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1.

İslam’a göre insan, gerek hayatta ve gerekse vefatından

4.

sonra dokunulmazdır.
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Dönemin ünlü sufilerinden biri olan Şems-i Tebrizi ile tanıştıktan sonra uzun yıllar uzlete çekilmiştir. Tasavvuf
düşüncesinin ana konularını içeren ve Türk-İslam kültü-

Buna göre;

rünün en önemli eserleri arasında yer alan meşhur eseri

I. Ölüm nedenini bulmak için otopsi yapmak,

Mesnevi’yi kaleme almış, şiirleriyle ve hikmetli sözleriyle

II. Hastanın yaşamına kasıtlı olarak son vermek,

hoşgörü ve alçak gönüllülük gibi özellikleriyle değişik din,

çevresini aydınlatmıştır. Ortaya koyduğu insan sevgisi,
mezhep ve düşüncelere mensup birçok insanı etkilemiştir.

III. Bir insandan diğerine tedavi maksatlı organ nakletmek

Hoşgörü, insanlarla iyi geçinme, başkasına zarar vermeme

durumlarından hangileri bu ilkeye aykırıdır?

ve başkasından zarar görmemeyi vurgulayan öğütleri tüm

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

bir alanda yayılmıştır.

Anadolu, Arap dünyası ve Balkanlar’a kadar uzanan geniş

                    D) I ve II                    E) II ve III

Hakkında bilgi verilen bu ünlü mutasavvıf ve düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mevlana Celaleddin Rumi
B) Ahi Evran-ı Veli
C) Yunus Emre
D) Hacı Bektaş-ı Veli

2.

Abdest almak için temiz su bulunamadığında veya suyun

E) Hacı Bayram-ı Veli

kullanılması mümkün olmadığında temiz bir toprakla elleri,
yüz ve kolların mesh edilmesidir.
Bu uygulamaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaza
B) Keffaret
C) Teyemmüm
D) Hadesten taharet
E) Necasetten taharet

5.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından
diğerlerinden farklıdır?
A) “Gece ile gündüz, Güneş ile Ay Allah’ın varlığının delil-

3.

Toplumların kendine has bazı değerleri o toplumu bir arada
tutar. Öyle ki bu değerler yaşatılmadığı zaman toplumsal
devamlılığın sağlanması güçleşir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değerlerden biri değildir?
A) Kültürel çeşitlilik
B) Ülkü ve ideal birliği
C) Bayrak ve milli marş
D) Vatan ve millet sevgisi
E) Hürriyet ve bağımsızlık coşkusu

lerindendir...” (Fussilet suresi, 37. ayet)
B) “ Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. O, kalplerin içinde
ne varsa onu da hakkıyla bilendir.” (Fatır suresi, 38.
ayet)
C) “Gökleri, yeri ve bunların içinde üretip çoğalttığı bütün
canlı varlıkları yaratması, Allah’ın varlığının işaretlerindendir...” (Şura suresi, 29. ayet)
D) “… Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler.) Rabbimiz sen bunu boşuna
yaratmadın...” (Al-i İmran suresi, 191. ayet)
E) “Güneşte, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu, üstün ve güçlü olan,
bilenin takdiridir. “ (Yasin suresi 38. ayet)
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6.

İslam’da namaz kılmak, oruç tutmak gibi belirli zaman dilim-

8.

lerinde yapılan ibadetlerin yanında Allah’ın rızasına ulaşmak
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Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden
farklıdır?

amacıyla diğer varlıklara yararlı olmak, faydalı ve güzel işler

A) “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım et-

yapmak gibi insanın diğer davranışları da ibadet olarak de-

meyi emreder. ...” (Nahl suresi, 90. ayet)

ğerlendirilir. Ancak İslam dini davranışla birlikte o davranışın

B) “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle

yapılış amacına da önem verir. Zira amaç bir davranışı ibadet

şahitlik eden kimseler olun...” (Mâide suresi, 8. ayet)

düzeyine çıkarabilmektedir.

C) “... Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet.

Bu parça aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin

Şüphesiz Allah âdil olanları sever.” (Maide suresi, 42.

açıklaması olabilir?

ayet)

A) “Ameller niyetlere göredir...” (Hadis-i şerif)

D) “... Ancak, iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine

B) “İman edip salih ameller işleyenleri de ebedî olarak kala-

hakkı ve sabrı tavsiye edenler ziyanda değillerdir.” (Asr

cakları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız.”

suresi, 3. ayet)

(Nisa suresi, 122. ayet)

E) “Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve akrabanız

C) “İman edip salih ameller işleyenler, işte öyleleri de cen-

aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan. ...” (Nisa

net ehlidirler ve orada ebedî kalıcıdırlar.” (Bakara sure-

suresi, 135. ayet)

si, 82. ayet)
D) “Kişi hayır yapsa, halk da bu sebeple onu övse, bu mü
‘mine (Allah’ın razı olduğuna dair) peşin bir müjdedir.”
(Hadis-i şerif)
E) “İman edip iyi işler yapan, namazı dosdoğru kılıp zekâtı
verenlerin Rableri katında elbette mükâfatları vardır...”
(Bakara suresi, 277. ayet)

9.

“Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içinde iseniz
onun benzeri bir sure de siz getirin, Allah’tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın; eğer iddianızda samimi iseniz! Bunu
yapamazsanız -ki asla yapamayacaksınız- yakıtı insanlar ve
taşlar olan ateşten sakının; o, inkârcılar için hazırlanmıştır.
(Bakara suresi, 23 ve 24. ayetler)
Bu ayetten,
I. Kur’an’ı Kerim insan ürünü olmayan bir kitaptır.
II. Kur’an’ın edebi dili ve ilahi mesajı inkârcıları aciz bırakmıştır.
III. Kur’an, Hz. Peygambere vahiy yoluyla indirilmiş son mesajdır.
sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?
  A) Yalnız I                  B) Yalnız II               C) Yalnız III

7.

“İnsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulun-

                    D) I ve II                    E) II ve III

duğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, ‘Rabbim bana
ikram etti.’ der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da ‘Rabbim beni aşağıladı.’ der.” (Fecr suresi, 15 ve 16. ayetler)
Bu ayetlerden,
I. Allah’ın, insanı bolluk ve darlıkla denediğinin bilincinde
olunmalıdır.
II. Allah, tutarlı insanları takdir etmekte ve tutarlı olmayanları eleştirmektedir.
III. Sıkıntılı anlarda Allah’a sığınmak insanın fıtratına uygun
bir tepkidir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

10. İslam düşüncesinde gerek siyasî-itikadî gerekse amelî noktalarda farklı görüşler gündeme gelmiş ve bunun sonucu
olarak çeşitli mezhepler ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte bu
mezhepler temel konularda aynı veya birbirine yakın düşüncelere sahiptir. Görüş ayrılıkları daha çok ayrıntıda ortaya
çıkmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin farklı görüşlere
sahip olduğu konulardan biridir?
A) Allah’ın tekliği
B) Ahiretin varlığı
C) Ticaret hukuku
D) Peygamberliğin hak olduğu
E) Kur’an’ın Allah kelamı olduğu
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11. Aile içi eğitimde örnek olmak etkili bir yoldur. Bu nedenle
çocuklardan istenenler öncelikle anne ve baba tarafından
uygulanmalıdır.
Aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisi bu hususa örnek
oluşturur?
A) “Kimin küçük çocuğu varsa onun gibi çocuklaşsın.” (Hadis-i şerif)
B) “Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et...”
(Tâhâ suresi, 132. ayet)
C) “Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik...”
(Ahkâf suresi, 15. ayet)
D) “Çocuklarınıza hoşça davranın ve onları güzel terbiye
edin.” (Hadis-i şerif)
E) “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.” (Hadis-i şerif)
12. “Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündü-

YKS
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2020- MSÜ
14. Bu dünyada yaptığı her şeyin kaydedildiği ve kıyametin
kopmasından sonra hesaba çekileceği düşüncesi, insanın sorumluluk bilincini arttırır. Bu sorumluluk düşüncesini
sağlamada meleklere imanın önemli bir rolü vardır. Nitekim
ayet ve hadislerde insanın yapıp ettiklerini kaydetmekle, canını almakla, kabirde insanı sorgulamakla ve kıyamet anını
ilan etmekle görevli olduğu bildirilen bazı meleklerden bahsedilir.
Bu parçada aşağıdaki meleklerden hangisinin görevinden
bahsedilmemiştir?
A) Münker ve Nekir
B) Mikail
C) İsrafil
D) Kiramen Kâtibin
E) Azrail

zün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde
seyreden gemilerde, Allah’ın gökten indirerek onunla ölü
haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgârları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller
vardır.” (Bakara suresi, 164. ayet)
Bu ayetin, Müslümanları;
I. fizik,
II. biyoloji,
III. astronomi
bilimlerinden hangilerine yönelik çalışmalara teşvik ettiği
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
13. Din; ferdî ve içtimai yanı bulunan, fikir ve uygulama açısından sistemleşmiş olan, inananlara bir yaşam tarzı sunan,
onları belli bir dünya görüşü etrafında toplayan bir kurumdur. O; bir değer koyma, değer biçme ve yaşama tarzıdır.
Yüce ve aşkın bir varlığa isteyerek bağlanma ve ona teslim
olmadır.
Bu tanımdan hareketle dinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Birey ve topluma yön verdiğine.
B) Ölüm sonrası ebedî bir hayat vadettiğine.
C) Teorik ve pratik yönü olduğuna
D) İnsanın anlam arayışına cevap verdiğine
E) Bilinçli bir tercih olduğuna

2018- MSÜ
15. İbadetler, sadece biçimsel hareketlerden ibaret olmayıp derin manevi anlamlar da taşımakta ve her biri değişik biçim ve
boyutlarda Yüce Allah ile bir bağ kurmaya vesile olmaktadır. Günün belirli beş vaktinde kılınması gerekli olan namaz,
bunun en dikkat çeken örneklerinden birini oluşturmaktadır.
Öyle ki bir kimsenin, namaz kılarken Yüce Allah’ın huzurunda olduğu bilinciyle hareket etmesi ve tam bir teslimiyetle
O’na yönelmesi gerekmektedir.
Namazla ilgili bu hususu en iyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takva
B) Sıdk
C) Feraset
D) Huşu
E) Tevekkül
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SORU NO

CEVAP ANAHTARI

1.

B

2.

C

3.

A

4.

A

5.

B

6.

A

7.

C

8.

D

9.

D

10.

C

11.

B

12.

E

13.

B

14.

B

15.

D
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