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İslam ve Barış-2

1. “Onlara Âdem’in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun
olarak anlat: Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar,
birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti.
Kurbanı kabul edilmeyen, diğerine, “Andolsun seni öldüreceğim!” dedi. O da dedi ki: “Allah ancak takvâ sahiplerinden kabul eder. Andolsun ki sen öldürmek için
bana el uzatsan bile, ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim! Zira ben âlemlerin rabbi olan Allah’tan
korkarım. Ben diliyorum ki sen hem benim günahımı
hem de kendi günahını yüklenesin, cehennemliklerden
olasın! Zalimlerin cezası işte budur.” Sonunda içindeki
duygular onu kardeşini öldürmeye itti; onu öldürdü ve
böylece hüsrana uğrayanlardan oldu.”
(Mâide suresi, 27-30. ayetler)

Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kin ve nefret toplumsal huzuru bozar.
B) Barış içinde yaşamak bir ihtiyaçtır.
C) İnsan, bir tolum içinde kendini geliştirebilir.
D) Devletler, insanların haklarını korumayı bilmelidir.
E) Yaşamak temel insan haklarından biridir.
3. “Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde
devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap
etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisâ suresi 93. ayet)
Bu ayette İslam’ın koruma altına aldığı beş değerden hangisine yönelik bir uyarı vardır?
A) Dine

B) Cana
D) Mala
Î

C) Akla
E) Nesile
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2. Hiç kimse kin, nefret, çekememezlik veya düşmanlığın
olduğu bir yerde yaşamak istemez. Herkes bulunduğu
ortamda kendini geliştirmek, mutlu ve huzurlu yaşamak ister. Bu nedenle hem insanlar hem de devletler
barışın ne kadar önemli olduğunu iyi kavramalıdır.
Birbirlerinin hukukuna ve temel insan haklarına saygılı
olmayı ilke edinmelidir.
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4. • “Bir adam yolda, yürürken susadı ve susuzluğu arttı.
Derken bir kuyuya rastladı. İçine inip susuzluğunu
giderdi. Çıkınca susuzluktan soluyup toprağı yemekte
olan bir köpek gördü. Adam kendi kendine: ‘Bu köpek
de benim gibi susamış.’ deyip tekrar kuyuya inip, mestini su ile doldurup ağzıyla tutarak dışarı çıktı ve köpeği suladı. Allah onun bu davranışından memnun kaldı
ve günahlarını affetti.” (Buhari, Mezalim, 23)
• Akra’ b. Hâbis Hz. Peygamber (s.a.s.)’i torunu Hasan’ı
öperken görünce: “Benim on çocuğum var onlardan
birini bile öpmedim” dedi. Bunun üzerine Resulullah
(s.a.s.): “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.”
buyurdu. (Müslim, Fedâil, 65)

Verilen ayetlerden aşağıdaki ilkelerden hangisi çıkarılamaz?
A) İslam’da, bir ibadette aslolan samimiyettir.
B) Kıskançlık, insanı, Allah’ın koyduğu sınırları çiğnemeye sürükler.
C) Bir kötülüğe aynıyla kaşılık vermek kötülük yapanı
caydırır.
D) Barışı korumak için sabretmek ahlaki bir erdemdir.
E) Kötü duyguların esiri olmak sağlıklı düşünmeyi engeller.
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Bu hadislerde yapılan ortak vurgu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hayvanlara yadım etmek kabul gören bir davranıştır.
B) Çocuklara merhametli davranmak insanlığın göstergesidir.
C) Sıcak havalarda hayvaların susuzluk çekmemeleri
için tedbirler alınmalıdır.
D) İnsan, bütün varlıklara karşı merhametli davranmayı
ilke edinmelidir.
E) Çocuklara merhametle yaklaşmamak büyüklük göstergesi olamaz.
5. “Ashabım! “Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün
adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davalarda tamamen kaldırılmıştır.
Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalibin torunu İlyas
bin Rabia’nın kan davasıdır.”
Hz. Peygamberin Veda Hutbesi’nde ashabına yaptığı bu uyarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgisizliği uyarı ve eğitimle ortadan kaldırmak
B) Kan davası güdenleri Medine’den çıkarmak
C) Toplumun kan davaları ile ilgili sorularına cevap
vermek
D) Toplumsal barışın sürekliliğini sağlamak
E) Medine’de Müslümanların azalmasını önlemek
6. “Bir Müslüman başka bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder.”
Aşağıdaki eylemlerden hangisi bu hadis-i şerifin
ifade ettiği konu için örnek olamaz?
A) Bir arkadaşına derslerinde yardımcı olmak
B) İhtiyaç sahibine borç vermek
C) Komşusu hastalandığında ziyaretine gitmek
D) Arkadaşının ceza almaması için yalancı şahitlik yapmak
E) Yakını vefat eden komşusunu teselli etmek
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7. • “Müslüman başkalarıyla iyi geçinen, kendisiyle iyi
geçinilen kimsedir. Geçimsiz kimsede hayır yoktur.”
(Hadis-i şerif)
• “Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır;
ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun
mükâfatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki O haksızlık
edenleri sevmez.” (Şûrâ suresi, 40. ayet)
• “Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın
şeytanın peşinden gitmeyin; çünkü o, apaçık düşmanınızdır.” (Bakara suresi, 208. ayet)

9. İslam, insanların bir arada yaşarken herkesin birbirinin
hakkına riayet etmesini, toplumsal huzuru bozacak
davranışlardan kaçınmasını ister. Ayrıca toplumsal barışın ve huzurun korunmasını da teşvik eder.
Aşağıda verilen ayetlerden hangisi paragraftaki
yargıya örnek olarak gösterilemez?
A) “Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın
şeytanın peşinden gitmeyin; çünkü o, apaçık düşmanınızdır.” (Bakara suresi, 208. ayet)
B) “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel
olan davranışla sav; o zaman bir de göreceksin ki
seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle
sıcak bir dost oluvermiş!” (Fussilet suresi, 34. ayet)
C) “Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin
arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız.” (Hucurât suresi, 10. ayet)
D) “... Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir
can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış
gibi olur...” (Mâide suresi, 320. ayet)
E) “İnkâra sapmış olanlar o zaman kalplerini o gurura,
Câhiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı, Allah da resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi, onları takvâ
sözüne bağlı kıldı...” (Fetih suresi, 26. ayet)

A) Bağışlamak, İslam’da daima değerli görülür.
B) İslam’da insanlarla iyi geçinmek hayır olarak değerlendirilir.
C) Haksızlık yapmak Allah’ın sevgisinin kaybedilmesine sebep olur.
D) İslam, barışa ve toplumsal huzurun korunmasına
önem verir.
E) Toplumsal huzuru korumaya çalışmak toplu olarak
yapılması gereken bir görevdir.

8. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde verilen mesaj diğerlerinden farklıdır?
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A) “Yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan aşırıların istediklerini yapmayın.”
(Şuarâ : 151 ve 152. ayetler)
B) “Hani rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife
yaratacağım demişti. Onlar, Biz seni övgü ile tenzih
ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken
orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? dediler...” (Bakara suresi, 30 .ayet)
C) “... Allah’ın rızkından yiyin için; yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın.” (Bakara suresi, 60. ayet)
D) Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın… (A’raf Suresi, 56. ayet)
E) “Ey kavmim! Ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın; insanların mallarının değerini düşürmeyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak başkalarına zarar vermeyin.” (Hûd suresi, 85. ayet)
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Bu ayetler ve hadisten çıkarılan aşağıdaki sonuçlardan hangisi daha geneldir?

10. • İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. (Şeyh Edebali)
• Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol! (Mevlana)
• Helalzade barıştırır, haramzade karıştırır. (Atasözü)
• Bir kimseye yapılan adaletsizlik, bütün topluma yapılmış bir tehdittir. (Montesquieu)
Bu sözlerdeki ortak mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletin adalete olan ihtiyacı
B) Helal ve haramın toplumsal etkileri
C) Barışın iyilikle sürdürüleceği
D) Devletin bireye karşı görevleri
E) Adaletin topluma etkisi
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