
AÇIKLAMA: Soruların yanındaki sayılar SÖZ Basım’daki Külliyatta cevapların olduğu sayfa 

numaralarıdır. 

 
Tarihçe-i Hayat 

1. Bediüzzaman ‘Kâmus-u Okyanus'u neden hıfzetmişti? (58) 

a) Her kelimenin kaç mânâya geldiğini öğrenmek için 

b) Her mânâya kaç kelime kullanıldığını gösterir bir kâmusun telifi için 

c) İstikbalde yazacağı eserlerin edebi olması için 

d) Kuvve-i hafızasının iştiharı için 

2. ‘Tarihçe-i Hayat’ eserinin önsözünü yazan mühim âlim kimdir? (35) 

a) Elmalılı Hamdi Yazır 

b) Ömer Nasuhi Bilmen 

c) Ali Ulvi Kurucu 

d) Ahmet Hamdi Akseki 

3. Bir dâvâ sahibinin ve bilhassa ıslahatçının muvaffakiyet şartlarının en mühimi hangisidir? (24) 

a) Feragati 

b) Merhameti 

c) Mahviyetkârlığı 

d) İktisatçılığı 

4.  Çocukluğundan beri Molla Said’in, âmirâne söylenen küçük bir söze dahi tahammül 

edememesin sebebi nedir? (48) 

a) İzzet-i Nefsiye 

b) İzzet-i İlmiye 

c) İzzet-i Milliye 

d) Kemâlât-i Şahsiye 

5. Risale-i Nur kaç senede telif edilmiştir? (51) 

a) 19 

b) 23 

c) 30 

d) 33 

6. Hangisi Molla Said’in üç günde bir parça ekmekle idaresi gibi zorlu bir riyazete dalmanın 

sebebi değildir? 

a) Riyazetin küşâyiş-i fikre hizmet ettiğini düşündüğü için 

b) Şüpheli şeylerden kaçınmak için 

c) Hükema-yı İşrâkıyyunun mesleklerine sülûk ettiği için 

d) Fakirlik had safhada olduğu için 

7. Hangisi Bediüzzaman’ın Van’daki ulemasına muhalif olan hususlardan değildir? (66) 

a) Kat'iyen hiç kimseden hediye olarak para almamak ve maaş bile kabul etmemek. 

b) Hiçbir âlimden sual sormamak. 

c) Daima mücerred kalmak ve dünyada hiçbir şeyle alâka peyda etmemek. 

d) Yanında bulunan talebelerini zekât ve hediye almaktan men etmemek. 

8. Bediüzzaman, İttihad-ı İslâmdaki fikrini kabul etmek üzere hangi Sultana biat etmiştir? (89) 

a) Sultan Abdülhamit Han 

b) Fatih Sultan Mehmet 

c) Kanunî Sultan Süleyman 

d) Yavuz Sultan Selim 

9. Hangisi Bediüzzamanın ‘Hürriyet’ hakkında söylediği sözlerden değildir? (106) 

a) İman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. 

b) Hürriyetin şe'ni odur ki, ne nefsine, ne gayrıya zararı dokunmasın… 

c) Nâzenin hürriyet, âdâb-ı şeriatla müteeddibe ve mütezeyyine olmak lâzımdır 

d) Hürriyette insan her neişlerse işlesin, başkasına zarar etmemek şartıyla mubahtır. 

10.  Her şeyden evvel bize lâzım olan nedir? (113) 

a) Doğruluk 



b) Sebat etmek 

c) Metanet 

d) Yardım severlik. 

11. Asya kıt'asının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı ________________. (128) 
a) Şûrâdır. 
b) Maariftir. 
c) Hikmet-i felsefedir. 
d) Batılı ülkelerin taklididir.  

12. Bediüzzamanİşârâtü'l-İ'câz tefsirini, eski Harb-i Umumînin birinci senesinde, cephe-i harpte 
hangi talebesine yazdırıyordu? (138) 
a) Molla Habib 
b) Abdurrahman 
c) Yeğeni Ubeyd 

d) Mehmet Mihri 

13. Aşağıdakilerden hangisi Bediüzzamanınünvanlarından değildir? (144) 

a) Sahibüzzaman 

b) Fahrüddeveran 

c) Fatinü’l-asır 

d) Şahid-i sadık 

14. Aşağıdakilerden hangisi Şeriat-i Ahmediyenin emrettiği medeniyetin esaslarından değildir? 

(166) 

a) Nokta-i İstinadı haktır. 

b) Hedef-i Kastı menfaattir. 

c) Düstur-u hayat teavündür. 

d) Hizmeti, ruhun hissiyat-ı ulviyesinin tatminidir. 

15. Aşağıdakilerden hangisi Risale-i Nur Külliyatının telif edilmeye başlandığı ilk merkezdir? (192) 

a) Sav 

b) Bolvadin 

c) Barla 

d) Emirdağ 

16. Bediüzzaamanın, “Ben bu menzilleri, Yıldız Sarayına değişmem” dediği yer hangisidir? (210) 

a) Cennet Bahçesi 

b) Horhor medresesi 

c) Çam Dağı 

d) Nurs Köyü 

17. Aşağıdakilerden hangisi Bediüzzamanın eserlerinde çokça kullanılan temsilin sırlarından 

değildir? (252)   

a) Temsil dürbünüyle en uzak hakikatler gayet yakın gösterilmek 

b) Temsil perdesiyle güzel manzaraları seyrettirilmek  

c) Temsil cihetü’l-vahdetiyle en dağınık meseleler toplattırılmak 

d) Temsil penceresiyle hakaik-i gaybiyeye şuhuda yakın bir imanı kazandırmak 

18. Aşağıdakilerden hangisi Bediüzzamanın Eskişehir hapishanesinde telif ettiği risalelerden 

değildir? (270) 

a) Otuzuncu Lem’a 

b) Yirminci Mektup 

c) Birinci Şua 

d) İkinci Şua 

19. Aşağıdakilerden hangisi Bediüzzamanın siyasetten çekilme nedeni değildir? (325) 

a) Siyaset yolu meşkûk ve müşkülatlı olduğu için 

b) En lüzumlu hizmete mâni olduğu için 

c) Bilmeyerek ecnebi parmağına âlet olmak ihtimali var olduğu için 

d) Halkın teveccühünü kaybetme endişesi 

20. Aşağıdakilerden hangisi Âlem-i insaniyet ve İslamiyetin üç muazzam meselelerden 

değildir?(370) 

a) İman 



b) Şeriat 

c) Hilafet 

d) Hayat    

21.  Aşağıdakilerden hangisi bu zamanda Kur'ân-ı Hakîmin nazarında, imandan sonra 

en ziyade esas tutulan şeydir? (372) 

a) Takva 

b) Ahlak 

c) Sabır  

d) İlim 

22. Aşağıdakilerden hangisi bu milletin hayat-ı içtimaiyesini anarşilikten kurtarmak ve büyük 

tehlikelerden halâs etmek için zarurî olan esaslardan değildir? (384) 

a) Merhamet 

b) Nasihat 

c) Hürmet 

d) Emniyet  

23. Aşağıdaki risalelerden hangisi için Bediüzzaman, “Şimdiki dehşetli tahribata karşı bir hakikat-ı 

Kur’âniye ve sedd-i âzamdır” demiştir? (408) 

a) Mu'cizat-ı Ahmediye 

b) Mirkat-üs Sünnet 

c) Âyetü’l- Kübra  

d) Elhüccet-üz zehra 

24. Âyetü’l- Kübra risalesinin ana teması nedir? (409) 

a) Bekâ-i ruh ve melâike ve haşre dairdir 

b) Tabiattan gelen fikr-i küfrîyi dirilmeyecek bir surette öldürüyor. 

c) Kâinattan Hâlıkını soran bir seyyahın müşahedatıdır. 

d) Kur'ân-ı Hakîmin hikmet-i kudsiyesi ile felsefe hikmetinin icmâlen muvazenesi 

25. Münacât ve Âyetü’l Kübra Risaleleri nerede telif edilmiştir? (465) 

a) Eskişehir 

b) Kastamonu 

c) Denizli 

d) Afyon 

26. Münâcât risalesinin telifinde Bediüzzaman, Kur’an-i Kerimden başka hangi kaynaktan istifade 

etmiştir? (489) 

a) Evrâd-ı Kudsiye 

b) Delâli’n-Nûr 

c) Münâcat-ı Veyse’l-Karânî 

d) Cevşenü’l-Kebir 

27. Denizli hapsinde telif edilen risale hangisidir? (493) 

a) Tabiat Risalesi  

b) Ramazan Risalesi 

c) Hastalar Risalesi  

d) Meyve Risalesi 

28. Hangisi Bediüzzamanın sıkıntılı musibetlerini hiçe indiren hakikatli tesellilerden değildir? 

(754) 

a) Hakkında zahmetin rahmete dönmesi 

b) Kaderin adaleti içinde rıza ve teslim ferahı 

c) Geçici olmasından zevâlinde lezzeti 

d) Günahkâr olduğunun hatırlatılması  

29. Bediüzzaman, Elhüccetü'z-Zehrâ" adlı risalesini hangi Medrese-i Yusufiye’de telif etti? (757) 

a) Eskişehir Hapishanesi 

b) Denizli Hapishanesi 

c) Afyon Hapishanesi 

d) Hiçbiri  

30. Bediüzzamnın ‘Üçüncü Said’ dediği dönem ne zaman başlıyor? (765) 



a) Barla’ya nefiyden sonra 

b) Eskişehir hapsinden çıktıktan sonra 

c) Denizli Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği beraat kararından sonra 

d) Afyon hapsinden sonra 

31. Hangisi Bediüzzamanın Adnan Menderese yazdığı mektupta zikredilen İslamiyetin Kanun-u 

Esasîsinden biri değildir? (774) 

a) Birisinin cinayetiyle başkaları, akraba ve dostları mesul olamaz 

b) Memuriyet bir hizmetkârlıktır; bir hâkimiyet ve benlik için tahakküm âleti değil 

c) Hariçteki düşmanların tecavüzlerine karşı, dâhildeki adâveti unutmak ve 

tam tesanüd etmektir 

d) Şeriatın güzelliklerinden biri de fitne kapılarını kapamaktır 

32. Aşağıdakilerden hangisi Bediüzzamanaıztırap veren yegâne sebebidir? (783) 

a) İhtiyarlığa rağmen hapiste şiddetli tazyikattır 

b) Sürekli tarassut altında kalması 

c) Yapayalnız bırakılması 

d) Yalnız İslâmın mâruz kaldığı tehlikelerdir 

33. Bediüzzaman hangi eserden dolayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine sevk olunmuştu? (806) 

a) Hizmet Rehberi 

b) Gençlik Rehberi 

c) Hanımlar Rehberi 

d) Haşir Risalesi 

34. Hangisi Eski Said’in Yeni Said’e inkılabında rehber olan hakikatlerden biri değildir? (172) 

a) Ölüm haktır 

b) Sen kendin hastasın. Kendine bir tabip ara 

c) Tevhid-i kıble et 

d) Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret 

35. Risale-i Nur Külliyatında kaç risale vardır? 

a) 114 

b) 123 

c) 130 

d) 133 
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