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Kur’an’ı Kerim, bir yol gösterici (hidayet) kitap olarak insan-

3.

YKS
TYT-AYT

“İstismar” kelimesi, iyi niyeti kötüye kullanmak, sömür-

lara temelde inanç, ibadet ve ahlak konularında rehberlik

mek, değerleri suistimal etmek   anlamlarına gelir. Bu an-

yapmaktadır.

lamda din istismarı; kendi grubunun görüşlerini destekle-

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi diğerlerinden
farklı bir kategoride düşünülebilir?

mek amacıyla   din sömürüsü yapmak, dine ait kavramlar
ve değerler yoluyla insanları aldatmak, maddi-   manevi
çıkar elde etmek, kısaca menfaatleri için dini kullanmak

A) “İyi bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen
bir sadakadan daha iyidir…”  (Bakara suresi, 263. ayet)
B) “İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun
gibi doğru çizgini sürdür. …”  (Şûrâ suresi, 15. ayet)
C) “De ki: O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış
ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.” (İhlâs suresi)
D) “… Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş  kardeşinin etini yemekten
hoşlanır mı? ...” (Hucurât suresi, 12. ayet)
E) “… Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden
kimseler olun. Herhangi bir  topluluğa duyduğunuz kin, sizi
adaletsiz davranmaya itmesin…” (Mâide suresi, 8. ayet)

demektir. İnsanlara doğru dinî   bilgileri ulaştırarak onları
istismar tehlikesinden korumak ve bu sorunun önüne geçmek  amacıyla ülkemizde bazı kurumlarca “Din İstismarı ile
Mücadele Seferberliği” başlatılmıştır.
Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi metindeki durum kapsamında değerlendirilemez?
A) “Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksız yollarla  yiyorlar ve Allah’ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip
gizleyerek onları Allah   yolunda harcamayanları elem
dolu bir azapla müjdele.” (Tevbe suresi, 34. ayet)
B) “Bakınız ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve  bana itaat edin.
Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ücretimi vermek yalnız  âlemlerin Rabb’ine aittir.” (Şuarâ
suresi, 178-180. ayetler)
C) “Ey insanlar! Allah’ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın, o aldatma  ustası da Allah
hakkında sizi kandırmasın.” (Fâtır suresi, 5. ayet)
D) “Elinizdekini (Tevrat) tasdik edici olarak indirdiğime
(Kur’an) iman edin; sakın onu inkâr  edenlerin ilki olmayın! Ayetlerimi az bir karşılığa satmayın. Yalnız benden
korkun.” (Bakara  suresi, 41. ayet)
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Pozitivizme göre bilinebilecek tek gerçeklik bilimin ortaya
koyduklarıdır. Bu düşünceleri  onları metafizik alana ait her
şeyi reddetmeye kadar götürmüştür. Ancak bu durumun  
aksine Kur’an-ı Kerim incelendiğinde, bilimin sonradan
keşfettiği bazı gerçeklerin  binlerce yıl öncesinde vahiy ile
bildirildiğine tanıklık edilmektedir.
Buna göre,
I. “Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz.” (Zâriyât suresi, 47. ayet)
II. “İnkâr edenler, gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan  yarattığımızı görmezler mi?
Hâlâ inanmayacaklar mı?” (Enbiyâ suresi, 30. ayet)
III. “Allah, rüzgârları gönderendir. Onlar da bulutları harekete geçirir. Allah, onları dilediği  gibi, (bazen) yayar ve
(bazen) yoğunlaştırır. Nihayet yağmurun onların arasından çıktığını  görürsün.”(Rûm suresi, 48. ayet)
ayetlerinden hangileri metindeki düşünceye örnek
oluşturur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

E) “Onlardan bir grup, kitapta olmayanı ondan sanasınız
diye kitabı okurken dillerini eğip  bükerler ve Allah katından olmadığı halde, ‘Bu Allah katındandır.’ derler.
Onlar bile bile Allah  hakkında yalan uydurmaktadırlar.”
(Âl-i İmrân suresi, 78. ayet)
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Müşrikler Müslümanların kimsesizlerini ve fakirlerini bulup

6.

Cressy Morrison Tanrı’nın varlığını ispat ile ilgili, “Yeryüzünde

çeşitli işkence ve eziyetler   ediyorlardı. Bu duruma maruz

yaşam, şüphesiz ki birçok  temel koşula bağlıdır. Bu koşul-

kalanlardan biri de Ammar ve ailesiydi. Babası Yâsir ve  

ların herhangi bir yerde, herhangi bir zaman süreci içinde ve  

annesi Sümeyye, işkencelere dayanamayıp “İlk Müslüman

sadece rastlantı sonucu olarak birbirine önemli bağlarla bağlı

Şehit” ünvanını almışlardı. Anne ve babasını kaybeden

bulunmaları, matematiksel  olarak imkânsızdır. Öyleyse do-

Ammar bu durumdan çok etkilenmiş ve diliyle İslam’dan  

ğada, gerçek yönetici bir kuvvet vardır. Bunu da doğru olarak  

vazgeçtiğini söyleyerek ölümden kurtulmuştu. Bu durumu

kabul edersek; evrende belirli bir hedef ve amacın varlığına

Hz. Peygamber’e arz edip  böyle yapmakla dininden çıkıp

tanık oluruz.” demiştir.

çıkmadığını sorunca o, “Kalbin nasıldı?” diye sordu.  “Kalbim

Bu parçada aşağıdaki delillerden hangisi üzerinde du-

imanla doluydu.” cevabını vermesi üzerine Hz. Peygamber

rulmaktadır?

“Ammar tepeden  tırnağa kadar imanla doludur. Şayet sana
tekrar böyle işkenceler yaparlarsa, aynı  şekilde hareket et-

A) Ekmel varlık delili

mende bir günah yoktur.” cevabını verdi.

B) Dini tecrübe delili

Bu olay karşısında Hz. Peygamber’in tavrı aşağıdaki

C) Ontolojik delil

kavramlardan hangisi  kapsamında değerlendirilir?
A) İhlas

   B) Niyet
D) İhsan
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C) Özveri

zırlanmak istenmiştir.
         Örnekler:

I. Vacip                            a Teravih namazı
II. Farz-ı Kifaye                b Teheccüd namazı kılmak  
III. Mekruh                           c Vitir namazı, bayram namazları,                                
                                      fıtır sadakası
IV. Sünnet                             d Ramazan ve kurban bayramının
                                      ilk günleri oruç tutmak
V. Mendup (Müstehap)     e Cenaze namazı kılmak
Buna göre verilen tablo ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru yapılmıştır?
		

E) Ahlak delili

     E) Tevekkül

İslam’da ibadet yükümlülüğü konusunu anlatan bir tablo haKavramlar:

D) Kozmolojik delil

7.

I. “Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Azamet
ve ikram sahibi Rabb’inin zâtı ise  bâki kalacaktır.” (Rahmân suresi, 26 ve 27. ayetler)
II. “Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler. …İstediğinizi yapın!  O, yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir.” (Fussilet suresi, 40. ayet)
III. “Peki, ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı (durmaksızın)
tekrar eden kim? Size hem  gökten hem yerden rızık veren kim? Allah’tan başka bir tanrı mı? De ki: ‘Eğer doğru  
söylüyorsanız kesin delilinizi getirin bakalım!’” (Neml suresi, 64. ayet)
Numaralanmış ayetler aşağıdaki Allah’ın sıfatlarından
hangileri ile ilgilidir?
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Tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte dinleri reddeden
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I. “De ki: ‘Yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsay-

felsefi ekole deizm adı verilmektedir. Bu düşünce Orta Çağ

dı elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek

Hristiyanlığında kilisenin insanlar üzerindeki baskıcı  tutumu

gönderirdik.’”

sonucu oluşan sorunların ve Batı medeniyetine has tarihî

(İsrâ suresi, 95. ayet)

şartların etkisiyle yaygınlaşmıştır. Tanrı inancının insan ve
toplum yaşamına etkisini reddeden deizmin aksine   İslam
dini öğütleriyle Allah, âlem ve insan münasebetlerinin koparılmamasını tavsiye etmiştir.
Bu metne göre deizm hakkında aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

II. “Şunu da söyle: ‘Benim yaptığım, yalnız Allah’ın gönderdiklerini bildirmektir’…”
(Cin suresi, 23. ayet)
III. “Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları
aydınlatman için ve inanan  bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik.”

A) Batı dünyası manevi ihtiyaçlarına deizm ile karşılık bulmuştur.
B) Peygamberlik müessesesi reddedilmektedir.
C) Yanlış din anlayışlarına bir tepki olarak kendini göster-

(Nahl suresi, 64. ayet)
Numaralanmış ayetlerin hangilerinde peygamberlerin
“temsil” görevine işaret  edilmektedir?
A) Yalnız I

miştir.

       B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II
E) I, II ve III

D) İslam’ın temel prensipleriyle çelişmektedir.
E) Pasif bir tanrı anlayışını savunmaktadır.

9.

Hz. Osman, Hz. Peygamber’in abdesti nasıl aldığını şöyle
anlatmaktadır: “Resulullah  ellerine su döküp üç kez yıkadı.
Sonra ağzına su alıp ağzını üç kez çalkaladı. Üç defa  burnuna su çekip burnunu güzelce temizledi. Sonra yüzünü üç kere
yıkadı. Ardından  kollarını dirseklerine kadar üç kere yıkadı.
Sonra başını mesh etti. Sonra iki ayağını ayak   bileklerine
kadar yıkadı.” Hz. Osman şöyle devam etmiştir: “Resulullah
abdestini bitirdikten sonra şöyle

buyurdu: ‘Ümmetime ağır

gelmeyeceğini bilseydim her abdestten sonra dişlerini temizlemelerini isterdim.’”

11. “İçinizde Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç  şüphe yok ki Resulullah’ta
güzel bir örneklik vardır.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)
Verilen ayetteki altı çizili yerde Hz. Muhammed (sav.) ile

Bu rivayette anlatılan durum;

ilgili aşağıdaki özelliklerden   hangisi anlatılmak isten-

I. fiili,

miştir?

II. kavli,

A) Eşref-i mahlûkat

III. takriri
sünnet türlerinden hangilerine örnek gösterilebilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III
E) I, II ve III

B) Hâtemü’n-nebiyyin
C) Muhammedü’l-emîn
D) Üsve-i hasene
E) Ebu’l-Kâsım
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12. Alevilik düşüncesinde yol kardeşleri birbirinin günah ve se-

14. İslam öncesi Arap toplumunda yaygın olan asabiyet an-

vabından sorumludurlar. Et ile   tırnak gibi birbirine yakın-

layışı, bir kimsenin her durumda   kabilesini desteklemesi

dırlar. Hayatın iyi yanı gibi kötü yanını da paylaşırlar. Yol  

anlamına geliyordu. Öyle ki kabilesinden biri haksız bir şe-

kardeşlerinden biri öldüğü zaman diğeri onun çocuklarına

kilde   başka kabileden birine saldırdığında dahi kişi kendi

ve aile fertlerine bakmakla  yükümlüdür.

kabilesinin yanında yer almak  zorundaydı. Ancak İslam; bu

Bu metinde verilen bilgiler Alevilikteki hangi kavram ile
ilgilidir?

konuda haklının yanında olmayı merkeze almış, kişinin  kabilesinden biri yanlış yaptığında diğerlerinin bu yanlışa ortak
olmamalarını emretmiştir.

A) Cem

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

B) Razılık

A) Toplumdaki yanlış kabullerin ortadan kaldırılması zordur.

C) Semah

B) İslam, insan ilişkilerinin temeline adaleti koymuştur.

D) Gülbank

C) Müslüman, her durumda yakınlarını desteklemelidir.

E) Musahiplik

D) İslam, toplumsal ve kültürel ögelere önem verir.
E) İslam’a göre bireysel haklar toplumsal haklardan önce gelir.

15. Hz. Muhammed “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.” buyurmuş ve bu  konuda Müslümanları teşvik
etmiştir. Birçok ayette de Kur’an-ı Kerim’in okunması ve  
okunduğu zaman dinlenmesi tavsiye edilmiştir. Bu tür ayet
13. Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak doğan Ali Kemal, tahsilini tamamladıktan sonra  ticaretle uğraşmaya başlar ve ticaretten büyük miktarda elde ettiği gelirle hayır işleri  yapmak
ister.

ve hadislerin etkisiyle  Müslümanlar, Kur’an’ı başından sonuna kadar okumaya ve hatta ezberlemeye özel bir  önem
vermişler; özellikle Ramazan ayında, bir kişinin okunuşla
ilgili kurallara uyarak   doğru ve güzel bir şekilde okuması
ve diğerlerinin de takip etmesiyle toplu okuma   faaliyetleri
gerçekleştirmişlerdir.

Ali Kemal’in bu amaçla yaptığı;
I. geçim sıkıntısı çeken babasına gönderdiği paralar,
II. ihtiyaç sahibi çocuklara verdiği eğitim bursları,

A) Mukabele

III. hayrat olarak yaptırdığı çeşme
yardımlarından hangileri zekât olarak geçerli olabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II

B) Yalnız II

Bu parçada Kur’an ile ilgili aşağıdaki kavramlardan
hangisine değinilmemiştir?

C) Yalnız III

E) I, II ve III

B) Hafızlık
C) Hatim
D) Tefsir
E) Tecvit
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SORU NO

CEVAP ANAHTARI

1.

C

2.

E

3.

B

4.

B

5.

C

6.

D

7.

D

8.

A

9.

B

10.

A

11.

D

12.

E

13.

B

14.

B

15.

D
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