
Hadis 1. Ünite Çalışma Soruları

1. Hadis ilminin diğer İslamî ilimler için kaynak olma
özelliği taşıdığı gibi yöntem bakımından da diğer
İslamî ilimler üzerinde etkili olduğu
düşünüldüğünde, aşağıdaki eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?

Tefsir İlmi - Hadisler, ayetleri açıklar.A)

Fıkıh İlmi - Hadisler, fıkhi konuları açıklar.B)

Kelam İlmi - İman ile ilgili hadisler bulunmaktadır.C)

Akaid İlmi - İbadet ile ilgili hadisler bulunmaktadır.D)

Siyer İlmi - Hadisler Hz. Peygamber'in hayatını
açıklar.

E )

2. Literatürde muhaddislerin “Sünen”, fakihlerin ise
“Ahkam Hadisleri” dedikleri hadisler, Hz.
Peygamber’in ibadât, muamelat ve ukubât
meselelerine dair hadisleri içine almaktadır. Mesela
hadis mecmualarında yer alan kitâbü’t-tahâre, salat,
savm, zekât, hac gibi bölümler ibadet kısmına;
kitâbü’n-nikâh, ticaret, icâre, büyû gibi bölümler
muamelat kısmına dair hadisleri ihtiva eder.
 
Hadis ilmi birçok İslami ilimlere kaynaklık eder.
Buna göre metinde hadis ilminin hangi İslami
ilimle ilişkisi anlatılmaktadır?

FıkıhA)

TefsirB)

SiyerC)

KelamD)

SarfE )

3.  
I.  Peygamber Efendimiz'i tanımayı ve anlamayı
amaçlar.                 
II. İnsan düşüncesini ve hayatını hurafelerden
arındırmayı sağlar.                
III. Peygamber Efendimiz'le ilgili doğru bilgileri tespit
etmeyi amaçlar.
IV. Arabistan’da geçmişte yaşamış insanların
hayatlarını konu edinir.
 
Yukarıda hadis ilmi ile ilgili verilen bilgilerden
hangileri yanlıştır?

Yalnız IIA)

Yalnız IIIB)

Yalnız IVC)

I ve IID)

II ve IIIE )

4. Bir gün Resûlullah’ın (s.a.v.) huzurunda
bulunduğumuz sırada, elbisesi beyaz mı beyaz,
saçları siyah mı siyah, yoldan gelmiş bir hâli olmayan
bir adam geldi ve Peygamberimiz'in (s.a.v.) önüne
oturdu, dizlerini onun dizlerine dayadı, ellerini kendi
dizlerinin üstüne koydu ve:
-Ey Muhammed bana imanı anlat, dedi.
Resûlullah(s.a.v.):
- Allah’a (c.c.), meleklerine, kitaplarına,
peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve
şerrin Allah'tan (c.c.) olduğuna iman
etmendir, buyurdu.  (Müslim, İman,1 ve 5.)
 
Yukarıda yer alan hadis İslami ilimlerden
hangisine kaynaklık eder?

NahivA)

KıraatB)

AkâidC)

FıkıhD)

BelağatE )
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Hadis 1. Ünite Çalışma Soruları

5. Ebû Mûsâ el-Eş’arî’den (r.a) rivayet edildiğine göre
Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İyi ve kötü
arkadaşın örneği, güzel koku satanla körük çekenin
haline benzer: Misk satan, ya sana güzel
kokusundan bir miktar meccanen verir ya sen satın
alırsın, ya da (hiç değilse onunla beraber olduğun
sürece) güzel koku koklamış olursun. Körük çeken
kimse ise, ya elbiseni yakar ya da (en azından)
körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun. (Buhârî,
Zebâih 31, Büyû’ 38; Müslim, Birr 146.)
 
Hadisten hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

Akıllı insan, Allah’tan (c.c.) korkan, ilim irfan
sahibi, güzel ahlaklı, iyi davranışlı insanlarla
arkadaş olmaya çalışandır.

A)

Kişi, iyi insanlarla birlikte olup onlardan olumlu
nitelikler kazanmalı, kötü insanlardan da uzak
durarak onların zararlarından korunmalıdır.

B)

İnsan, güvenebileceği iyi bir arkadaşın, samimi
bir dostun varlığına en az anne-babası, kardeşi
ya da eşi kadar ihtiyaç duyar.

C)

Maddi-manevi iyilik ve güzelliklere kavuşmak için
ilim irfan sahibi, güzel ahlaklı, iyi insanlarla bir
arada olmak gereklidir.

D)

Kişi, az veya çok arkadaşının ahlakını benimser,
bunun için rastgele bir arkadaş seçimi, insanı
felaketlere sürükleyebilir.

E )

6. Ebû Mâlik Hâris İbni Âsım el-Eş’arî’den (r.a) rivâyet
edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah duası
mizânı, sübhânellah ve elhamdülillah sözleri ise yer
ile gökler arasını sevap ile doldurur. Namaz nurdur;
sadaka burhandır; sabır ziyâdır. Kur’an senin ya
lehinde ya da aleyhinde delildir. Herkes sabahtan
(pazara çıkar) nefsini satar; kimi onu âzâd kimi de
helâk eder.” (Müslim, Tahâret 1. Tirmizî, Daavât 86)
 
Hadisten hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

Müslüman olmak, kelime-i şehadet getirerek
iman etmek, büyük-küçük bütün geçmiş
günahları yok eder.

A)

Günlük hayat bir pazar sahnesidir. Her
Müslümanın bu hayat pazarında “iyi bir
Müslüman” olarak yerini alması gerekmektedir.

B)

Abdest, zikir, namaz, sadaka, Kur’ân-ı Kerîm,
bunların her biri müminin hayatında ayrı ayrı yer
ve rol sahibi değerlerdir.

C)

Sabrın “ziyâ”, namazın “nûr” diye tanıtılması,
sabrın insan hayatındaki herşeyi kuşattığını
göstermektedir.

D)

Kur’an, ona bağlı kalmaya çalışanların lehinde,
“inandım” dediği halde hükümlerine
uymayanlarında aleyhinde delildir.

E )

7. Evrensellik, dini açıdan, bir gerçekliğin bütün
zamanları, tüm coğrafyaları, milletleri, ırkları, halkları
muhatap alması, bunlar arasında herhangi bir ayrım
yapmaması, bir istisna tanımamasıdır. Öte yandan,
evrensel bir dinin insanları davet ettiği prensipleri ve
bağlayıcı olan kuralları da her zaman diliminde ve
her coğrafyada yaşayan insanları mutlu kılabilmelidir.
Peygamberimizin (s.a.v.) hadislerinde bunun örneğini
görebiliriz.
 
Bu tanıma göre aşağıda verilen hadislerden
hangisi evrensel niteliğe sahip değildir?

"Nerede olursanız olun, daima hakkı, doğruyu
söyleyin." (Buhârî, Ahkâm, 43.)

A)

“Kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi, kişinin
iyi Müslüman oluşundandır.” (Tirmizî, Zühd 11.)

B)

"Kişinin her işittiğini aktarması yalan olarak ona
yeter." (Müslim, Mukaddime, 5.)

C)

"Merhamet etmeyene merhamet olunmaz."
(Buhârî, Edeb 18; Müslim, Fedâil, 65.)

D)

“İşçiye alın teri kurumadan ücretini verin.” (Ali el-
Müttakî, Kenzü’l-ummâl, C 3, s. 907.)

E )
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8. I.  Hadis rivayeti tabiin tarafından başlatılmıştır.
II.  Hadis ilmi rivayete dayalı bir ilimdir.              
III. Hadis rivayeti için bir takım kurallar
konmuştur.              
IV. Sika olan ravinin rivayet ettiği habere
güvenilebilir.             
V.  Peygamberimiz (s.a.v.) hadis rivayetini teşvik
etmiştir.
 
Yukarıda hadis ilmi ile ilgili verilen bilgilerden
hangileri yanlıştır?

 Yalnız IA)

Yalnız IVB)

II ve IIIC)

IV ve VD)

III, IV ve IVE )

9. Abdullah İbni Abbas’dan (r.a) rivayet edildiğine göre
Resûlullah (s.a.v) şöyle söylemeyi itiyat edinmişti:
“Allah’ım! Ben sana teslim oldum, sana inandım,
sana dayandım. Yüzümü gönlümü sana çevirdim,
senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim.
Allah’ım! Beni saptırmandan yine sana, senin
büyüklüğüne sığınırım ki senden başka ilah yoktur.
Ölmeyecek diri olan yalnız sensin. Cinler ve insanlar
ise, hep ölümlüdürler!” (Riyâzü’s-Sâlihîn, Hadis No:
76)
 
Hadisten hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

Sadece Allah’a (c.c) tevekkül edip güvenmek,
İslâm üzere yaşamayı Allah’tan (c.c) dilemek
gerekir.

A)

Kendisine itimat etmeye ve güvenmeye lâyık
kemâl sıfatlarına yalnızca Allah Teâlâ sahiptir.

B)

Tevekkül, fani olana değil, bâki olana yönelik
olmalıdır. Ancak bu takdirde bir anlam ifade eder.

C)

Kul tevekkül ederken her şeyi Allah'ın (c.c)
takdirine bırakmalı ve her şeyi ondan
beklemelidir.

D)

Kul, kendisini şaşırtmamasını
ve verdiği nimetlerden mahrum etmemesini
Allah’tan dilemelidir.

E )

10. Ebû Hüreyre’den (r.a) rivayet edildiğine göre
Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Yararlı işler
görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte
karanlık geceler gibi birtakım fitneler ortalığı
kaplayacaktır. O zamanda insan, mümin olarak
sabahlar, kâfir olarak geceler; mümin olarak geceler,
kâfir olarak sabahlar. Dinini küçük bir dünyalığa
satar.” (Müslim, Îmân 186;Tirmizî, Fiten 30, Zühd 3;
İbni Mâce,İkâme 78)
 
Hadisten hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

Faydalı işler ve hizmetlerde gözü açık
davranmak, fırsatları değerlendirmek, bu konuda
sürat göstermek dinimizin tavsiye ettiği
aceleciliktir.

A)

Sabah-akşam, iman-küfür arasında gelip gitmeye
sebep olacak fitne ortamlarına düşmemek için
önceden iyi işler işlemeye gayret edilmelidir.

B)

Fitne, bela ve musibetlerin gece karanlıkları gibi
birbiri ardınca geldiği zaman insanlar isteseler de
faydalı, güzel işler yapamayacaktır.

C)

Din, iman gibi dünyalara değişilemeyecek kutsal
değerlerin, küçük dünyevi karşılıklara satılması
yapılacak en büyük kötülüktür.

D)

Kötüler, kötülükler, bela ve musibetler ancak
iyileri, iyilikleri ve faydalı işleri çoğaltmak ve
desteklemek suretiyle önlenebilir.

E )
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11. Muâz (r.a.) şöyle dedi: Resûlullah (s.a.v.) beni
(yönetici olarak Yemen’e) gönderdi ve şunları söyledi:
“Sen kitap ehli olan bir topluma gidiyorsun, Onları,
Allah’tan (c.c) başka ilah olmadığına ve benim
Allah’ın (c.c) Resulü olduğuma şahitlik etmeye dâvet
et. Eğer onlar, bu dâvete uyup itaat ederlerse,
Allah’ın (c.c) kendilerine her bir gün ve gecede beş
vakit namazı kesin olarak farz kıldığını bildir. Şayet
buna da itaat ederlerse, Allah Teâlâ’nın,
zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere,
kendilerine zekâtı mutlak surette farz kıldığını bildir.
Buna da itaat edip uydukları takdirde, onların
mallarının en gözde ve kıymetli olanlarını almaktan
sakın. Mazlumun bedduasını almaktan da son
derece çekin, çünkü onun bedduası ile Allah
arasında bir perde yoktur. (Buhârî, Zekât 41, 63,
Meğâzî 60, Tevhîd 1; Müslim, Îmân 29, 31.)
 
Hadisten hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

Mazlumun duası ve bedduası Allah Teâlâ
tarafından reddedilmez.

A)

Zenginlerin mallarından zekât vermeleri farzdır.
Zekât, fakirlere ait bir haktır.

B)

Gayr-i müslimler, ilk olarak kelime-i
şehadete dâvet edilir.

C)

Kelime-i şehadet getirip Müslüman olan bir
kimse, dinin bütün emirlerini kabul etmiştir.

D)

Tebliğ ve davet sıra gözetilerek, kademe kademe
yapılmalıdır.

E )

12. Kur’an-ı Kerim’de, Hz. Peygamber’in getirdiği
hükümlerle ilgili olarak: “… Peygamber size ne
verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da
sakının…” (Haşr suresi, 8. ayet) buyrulmaktadır. Bu
hüküm Peygamber’in (s. a. v. ) kanun koyuculuk
vasfını tescil etmektedir.
 
Hz. Peygamberin teşri yönü aşağıdaki İslami
ilimlerden hangisiyle ilgilidir?

AkaidA)

KelâmB)

BelağatC)

FıkıhD)

TefsirE )

13. I.  Âişe (r.a.) şöyle dedi: Rasûlullah (s.a.v.),
“Temizlenmeye, taranmaya, ayakkabısını giymeye
varıncaya kadar her işe sağdan başlamayı pek
severdi. “(Buhârî, Vudû’ 31)
 
II.   Rufâa bin Rafi' ez-Zürkâ'dan (r.a) şöyle dediği
rivayet edilmiştir: Bir gün Rasûlullah (s.a.v) ile
beraber namaz kılıyorduk. Rasûlullah kafasını
rekâttan (rükûdan) kaldırdığı zaman "Semiallalhu
limen hamideh" dedi. Bir adam "Rabbenâ ve leke’l
hamdu hamden kesirân tayyiben mübareken fîhi
cezîlen" dedi. Rasûlullah namazı bitirince: "Az önce
konuşan kimdi?" dedi. Adam: Benim ya Rasûlâllah!
dedi. Rasûlullah (s.a.v) şöyle dedi: "Muhakkak (
otuzdan fazla) melek gördüm (senin söylediğin o
sözün sevabını) hangisi yazacak diye yarışıyorlardı.
(Müstedrek, I, 348)
 
III.  Ebû Safvân’den (r.a.) rivayet edildiğine göre
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İnsanların en
karlısı, ömrü uzun, ameli güzel olandır.” (Tirmizî,
Zühd 21, 22)
 
Verilen hadisleri çeşitlerine göre gruplandırırsak
aşağıdaki seçeneklerin hangisi doğru olur?

Kavli Hadis                 Takriri hadis                     
 Fiili Hadis

A)

Takriri Hadis                Fiili Hadis                         
Kavli Hadis

B)

Kavli Hadis                  Fiili Hadis                       
 Takriri Hadis

C)

Fiili Hadis                    Kavli Hadis                     
 Takriri Hadis

D)

Fiili Hadis                   Takriri Hadis                     
Kavli Hadis

E )
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14. Ebû Ya’lâ Şeddâd İbni Evs’den (r.a) rivayet edildiğine
göre Nebî (sav.) şöyle buyurdu: “Akıllı kişi, nefsine
hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi
de, nefsini duygularına tâbi kılan ve Allah’tan (c.c)
dileklerde bulunup durandır.” (Tirmizî, Kıyâmet 25,
İbni Mace, Zühd 31)
Hadisten hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

"Nefse hâkimiyet”, aklı hayata egemen kılmak
demektir.

A)

Akıllılık ve ileri görüşlülük, hal ve davranışlardan
belli olur.

B)

Davranışlarını ahiretteki sonuçlarını dikkate
alarak ayarlamak  “akıllı kişi”lerin tavrıdır.

C)

Allah amellere sevap verir, amelsiz kuru dilek ve
temennilere değil.

D)

Kişinin, ara sıra nefsini denetleyip, hesaba
çekmesi gerekir.

E )

15. Ebû Amr Cerîr İbni Abdullah (r.a.), Peygamber
(s.a.v.) bir hutbe irad etti ve şöyle buyurdu, dedi:
“İslâm’da iyi bir çığır açan kimseye, bunun sevabı
vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da
kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey
noksanlaşmaz. Her kim de İslâm’da kötü bir çığır
açarsa, o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda
yürüyenlerin günahından da ona pay ayırılır. Fakat
onların günahından da hiçbir şey noksanlaşmaz.”
(Müslim, Zekât 69, Nesâî, Zekât 64)
 
Hadisten hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

Güzel bir çığır açan, ecir kazanır ve kendi izinde
gidenlerin sevabından da kendisine verilir.

A)

Büyük miktarda sadaka vermek ve hayır için
malından çokça harcamak, dinimizde teşvik
edilmiştir.

B)

Yardımlaşma ve hayırda yarışma, Allah’ın (c.c.)
hoşnutluğunu kazanmamıza vesile olan bir çığır
açmadır.

C)

Fakir ve muhtaçlara yardım etmek, ihtiyaçlarını
gidermek hususunda güzel örnek olmak bile
mümine sevap kazandırır.

D)

İyiliğin her çeşidinde Müslümanlar örnek ve
rehber olmalı, kötülükten uzak durmada da en
önde bulunmalıdır.

E )

16. Ebû Hüreyre’den (r.a) rivayet edildiğine göre, Nebî
(sav.) şöyle buyurdu: “Kimin üzerinde din kardeşinin
ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa altın
ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden
önce o kimseyle helalleşsin. Yoksa kendisinin salih
amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca
sevaplarından alınır (hak sahibine verilir). Şayet
iyilikleri yoksa kendisine zulüm yaptığı kardeşinin
günahlarından alınarak onun üzerine
yükletilir.” (Buhârî, Mezâlim 10, Rikak 48)
Hadisten hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

İnsanın malına, mülküne tecavüz zulüm olduğu
gibi, namusuna, şerefine, tecavüz de zulümdür.

A)

Bir kişi, eğer bilerek zulüm ve haksızlık yapmış
ise zulmettiği kişilerle helalleşmelidir.

B)

Kıyamette hesaplaşma olacak, her hak sahibine
hakkı eksiksiz olarak verilecektir.

C)

Maddi ve manevi her çeşit zulüm ve haksızlıktan
uzak durmak gerekir.

D)

Zulüm ve haksızlık, kişinin salih amellerini zayi
eder ve sevabını da giderir.

E )

17. Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Nebî
(sav.) şöyle buyurdu: “İman yetmiş (veya altmış)
küsur özelliktir (şubedir). En yükseği, ‘Allah’tan başka
ilah yoktur.’ demek; en aşağısı ise, eziyet veren
şeyleri yoldan kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir
bölümüdür.” (Müslim, Îmân 58; Buhârî, Îmân 3; Ebû
Dâvûd, Sünnet 14)
Hadisten hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

İman, birbirinden farklı değerde de olsa birçok
özellikten meydana gelmektedir.

A)

İman şubelerinin her biri başlı başına bir hayır ve
iyilik vesilesidir.

B)

İslam’da din ve dünya ayrılığı yoktur. Bunlar tam
bir bütünlük içindedir.

C)

İmanın geçerlilik şartı güzel ahlak ve amel sahibi
olmaktır.

D)

Utanma duygusu imanın bir şubesidir ve hayâ,
hayırdır, hayır getirir.

E )
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18. Abdulah İbni Ömer'den (r.a) rivayet edildiğine göre,
Resûlullah (sav.) şöyle buyurdu: “Müslüman,
Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık
yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman
kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah (c.c) da
ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı
giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki
sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp
ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp
ve kusurunu örter.”(Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr
58; Ebû Dâvûd, Edeb 38,60;Tirmizî, Hudûd 3, Birr 19;
İbni Mâce, Mukaddime 17)
 
Hadisten hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

Tüm Müslümanlar kardeştir, birbirlerine
zulmetmez ve haksızlık yapmaz.

A)

Bir Müslümanın kusurlarını, ayıplarını örtenin
Allah (c.c) da ayıp ve kusurunu örter.

B)

Müslüman, Müslüman kardeşinin dedikodusunu
yapmaz, onunla alay etmez.

C)

Bir Müslüman,Müslüman kardeşinin ihtiyacını
giderirse Allah (c.c) da onun ihtiyacını giderir.

D)

Müslümanların, birbirlerinin sıkıntılarını gidermesi
kardeşlik görevidir.

E )

19. Enes b. Mâlik (r.a) anlatıyor: Peygamber Efendimiz
bir yolculuktaydı. Deve kervanına Enceşe adında
siyahi bir delikanlı kılavuzluk ediyordu. Enceşe güzel
sesliydi, ahenkle recez (kaside) okuyarak develeri
yürütmekteydi. Onun sesinin ahengiyle develer
hızlanmaya başladı. Oysa kervanda hanımlar da
vardı. Peygamber Efendimiz Enceşe’ye şöyle
seslendi: “Yavaş ol Enceşe. Kristalleri kıracaksın!”
(Buhârî, Edeb, 90, 95, 116; Müslim, Fedâil, 70.)
 
Hadisten hareketle Resulullah'ın (s.a.v.) üslûbu
hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?

Resûlullah (s.a.v.) Arap diline hâkimdi,
konuşurken edebi bir dil kullanırdı.

A)

Az söz ile çok anlam ifade eden bir konuşma
üslubuna sahipti.

B)

Kısa, net ifadelerle konuşur ve konuştuğunda
herkes O'nu anlayabilirdi.

C)

Herkesin eğitim seviyesine, anlama kabiliyetine
uygun bir dil kullanırdı.

D)

Konuşmalarında benzetmelere, mecazi ifadelere
yer verirdi.

E )

20. Eğar İbni Yesâr (r.a.)’den rivayet edildiğine göre
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ey insanlar!
Allah’a tevbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona
günde yüz defa tevbe ederim.” ( Müslim, Zikir 42.
Ebû Dâvûd, Vitir 26)
 
Hadisten hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

İnsan her gün kendini hesaba çekmeli, yaptığı
hataları ve günahları düşünerek Allah Teâlâ’ya
yönelmeli ve ondan kendisini bağışlamasını
dilemelidir.

A)

Peygamber Efendimiz günah işlemekten
korunduğu ve gelmiş geçmiş bütün kusurları
bağışlandığı hâlde günde yüz defa tevbe
etmektedir.

B)

Tevbe istiğfar, Müslümanın kendini günahlardan
temizleme ve yenilenme imkânıdır. Bu kullar için
büyük bir nimettir.

C)

"Ey insanlar” hitabıyla herkesi kapsadığına
göre manevî durumu ne olursa olsun bütün
insanlar Cenâb-ı Hak’tan bağışlanma dilemelidir.

D)

Tevbe istiğfarın belli bir sayısı vardır.Hadiste
belirtilen sayılara dikkat edilmesi gerekir ki Allah
Teâlâ tevbelerimizi kabul etsin.

E )

21. Ebû Hüreyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Nebî
(s.a.v.) şöyle buyurdu: “Din kolaylıktır. Dini aşmak
isteyen kimse, ona yenik düşer. O halde, orta yolu
tutunuz, en iyiyi yapmaya çalışınız, o zaman size
müjdeler olsun; günün başlangıcından, sonundan ve
bir miktar da geceden faydalanınız.” (Buhârî, Îmân
29, Nesâî, Îmân 28)
 
Hadisten hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

İslam dini, zorluk üzerine değil, kolaylık üzerine
bina kılınmıştır.

A)

Dini zorlaştırmak, ibadet ve taatte haddi aşmak
daha iyi dindarlık değildir.

B)

Nafile ibadetler yalnızca günün başı, sonu ve
gece yapılmalıdır.

C)

Dini zorlaştırmak, kendi nefsine eziyet etmek,
başkalarını da dinden nefret ettirmektir.

D)

Müminler, ibadet ve tâat için, çalışıp çabalamak
için bazı vakitleri iyi değerlendirmelidir.

E )

6



Hadis 1. Ünite Çalışma Soruları

22. Bir gün Resulullah’ın huzurunda bulunduğumuz
sırada, elbisesi beyaz mı beyaz, saçları siyah mı
siyah, yoldan gelmiş bir hali olmayan bir adam
çıkageldi. Peygamberimizin yanına sokuldu,önüne
oturdu, dizlerini onun dizlerine dayadı, ellerini kendi
dizlerinin üstüne koydu ve: -Ey Muhammed bana
imanı anlat, dedi. Resulullah: -Allah’a, meleklerine,
kitaplarına, Peygamberlerine,ahiret gününe
inanmandır. Kadere, hayrına ve şerrine iman
etmendir.” buyurdu.(Müslim, Îmân, 1, 5.)
 
Hadisten hareketle Hadis ilminin hangi İslamî
ilimle ilişkili olduğu söylenebilir?

TefsirA) FıkıhB)

AkaidC) SiyerD)

BelağatE )

23. Ebu Hüreyre (r. anh)’den rivayet edildiğine göre Nebî
(sav.) şöyle buyurmuştur: “İman altmış küsûr veya
yetmiş küsûr (şubedir). Bu şubelerin en üstünü
‘Allah’tan başka ilâh yoktur’ demek; en zayıfı ise
eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Hayâ da
imanın bir bölümüdür.” (Müslim, Îmân, 58.)
Aşağıdakilerden hangisi hadisten çıkarılacak
hükümlerden biri değildir?

İslam’da din ve dünya tam bir bütünlük içindedir.A)

İman şubelerinin her biri başlı başına bir hayır ve
iyilik vesilesidir.

B)

Hayır yollarının çokluğu, imanın şube sayısından
da bellidir.

C)

Hayâ hayırdır, hayır getirir.D)

‘Allah’tan başka ilâh yoktur’ ifadesi dil ile
söylenmeden iman gerçekleşmez.

E )

24. Hadis; Peygamber Efendimizin sözlerinin, fiillerinin
(davranışlarının), onaylarının, ahlakının ve fiziksel
özelliklerinin anlatıldığı metinlerdir. Üç gruba ayrılır:

Sözlü (kavli) hadis
Fiilî hadis
Takrîrî hadis

Aşağıdaki hadislerden hangisi fiili ve takriri
hadise örnektir?
 

Resulullah(s.a.v) şöyle buyurdu: “Ezanı işittiğiniz
zaman, müezzinin söylediklerinin aynısını siz de
söyleyin.” ( Muvattâ, Salât, 2.)

A)

Hz. Aişe (r.a.) dedi ki: “Resulullah sabah
namazını kıldırır, mü’min kadınlar da onunla
beraber kılarlardı.” ( Buhârî, Salât, 13. )

B)

İbn Abbas dedi ki: “Resulullah insanların en
cömerdiydi. Ramazan ayında daha da cömert
olurdu.” (Buhârî, Bed’ül-vahy, 5; Müslim, Fezâil,
50. )

C)

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:“Yapılan işler
niyetlere göre değerlendirilir. Herkes yaptığı işin
karşılığını niyetine göre alır...” ( Buhârî, Bed’ü’l-
Vahy, 1. )

D)

Hz. Aişe dedi ki: “Resulullah bir iş yaptığı zaman
sağlam yapardı.” (Müslim, Salatu'l-Müsafirîn,
141. )

E )

25. İslamî ilimlerde bilginin başlıca iki kaynağı
vardır:Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Hadis ilmi, diğer
İslamî ilimler için kaynak olma özelliği taşıdığı gibi
yöntem bakımından da diğer İslamî ilimler üzerinde
etkili olmuştur.
Aşağıdaki ilimlerden hangisi Hadis ilmi ile
etkileşim içinde değildir?

TefsirA) AkaidB)

Dinler TarihiC) Dil BilimleriD)

İslam TarihiE )
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26. I. “Yapılan işler niyetlere göre değerlendirilir. Herkes
yaptığı işin karşılığını niyetine göre       alır..”             
                                                 
                                                                                     
     (Müslim, İmâre, 155)
 
II. Hz. Aişe dedi ki: “Resulullah bir iş yaptığı zaman
sağlam yapardı.”        
                                                                     (Müslim,
Salatu'l-Müsafirîn,141)
 
III. Amr b. As (r.a) şöyle der: Zatü’s-Selasil
gazvesinde geceleyin ihtilam oldum. Soguk su ile
gusul abdesti alırsam hastalanıp öleceğimden
korktum. Teyemmüm abdesti aldım. Sonr
arkadaşlarıma sabah namazını kıldırdım. Daha sonra
durum Rasulullah’a anlatıldığında o bana “Ya Amr
cünüb olduğun hâlde teyemmüm ile namaz mı
kıldırdın?” diye sorunca Ona şöyle dedim: Ben
Allah'ın şöyle buyurduğunu duydum. “Kendinizi
öldürmeyiniz! Şüphesiz Allah size karşı çok
merhametlidir.” Bunun üzerine Rasulullah ( s.a.v.)
güldü, bir şey  söylemedi.
                                                                             (Ebû
Davûd, Tahâret,126)                                                   
                                                                     
Verilen hadisleri çeşitlerine göre gruplandırırsak
aşağıdaki seçeneklerin hangisi doğru olur?

Kavli Hadis                Takriri hadis                 
    Fiili Hadis

A)

Takriri Hadis               Fiili Hadis                        
Kavli Hadis                     

B)

Kavli Hadis                 Fiili Hadis                        
Takriri Hadis

C)

  Fiili Hadis                    Kavli Hadis                     
Takriri Hadis

D)

Takriri Hadis                 Fiili Hadis                        
Kavli Hadis   

E )

27.  
Sünnet kavramının tanımı konusunda İslam bilginleri
farklı tanımlar yapmışlardır; 
 I- Hadis ve sünnet eş anlamlıdır. Şeri bir hüküm
ifade etsin ya da etmesin, Hz. Peygamber’in bütün
sözleri, fiilleri, onun hayatına dair bilgiler sünneti
oluşturur.
 II- Farz ve vacipler dışında Hz. Peygamber'in yaptığı
fiiller sünnettir.
 III- Sünnet bidatin karşıtıdır.
 
Buna göre cümlelerdeki sünnet tanımları hangi
alimler tarafından yapılmıştır? Uygun seçeneği
işaretleyiniz.

Fıkıhçılar             Hadisçiler                KelamcılarA)

Hadisçiler            Fıkıhçılar                  KelamcılarB)

Kelamcılar          Hadisçiler                  FıkıhçılarC)

Fıkıhçılar             Kelamcılar                HadisçilerD)

Hadisçiler            Kelamcılar                 FıkıhçılarE )

28. “İman edenler ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar,
işte onlar güven içindedir ve doğru yolu bulan
onlardır.” (En’âm suresi, 82. ayet.) ayeti nazil olunca
sahabiler “Hangimiz kendine zulmetmez ki?” diyerek
üzüldüler. Hz. Peygamber (s.a.v.) onlara ayeti yanlış
anladıklarını, ‘imanlarına zulüm bulaştırmayanlar’
ifadesinin ‘Allah’a (c.c.) ortak koşmayanlar’ anlamına
geldiğini söyledi ve: “Lokman’ın oğluna ‘Yavrum,
Allah’a ortak koşma. Çünkü şirk büyük zulümdür.”
diye öğüt verdiğini hiç duymadınız mı?” buyurdu.
(Buhârî, Îmân, 23; Müslim, Îmân, 197.)
Bu olaydan hareketle Hadis ilmi, İslami ilimlerden
hangisine kaynak teşkil eder?

FıkıhA)

TasavvufB)

SiyerC)

TefsirD)

KelamE )
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29. Bir gün Resulullah’ın huzurunda bulunduğumuz
sırada, elbisesi beyaz mı beyaz, saçları siyah mı
siyah, yoldan gelmiş bir hali olmayan bir adam
çıkageldi. Peygamberimizin yanına sokuldu, önüne
oturdu, dizlerini onun dizlerine dayadı, ellerini kendi
dizlerinin üstüne koydu ve:-Ey Muhammed bana
imanı anlat, dedi. Resulullah:-Allah’a, meleklerine,
kitaplarına, Peygamberlerine, ahiret gününe
inanmandır. Kadere, hayrına ve şerrine iman
etmendir.” buyurdu.                                                     
                                                                                     
                                                                                     
  (Müslim, Îmân, 1, 5.)
 
Hadisten hareketle Hadis ilminin hangi İslamî
ilimle ilişkili olduğu söylenebilir?

TefsirA)

FıkıhB)

AkaidC)

SiyerD)

BelağatE )

30. Hz. Peygamber ''Hesaba çekilen herkes azap
görecek.'' deyince Hz. Ayşe, ''Ama Allah 'Hesabı çok
kolay bir şekilde görülecek.' (İnşikak/8) buyurmuyor
mu?'' diye sormuştur. Hz. Peygamber, ''Burada
kastedilen detaylıca hesaba çekilmeyenlerdir. Bu
kimselerin amel defterlerine şöyle bir bakılır ve affa
uğrarlar. Kim ki detaylıca hesap çekilir, muhakkak
azap görür.'' buyurmuştur. 
Bu rivayet hadis ilminin din bilimlerinden hangisiyle
ilişkisini ortaya koyar?

FıkıhA)

AkaidB)

TefsirC)

Dil BilimleriD)
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