
Fıkıh 1. Ünite Çalışma Soruları

1. Meşakkat teysiri celbeder.
Bir iş dîk oldukta müttesi olur.
Zaruretler memnu’ (yasak) olan şeyleri mübah
kılar.

Mecelle’de yer alan yukarıdaki kaideler, fıkıh
ilminin temel ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

Kamu yararının gözetilmesiA)

Helallerde genişlikB)

Adaletin gözetilmesiC)

Tekliflerde kolaylıkD)

İçtihatta gereklilikE )

2. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin genel
amaçlarından biri değildir?

Allah’ın (c.c.) rızasına uygun bir hayat
yaşamamıza katkı sağlamak, güven ve huzur
içinde istikrarlı bir toplum oluşturmaktır.

A)

İnanç esaslarının açıklamasını yapmak, bunları
yorumlamak, gerek akli gerekse naklî delillerle
bunların ispatını gerçekleştirmek, aynı zamanda
savunmaktır. 

B)

Kişilerin sahip oldukları temel hakları ve
sorumluluklarını belirlemek, bu hakların ihlalini ve
vazifelerin ihmalini önlemek. 

C)

Varoluş gayemizin Yüce Allah'a kulluk olduğu
bilincini kazandırmak, Kur’an ve sünnette yer
alan hükümleri, yaşam tarzına dönüştürmek.

D)

Toplumda adalet, barış, huzur ve güveni tesis
etmek, hukuk ile ahlak bütünlüğünü
sağlamak, hukuka saygılı bireyler yetiştirmek,

E )

3. Hukuk sistemlerine hâkim olan temel ilkeler vardır.
Fıkhın da kendisine has temel ilkeleri bulunmaktadır.
Bu ilkelerden bazıları şunlardır.

Adaletin Gözetilmesi
Tekliflerde Kolaylık
Kamu Yararı

 
Aşağıda verilen hadislerden hangisi bu ilkelerle
ilgili değildir?

 "İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan önce
veriniz" (İbn-Mace, Ruhûn, 4)

A)

“Din kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse, ona
yenik düşer. O hâlde orta yolu tutunuz. En
uygununu yapmaya çalışınız…” (Buhârî, İman,
29)

B)

Mal tahsili için memur tayin ettiğimiz bir kimse,
bizden bir iğneyi veya ondan daha küçük bir şeyi
gizlese, bu hıyanet olur ve o şeyi kıyamet günü
getirir.” (Müslim, İmare, 30)

C)

“Ümmetimin hata, unutma ve zorluk karşısında
yaptıkları affedilmiştir.” (İbn Mâce, Talâk, 16)

D)

“Helal, Allah'ın kitabında helal kıldığı haram da
Allah'ın kitabında haram kıldığı şeydir. Hakkında
bir şey söylemedikleri ise sizin için
yasaklanmayıp serbest bırakılmıştır.” (Müslim,
Zekât, 24.)

E )

4. Aşağıda verilen fıhki hükümlerin hangisinde
kolaylık ilkesi uygulanmamıştır?

Seferi (yolcu) olan kişilerin günlük namazları
kısaltarak kılması.

A)

Ramazan ayında sağlık gerekçesiyle oruç
tutamayanların iyileştiğinde tutması.

B)

Ayakta namaz kılmaya gücü yetmeyenin oturarak
namaz kılması.

C)

Abdest aldıktan sonra bozulmadığı sürece bir kaç
vakit namaz kılması.

D)

Su bulunmadığı durumlarda abdest yerine
teyemmüm yapılabilmesi.

E )
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5. Fıkıh ilmi, usul ve fürû olmak üzere iki bölümden
oluşmaktadır. Fıkıh usulü, fıkhın teorik yönünü ele
alır.
 
I.   Münakehat
II.  Şeri hükümler
III. Hukuki işlemler
IV. Şeri deliller ve kaideler
V.  Müçtehit ve içtihat yöntemleri
 
Fıkıh usulünün ana konuları aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

I, II ve IVA) I, II, III ve VB)

II, III, IV ve VC) II, IV ve VD)

III, IV ve VE )

6. Hukuk sistemlerine hâkim olan temel ilkeler vardır.
Fıkhın da kendisine has temel ilkeleri bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin temel
ilkelerinden biri değildir?

İslam hukukunda mükellefin teklif edilen işi
yapabilecek imkân ve kudrete sahip olması
gerekmektedir.

A)

“Toplumla ilgili düzenlemeler, maslahata bağlıdır.”
kaidesi gereğince yöneticilerin tasarruflarının
kamu yararına uygun olması gerekmektedir.

B)

İslam hukukunda "Eşyada asıl olan
mübahlıktır." ilkesi gereğince hakkında
yasaklayıcı bir nas bulunmayan her şey helaldir.

C)

Şer’i hükümlerin bir takım hikmet, maksat ve
illetleri olduğundan ta’lil edilebileceği, dolayısıyla
içtihada açık olduğu kabul edilmektedir.

D)

İslam hukukunda "Adaletin Gözetilmesi" ilkesi
gereğince hukuka bağlı kalmak, eşitlik ve
hakkaniyete uygun hareket etmek gerekmektedir.

E )

7. Fakihlerin, "Allah ile insan, insan ile insan, insan
ile devlet, devlet ile devletler arasındaki ilişkileri
düzenleyerek insanların maddi ve manevi
ihtiyaçlarını karşılamak, haksızlıkları engellemek,
adaleti, huzuru ve güveni tesis ederek istikrarlı
bir toplum düzeni inşa etmektir." şeklinde
tanımladıkları İslam dininin temel amaçlarını ifade
eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

Mekâsidü’ş-şerîaA) Aslü’l-usûlB)

Mesâlih-i mürseleC) Havaici asliyeD)

Usûl-i selâseE )

8. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin genel
amaçlarından biri değildir?

Varoluş gayemizin Yüce Allah'a kulluk olduğu
bilincini kazandırmak.

A)

Diğer İslam ilimleri için sağlam bir inanç temeli
oluşturmasına yardımcı olmak.

B)

Kur’an ve sünnette yer alan hükümleri, yaşam
tarzına dönüştürmek.

C)

Hakların ihlalini ve vazifelerin ihmalini önlemek.D)

Hukuk ile ahlak bütünlüğünü sağlamak ve
hukuka saygılı bireyler yetiştirmek.

E )

9. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin
işlevlerinden biri değildir?

Vahiy ile insan davranışlarını buluşturmakA)

Adaleti tesis ederek toplumdaki düzeni sağlamakB)

Kur’an ve sünnetteki şer’i hükümlerin
uygulanmasını sağlamak

C)

Hadisleri inceleyip doğru bir şekilde gelecek
nesillere aktarmak

D)

Hukuk ile ahlak bütünlüğünü sağlamakE )

10. Hz. Aişe, Peygamberimizden bahsederken "İki
şeyden birini seçmek durumunda olsa, mutlaka
onun en kolayını alırdı." diye buyurmaktadır.
 
Hz. Peygamberin bu tutumu fıkıh ilminin hangi
özelliği içerisinde değerlendirilir?

Yükümlülüklerin azlığıA)

Kamu yararının gözetilmesiB)

Yükümlülüklerde kolaylıkC)

Adaletin gerçekleştirilmesiD)

Yasamada tedricilikE )
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11. Kur’an-ı Kerim öncelikle içkinin zararının
faydasından çok olduğunu belirtiyor, daha sonra
içkiIiyken namaza yaklaşılmamasını emrediyor.
Son olarak içkinin şeytan işi bir pislik olduğunu
ve uzak durulması gerektiğini bildiriyor.
 
Bu olay aşağıdakilerden hangisini örneklendirir?

Yükümlülüklerde kolaylıkA) Yasamada tedricilikB)

Kamu yararının
gözetilmesi

C) Yükümlülüklerin
azlığı

D)

Hükümlerin katiliğiE )

12. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin
amaçlarından değildir?

İnsanların kendi yararına ve zararına olan şeyleri
bilerek dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmalarını
sağlamak.

A)

Kendine, yaratıcısına ve diğer insanlara karşı hak
ve sorumluluklarının bilincinde insanlar
yetiştirmek.

B)

Dinin akaid konularını aydınIatmak.C)

Hukuk ile ahlak bütünlüğünü sağlamak ve
hukuka saygılı bireyler yetiştirmek.

D)

İnanç temeline dayalı davranış kuralları
oluşturarak huzurlu bir toplum oluşturmak

E )

13. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usulü'nün
konusudur?

İnanç temeline dayalı davranış kurallarının
tespiti.

A)

Fıkhî hükümlerin kaynaklardan nasıl çıkarılacağı.B)

Hadislerin sağlıklı ve doğru olarak anlaşılması.C)

Kişilerin hak ve sorumluluklarını belirlemek.D)

Kur’an ayetlerinin sağlıklı olarak yorumlanması.E )

14. "Allah hiç kimseye gücünün üstünde yük
yüklemez." (Bakarasuresi, 286 ayet)
Bu ayet fıkıh ilminin temel özelliklerinden
hangisine işaret etmektedir?

Yükümlülüklerde kolaylıkA)

Kamu yararının gözetilmesiB)

Adaletin gerçekleştirilmesiC)

Yasamada tedricilikD)

Yürütmede devamlılıkE )

15. " Fıkıh, kişinin yararına ve zararına olan şeyleri
bilmesidir. "
Bu fıkıh tanımı aşağıdaki âlimlerden hangisine
aittir?

İmam Ebu HanifeA) İmam ŞafiîB)

İmam Ahmed b. HanbelC) İmam Malik b. EnesD)

İmam MuhammedE )

16. Fıkıh usulü kitapları aşağıdakilerden hangisinden
bahsetmez?

Fıkhın temellerinden, ilke ve esaslarından.A)

Fıkhın kaynaklarından.B)

Fıkhi hükümlere ulaştıracak yol ve yöntemlerden.C)

Fıkıh usulunün ilke ve kurallarıD)

Fakihlerin hayatlarından.E )

17. Fıkıh ilmini "Gündelik davranışlarımıza ilişkin dini
hükümleri, sahip olunan meleke ile özel
delillerden çıkararak bilmektir." şeklinde tarif
eden âlim aşağıdakilerden hangisidir?

İmam-ı ÂzamA)

İmam-ı ŞâfiîB)

İmam-ı MâlikC)

İmam-ı EvzaiD)

İmam-ı AhmedE )
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18. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin genel amaçları
arasında yer almaz?

Güven ve huzur içinde istikrarlı bir toplum
oluşturmak

A)

Kur’an ayetlerinin mana ve maksatlarını
açıklamak

B)

Kur’an ve sünnette yer alan hükümleri yaşam
tarzına dönüştürmek

C)

Hukuka saygılı bireyler yetiştirmekD)

Kulluk bilinci kazandırmakE )

19. Mehmet, çiftçilikle meşgul olan ailesini damla sulama
sisteminin tarlalarına kurulumu için ikna etmiş, hasat
mevsimi geldiğinde de büyük bir kar sağlamışlardı.
Babası, Mehmet’e elde edilen ürünlerin zekâtını
hesaplama gibi bir görev de vermişti. Fıkıh Dersi
hocasından bir bedele karşılık sağlanan her türlü
sulama ve gübreleme işlemi sebebi ile ürünlerin
zekâtının yirmide bir olarak verileceğini öğrenerek
zekâtı doğru şekilde hesaplamıştı.
Yukarıda verilen örnek olay fıkıh ilminin hangi
amacının gerçekleşmesine yönelik bir durum
değildir?

Kişilerin hak ve sorumluluklarını belirlemesiA)

Hakların ihlalini ve vazifelerin ihmalini önlemesiB)

Kur’an ve sünnette yer alan hükümleri, yaşam
tarzına dönüştürmesi

C)

Allah’ın rızasına uygun bir hayat yaşanmasına
katkı sağlaması

D)

İmanın esaslarını kulun doğru yorumlayabilmesiE )

20. • “(Ne var ki) müminlerin hepsi toptan seferber olacak
değillerdir. Öyleyse onların her kesiminden bir grup
din konusunda derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri
zaman, kavimlerini uyarmak için geri kalsa ya!
Umulur ki sakınırlar.”
                                                                                     

                     (Tevbe suresi, 122. ayet.)
• “Allah kimin hakkında hayır dilerse onu dinde derin
anlayış sahibi kılar.”
                                                                                     

                     (Buhârî, İlim, 10.)
Yukarıdaki ayet ve hadiste altı çizili olarak
verilmiş sözcükler hangi kavrama aittir?

Mekâsidü’ş-ŞerîaA)

FıkıhB)

TefsirC)

MüçtehitD)

FakihE )

21. I. Fıkıh ilmi ile meşgul olan âlimlere fakih
denir.            
II. Hukuka dair tüm alanları kapsar.             
III. İslam dininin uygulamaya dair tüm meseleleri ile
ilgilenip çözümler üretmeye çalışır.
IV. Bu alanda kişinin kendine gerekli olan bilgileri
öğrenmesi sünnettir.              
V. Usul ve kuralların ön, uygulama sahasının geri
planda olduğu bir ilim dalıdır.
Fıkıh ilmi ile ilgili olarak yukarıda verilen
bilgilerden hangileri doğrudur?

I,II ve IIIA)

I,II ve IVB)

I,II ve VC)

I,III ve VD)

I,IV ve VE )
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22. “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en
yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak
adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik
ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten
ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyle ise
adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik
ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz
(bilin ki) şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla
haberdardır.”
                                                                                                                           

(Nisâ suresi, 135. ayet.)
Fıkıh ilminin temel ilkelerinden biri olan adaletin
gözetilmesi ile ilgili verilen ayet
I. Adaletin uygulanması ile ilgili durumlarda zenginlik ya da
fakirlik değil hakka riayet temel ölçü olmalıdır.
II. Allah Teâlâ kullarından adaleti titizlikle sağlamalarını
istemektedir.
III. Kişi anne, baba ve yakınlarına karşı sorumluluklarını
onları incitmeksizin, rızaları doğrultusunca yerine
getirmelidir.
IV. Kişi haksız olmaları halinde yakınlarının zararına da olsa
adil şahitlik yapmalıdır.
V. Makam, mevki, mal gibi araçlar Allah’ın (c.c.) lütfudur ve
şükrünü adaletli davranarak yerine getirmelidir.
yargılarından hangileri ile doğrudan ilgilidir?

I,II ve IIIA)

I,II ve IVB)

I,II ve VC)

I,III ve IVD)

II,III ve IVE )

23. Fıkıh ilminin ana konuları ve ilgili oldukları
kavram eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

İBADAT : Abdest, gusül, namaz, zekât, hac,
kurban gibi ibadetler

A)

MUAMELAT : Alım satım, kira, havale gibi sosyal
hayatla ilgili alanlar

B)

MUHAKEMAT : Hukuk, kul hakkı, miras, vasiyet,
borç gibi haklar

C)

MÜNAKEHAT : Nikâh, süt hısımlığı, nafaka gibi
aile hayatı ile ilgili durumlar

D)

UKUBAT :  Kısas, ceza, diyet, hırsızlık gibi
dünyevî cezalar

E )
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