
Fıkıh 2. Ünite Çalışma Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin doğuşunu
hazırlayan  sosyal sebeplerden değildir?

Müslüman nüfusunun çoğalmasıA)

Farklı kültüre sahip milletlerin Müslüman olmasıB)

Yeni toplumsal ihtiyaçların ve fıkhi sorunların
ortaya çıkması

C)

Hüküm çıkarma metotlarındaki (usul) farklılıklarD)

Siyasi, sosyal ve ticari münasebetlerin gelişmesiE )

2. Aşağıdakilerden hangisi meşhur fakih sahabeden
biri değildir?

Said b. MüseyyebA) Hz. AliB)

Ebü'd-DerdaC) Abdullah b. Mes’ûdD)

Hz. ÂişeE )

3. ُروا َوَال ُتَنفُِّروا  ...) ُروا َوَبشِّ ُروا َوَال ُتَعسِّ  ( َیسِّ
“Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız, sevdiriniz nefret
ettirmeyiniz…” (Buhârî, İman, 12)
 
Peygamber Efendimizin sözü aşağıda verilen
fıkıh ilkelerinden hangisine örnektir?

TeşriA) KolaylıkB)

TedvirC) TedricD)

NesihE )

4. Peygamber Efendimiz nübüvvetinin başlangıcında,
kabir ziyaretini yasaklamıştı. Fakat İslâm kuvvet
bulup îman ve tevhid kalplere iyice yerleştikten
sonra, artık mezarlara tapınma, onlardan bir medet
umma ve onlara kudsiyet atfetme endişesine mahal
kalmadığı için, Peygamber Efendimiz kabir
ziyaretlerine izin vermiş ve hattâ bunu teşvik etmiştir.

"Size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Artık kabirleri
ziyaret edebilirsiniz” (Müslim, Cenâiz – 106).
"Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü kabirleri ziyaret,
size ahreti hatırlatır” buyurmuştur (İbn Mâce,
Cenâiz – 47).

 
Metinden hareketle anlatılan olay aşağıda verilen
fıkıh ilkelerinden hangisine örnektir? 

NesihA) TedricB)

KolaylıkC) TedvirD)

TeşrîE )

5. Fıkıh ilminin doğuşu, Peygamber Efendimizin hayatta
olduğu zamanı kapsar. Bu dönemde vahiy gelmekte
ve hükümler yeni ortaya konmaktadır. Kur’an-ı Kerim
ve onun açıklayıcısı olarak Resûlullah (s.a.v.)
peyderpey hükümleri beyan etmiştir. Önceki
şeriatlerde var olan kimi hükümleri aynen, kimi
hükümleri de uyarlama ile geçerli kılmış ve yeni
hükümler ortaya koymuştur. Bazen de son hükme
varmak için aşama aşama, ara hükümler koyarak
sonunda esas hüküm ortaya konulmuştur. Fayda
sağlayan şeyler emredilmiş ve zararlı şeyler
yasaklanmıştır. Bu dönemde hükümlerin kaynağı,
Kur’an-ı Kerim ayeti ve Resûlullah'ın (s.a.v.) sünneti
olan naslardı.
 
Metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi
Resûlullah (s.a.v) dönemi fıkıh ilkelerinden biri
değildir?

TeşriA) TedricB)

KolaylıkC) NesihD)

İçtihadE )
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6. Tâbiîn döneminde yetişen Medineli yedi meşhur
İslam hukukçusu vardır. Bu fakihlere, "fukaha-i seb'a"
adı verilir. Bu âlimler, fıkıhla birlikte hadis ve tefsir
alanında da şöhret kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu fakihlerden biri
değildir?

Urve b. Zübeyr b. AvvâmA) Saîd b. MüseyyebB)

Ubeydullah b. AbdullahC) Hârice b. ZeydD)

İbrahim en-NehaîE )

7. “Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: Bu
ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar
vardır; zararları da faydalarından büyüktür. Sana
neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: İhtiyaç
fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle
açıklıyor ki düşünesiniz.” (Bakara Suresi - 219 .
Ayet)
“Ey iman edenler! Siz sarhoş iken ne söylediğinizi
bilinceye kadar, yolcu olan müstesna olmak üzere,
cünüp iken de gusül edinceye kadar namaza
yaklaşmayın…” (Nisâ Suresi - 43 . Ayet)
“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal
okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan
kaçının ki kurtuluşa eresiniz.  Şeytan içki ve kumar
yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi
Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister.
Artık vazgeçtiniz değil mi?” (Mâide Suresi - 90-91 .
Ayetler)

 
Ayetlerden hareketle içkinin haram kılınışı fıkıh
ilkelerinden hangisine örnektir?

NesihA) TedricB)

İçtihatC) TeşriD)

KolaylıkE )

8. Aşağıdakilerden hangisi müçtehidde bulunması
gereken özelliklerden biri değildir?

Kur’an-ı Kerim’i bilmekA)

İcma edilmiş konuları bilmekB)

Fıkıh usulünü bilmekC)

Arapçayı bilmekD)

İbranice bilmekE )

9. Sübut ve delalet yönünden kati nasların belirlediği
hükümlere ………………………………….hükümler denir.
Mesela……………………………………………………………
hükümlere örnektir. Bu hükümler içtihada açık değildir
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi seçenekte
verilenler yazılmalıdır?

Şer’i - Beş vakit namazın farz kılınmasıA)

Taabbüdi - Ramazan orucunun farz kılınmasıB)

Fıkhi - Domuz eti, kan, leş ve başkası adına kesilen
hayvanın etinin haram olması

C)

Teşrii - Cuma namazının farz kılınmasıD)

Taabbudi - Kurban kesmenin vacip olmasıE )

10. Osmanlı Devleti zamanında Ahmet Cevdet Paşa
başkanlığındaki ilmi bir heyet tarafından İslam
hukukuna bağlı kalınarak 1851 madde olarak
hazırlanan bir kanun metnidir. İlk yüz maddesi genel
kaidelerdir.1876’dan 1926’ya kadar yürürlükte
kalmıştır.
 
Yukarıda tanımlanan fıkhi kanun aşağıdakilerden
hangisidir?

Mürşidu'l HayranA)

MecelleB)

Hukuk-u Aile KararnamesiC)

FetevaD)

Feteva-i HindiyeE )

11. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerin
doğuşuna sebep olan sosyal etkenlerden
değildir?

Müslüman nüfusun çoğalmasıA)

Farklı kültürlere sahip milletlerin Müslüman
olması

B)

Siyasi, sosyal ve ticari münasebetlerin gelişmesiC)

Hüküm çıkarma metotlarındaki farklılıklarD)

Yeni toplumsal ihtiyaçların ve fıkhi sorunların
ortaya çıkması

E )
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12. Aşağıdakilerden hangisi müçtehidin mutlaka
bilmesi gereken alanlardan biri değildir?

Tefsir ve hadis konularıA)

İcma konularıB)

İngilizce dilbilgisiC)

Fıkıh usulü konularıD)

Arapça dilbilgisiE )

13. Mecelle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

Hz. Peygamber dönemine aittir.A)

Sahabe dönemine aittir.B)

Tabiin dönemine aittir.C)

Fıkhın kanunlaştırılması dönemine aittir. D)

Sadece Şafii mezhebine göre hazırlanmıştır.E )

14. "Allah’ın kitabındakini alır kabul ederim. Onda
bulmazsam Hz. Peygamberin mutemet âlimlerce
bilinen ve meşhur olan sünnetiyle amel ederim.
Onda da bulamazsam ashabından dilediğim
kimsenin reyini alırım. Fakat iş İbrahim, Şâ’bi, el -
Hasen, Atâ gibi kişilerin görüşlerine gelince ben
de onlar gibi içtihad ederim."
Bu ifadeler aşağıdaki mezhep imamlarından
hangisine aittir?

İmam Ebu ZuferA) İmam ŞafiîB)

Ahmed b. HanbelC) Malik b. EnesD)

Ebu HanifeE )

15. Kaynak sıralaması; Kitap - Mütevatir Sünnet -
haber-i vahid - icma - sahabe fetvası - kıyas
şeklinde olan ve istihsanı delil olarak kabul
etmeyen mezheb imamı hangisidir?

İmam Ebu HanifeA) Ahmed b. HanbelB)

İmam ŞafiîC) Malik b. EnesD)

İmam BuhariE )

16. Ahad yoldan nakledilen rivayetleri (haber-i vahid)
kıyasa ve Medine halkının uygulamasına (amel-i
ehI-i Medine) ters düşmemek şartıyla kabul eden
mezheb imamı kimdir?

İmam MalikA) İmam ŞafiîB)

İmam Ahmed bin HanbelC) İmam-ı ÂzamD)

İmam DavudE )

17. Aşağıdakilerden hangisi sahabe döneminde fıkıh
alanında görülen içtihat ve yorumlara bağlı
gelişmelerden değildir?

Müellefe-i kulübe zekâttan pay ayrılmasına gerek
görülmemesi

A)

Ekonomik gelişmeler dikkate alınarak nisap ve
diyet gibi konularda bazı düzenlemeler yapılması

B)

Vadeli satışlarda enflasyondan kaynaklanan fiyat
farkının ele alınması

C)

Emanet malların zayi olmasından esnafın
sorumlu tutulmaya başlanması

D)

Kur'an-ı Kerim'in Cem edilmesine başlanılmasıE )

18. Osmanlı devletinde kanunlaştırma faaliyetini
üstlenerek Mecelle adlı eseri hazırlayan heyetin
başında aşağıdaki isimlerden hangisi vardır?

Senhun eI-
Müdevvene

A) Davud bin AliB)

Ahmet Cevdet PaşaC) Erzurumlu İbrahim
Hakkı

D)

Konyalı
Hacıveyiszade

E )

19. - Kitap
- Mütevatir sünnet
- Ahâd sünnet
- İcma
- Sahabe fetvası
- Kıyas
 
Fıkhın kaynaklarını yukarıdaki gibi sıralayan
mezhep kurucusu fakih kimdir?

İmam-ı ÂzamA) İmam ŞâfiîB)

İmam MalikC) İmam Davud ez-ZâhiriD)

İmam HanbeliE )
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20. Aşağıdakilerden hangisinde içtihatla ilgili yanlış bilgi
verilmiştir?

İçtihat, fıkhî hüküm çıkarmak için yapılan bir
düşünce ve yorum faaliyetidir.

A)

Teabbüdi hükümler içtihada kapalıdır.B)

İçtihat, Hz. Peygamber dönemine mahsus bir
faaliyettir.

C)

İçtihat, taassubu önler ve fıkha süreklilik
kazandırır.

D)

İçtihatla elde edilen hükümler, Kur’an ve
Sünnetin açık hükümlerine aykırı olamaz.

E )

21. Mezheplerin oluşumundan günümüzde kadar asırlar
içinde fıkıh ilmi gelişmeye devam etmiştir. Fıkhın
ilminin gelişmesini teşekkül ve istikrar olmak üzere iki
dönemde incelemek mümkündür. 
Aşağıdaki çalışmalardan hangisinin dönemi
diğerlerinden farklıdır?

Şer’iye siciller oluşturulmaya başlanmıştır.A)

Fıkha hakim olan genel kurallar belirlenmiştir.B)

Temel usul ve fürû kitaplar yazılmaya
başlanmıştır.

C)

Halkın ihtiyaç duyduğu konularda fetva kitapları
yazılmıştır.

D)

Kanunnameler ve fermanlar çıkarılmıştır.E )

22. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi mezheplerin oluşum
dönemi özelliklerinden birisi değildir?

Fıkhın yükseliş dönemi olarak adlandırılır.A)

Bu dönemde Bağdat,Kufe,Medine gibi şehirler
ilim merkezi haline gelmiştir.

B)

Fıkıh kitapları yazılmaya başlanmıştır.C)

Fıkhın kanunlaştırılması için çalışmalar
yapılmıştır.

D)

Fıkıh çalışmaları mezhep merkezli olarak
yapılmıştır.

E )

23. Aşağıdakilerden hangisi Kufe Ekolü (Ehl-i Rey)’in
kendisine dayandırıldığı fakih sahabidir?

Abdullah b. MesudA)

Abdullah b. ÖmerB)

Abdullah b. AbbasC)

Zeyd b. SabitD)

Enes b. MalikE )

24. Aşağıdakilerden hangisi Medine ekolünün
kaynaklardan hüküm çıkarmada esas alınan
tümdengelim metodunun temel ilkeleri arasında yer
alır?

Nakle aykırı da olsa rey ve ictihad kabul edilir.A)

Sahabe kavli Kur'an ve hadislerden önce gelir.B)

Rey ve ictihad sahabe kavlinden önce gelirC)

Hüküm çıkarmada hadislere başvurulur,
hadislerde hüküm yoksa sahabe kavli esas alınır.

D)

Hadis ve Sahabe kavlinden başka kaynak kabul
edilmez.

E )

25. Aşağıdakilerden hangisi Kufe ekolünün kaynaklardan
hüküm çıkarma ilkelerinden sayılır?

Sadece dirayeti esas almışlardır.A)

Sadece Rey ve İctihadi esas almışlardır.B)

Nakil yanında dirayet yöntemini kullanırlarC)

İcma Medine İcmaıdır.D)

Kaynaklardan hüküm çıkarmada tümdengelim
metodu uygulanır.

E )
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26. Hz. Peygamber döneminde fıkıh bazı ilkeler
çerçevesinde şekillenmiştir. Öncelikle bu dönemde
hüküm koyma kaynağı Allah ve Resulune aittir. Allah
Teâlâ'nın Kur'an-ı Kerim'de hüküm bildirmediği
konularda, Peygamberimiz Allah'ın emriyle hükümler
koymuştur. Böylece sünnet, vahyin denetiminde
oluşmuştur. Yani tüm hükümler Allah’ın kontrolünde
gerçeklemiştir. 
Parçada vurgulanan fıkhî ilke aşağıdakilerden
hangisidir?

TebyinA)

TedricB)

NesihC)

TeşriD)

KolaylıkE )

27. Aşağıdakilerden hangisi Fıkıh mezheplerinin
genel özelliklerinden biri değildir?

Din değil dinin yorumudur.A)

Yeni gelişmeler karşısında farklı çözümler üretir.B)

Gerçekleşme ihtimali olan durumlar üzerinde de
hükümler ortaya koymuşlardır.

C)

İslam’daki fikir özgürlüğünün ve düşünce
zenginliğinin göstergesidir

D)

İçtihat farklılığından dolayı ortaya çıkmıştır.E )

28. Resulullah (s.a.v.) Muaz b. Cebel’i (r.a.) Yemen'e vali olar
gönderirken ona sorar:Resulullah: “Ne 
hükmedeceksin?”Muaz: "Allah'ın Kitabı ile."Resulullah: “
onda açık bir hüküm bulamaz isen?Muaz: "Resulün
sünneti ile."Resulullah: “Onda da bulamaz isen?”Mua
"İçtihat ederim, meseleyi çözümsüz bırakmam."Bu cevap
üzerine Resulullah: “Resulünün elçisini muvaffak kıl
Allah’a hamdolsun” buyur
                                                                                            
Ebû Dâvud, Akdiye, 11.)
 
 Yukarıdaki olay mezheplerin ortaya çıkmasına sebep
olan hangi etkene örnektir?

Müçtehidlerin bazı hadislere ulaşamamasından
kaynaklanan ihtilaflar

A)

Ayet ve hadislerin anlaşılmasında ve
yorumlanmasındaki görüş ayrılıkları

B)

Âlimler arasındaki tartışmalar ve farklı usullerC)

Farklı fikrî yaklaşımların ön plana çıktığı merkezlerin
kurulması

D)

Yeni toplumsal ihtiyaçların ve fıkhi sorunların ortaya
çıkması

E )

29. Aşağıdakilerden hangisi müçtehidin içtihat
yapabilmesi için gerekli olan yeterlilik
şartlarından birisi değildir?

Fıkıh ilmini, tarihini ve kaynaklarını iyi bilmelidir.A)

Kesin delil olsun olmasın her hükümde içtihat
yapma hakkına sahiptir.

B)

Toplumun değişen hayat şartlarını, ihtiyaçlarını,
örf ve adetlerini iyi bilmelidir.

C)

İçtihadında dinin genel amaçlarını göz önünde
bulundurmalıdır.

D)

Kur’an ve sünneti anlayabilecek derecede
Arapçayı iyi bilmelidir.

E )
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30. I. Güncel fıkhi meselelerde çözümlerin uygulandığı
pilot bölgeler oluşturulmuştur.
II. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongre ve Sempozyumları
düzenlenmiştir.
III. İlahiyat ve Gıda Mühendisliği Fakülteleri iş birliği
ile helal gıda tesisleri kurulmuştur.
IV. İslam’a dayalı kanunlar hazırlanması için
komisyonlar oluşturulmuştur.
V. Üniversitelerde İslam hukuku bölümleri
kurulmuştur.
Fıkıh ilminde son dönemde yapılan çalışmalar
dikkate alındığında yukarıda verilen bilgilerden
hangileri doğrudur?

 I-II-IVA)

I-II-VB)

 II-III-VC)

II-IV-VD)

III-IV-VE )

31. Aşağıdakilerden hangisi Şiî mezhep
imamlarından biridir?

İmam Ahmed b. HanbelA)

İmam Âzam Ebû HanifeB)

İmam Mâlik b. EnesC)

İmam Muhammed b. İdrisD)

İmam Zeyd b. AliE )
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