdülkadir Geylâni bir gün nefsinin ağzından 
köpek şeklinde çıktığını görür. Nefi s yürür, orada duran ye-
meğe doğru gider. O zaman Abdülkadir Geylâni şöyle der: 
Nihayet ağzımdan çıktın; bir daha seni içime almayaca-
ğım. Bu sırada bir hitap duyulur: “Nefsini içine al, biz seni 
onunla seviyoruz!”  Dâva nefsi atmak değil, nefsi adam 
etmektir.” Dedikten sonra İslamiyet’te Hıristiyanlıktaki gibi 
bir ruhbaniyetin olmadığını söyler. 

Yukarıdaki paragraftaki ana düşünce aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nefs ve ruh birbirinin aynıdır, onları ayırmaya çalışmak 
insanın dengesini bozacaktır.
B) Asıl olan nefsin hakkını vererek onu ruhun emrine al-
mak, ruh muvazenesi kurmaktır.
C) Nefsi doyurmamak da bir takım başka hastalıkların or-
taya çıkışına zemin hazırlar.
D) Ruhbanlıkta da nefs ile ruh arasında muvazene kuru-
labilir.

Necip Fazıl Kısakürek, Dünya Bir İnkılâp Bekliyor adlı 
eserinde değindiği gibi

“Vaktiyle Yahya Kemal’e, ‘Sen harabisin, Harabâtîsin!’ 
 demişler, o da her zamanki seziş kuvvetiyle; 
“Ne harabî ne harabatî’yim
 Kökü mazide olan âtîyim’ 
 diyerek manidar bir cevap vermiştir.”  

Bu mısraların manası ve üstadın “Ahşap Konak” adlı pi-
yesinin konusu da dikkate alındığında üstada göre en 
büyük ruh muvazenesizliğimiz aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) Geçmiş ile gelecek nesiller arasındaki rabıtanın kesil-
miş olması
B) Gençlerin İslam’ın özünü bilmemeleri
C) Gelecek için sadece teknolojik hazırlığın yapılması
D) Gerçek manada muharrir, şair ve mütefekkirimizin ol-
mayışı

Aşağıdakilerden hangisi, üstadın “Üç büyük inkılabı var 
beşeriyetin, nisbî ve toprağa bağlı olarak…” diyerek tarif 
ettiği üç inkılaptan bir tanesi değildir?

A) Bolşevik İnkılabı
B) Komünizm İnkılabı
C) Sanayi İnkılabı
D) Fransız İnkılabı

Necip Fazıl Kısakürek’in Dünya Bir İnkılâp Bekliyor adlı 
eserinde Büyük Doğu Gençliğinin Anadolu’nun bağrından 
çıkacağına vurgu vardır. Bu noktada bir çok il adı sayması-
na rağmen “…yeni gençliğin ilk fi liz başını …………….  bulduk” 
diyerek bir ilden sitayişle bahseder.

Üstadın övgü ile bahsettiği ve yukarıdaki boş bırakılan 
yere gelmesi gereken ilin adı hangi şıkta verilmiştir?

A) Kayseri  B) Kahramanmaraş
C) Erzurum  D) Malatya

Test bitmiştir. 
Cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

66.

67.

68.

69.

70.
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