
Hadis 2. Ünite Çalışma Soruları

1. Ebû Saîd el-Hudrî demiştir ki: “Resûlullah (s.a.v)
ashabına namaz kıldırırken ayakkabılarını çıkarıverdi
ve sol tarafına koydu. Bunu gören cemaat de
ayakkabılarını çıkardılar. Resûlullah namazı bitirince:
‘Ayakkabılarınızı niçin çıkardınız?’ diye sordu, (Onlar
da:) ‘Senin çıkardığını gördük de (onun için)
çıkardık.’ dediler. Bunun üzerine Resûlullah şöyle
buyurdu: ‘Bana Cebrail gelip ayakkabılarımda pislik
olduğunu haber verdi. Sizden bir kimse mescide
geldiği zaman, baksın, ayakkabılarında pislik varsa
silsin ve onlarla namaz kılsın.’ buyurdu.” (Ebu Davut,
Salat, 91)
 
Hadisten hareketle günümüz şartları da dikkate
alınarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

Namaz kılarken Hz. Peygamber’i örnek almalıyız.A)

Namaz kılmadan önce necasetten taharet
sağlanmalıdır.

B)

Sadece Peygambere has özel durumlar vardır.C)

Hz. Peygamber’in bütün fiilleri taklit edilmelidir.D)

Cami ve mescitlerde ayakkabı ile namaz
kılınabilir.

E )

2. Sünnet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?

Sünnet Hz. Peygamber’in yaşam tarzıdır.A)

Kur’an’ın yanında dinin ikinci kaynağıdır.B)

Kur'an-ı Kerim gibi sünnet de lafzı ve manasıyla
vahiy eseridir.

C)

Kur'an'ın muhkem ayetlerini teyid eder.D)

Sünnette yer alan davranışların tamamı aynı
derecede bağlayıcı değildir.

E )

3. I. "Bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüzde -eğer
Allah’a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız- o hususta
Allah’a ve Resulüne başvurunuz." (Nisa suresi, 59.
ayet.)
II. "Hiç şüphesiz ki sen üstün bir ahlak üzeresin."
(Kalem suresi, 4. ayet.)
III. "Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan
öncede peygamberler gelip geçmiştir…" (Âl-i İmran
suresi, 144. ayet.)
IV. "Allah ve Resulü bir konuda hüküm bildirdiği
zaman, ne bir mü’min erkeğin ne de bir mü’min
kadının o konuda başka bir tercihte bulunma hakları
yoktur.." (Ahzab suresi, 36. ayet.)
Verilen ayetlerden hangileri sünnetin bağlayıcılığı
konusunda örnektir?

Yalnız IA)

I ve IIB)

I ve IVC)

II ve IIID)

III ve IVE )

4. Evrensellik, bir gerçekliğin bütün zamanları, bütün
coğrafyaları, milletleri muhatap alması, bunlar
arasında herhangi bir ayrım yapmamasıdır. Evrensel
bir dinin ilkeleri de, her zamana ve herkese hitap
etmelidir.
Buna göre;
I. Hz. Peygamber'in, insanlığın nesilden nesile
aktararak getirdiği üstün değerleri onaylayıp
sünnetine dahil etmesi,
II. Bütün insanların can, mal, ırz ve namusunun
dokunulmaz olduğunu beyan etmesi,
III. Çevrenin korunması, akarsu ve denizlerin
kirletilmemesini teşvik etmesi
ilkelerinden hangileri sünnetin evrensel yönüne
örnek olarak gösterilebilir?

Yalnız IA)

I ve IIB)

I ve IIIC)

II ve IIID)

I,II ve IIIE )
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Hadis 2. Ünite Çalışma Soruları

5. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlikle ilgili
yanlış bir bilgidir?

Allah’tan (c.c.) aldıkları vahyi insanlara
bildirmekle görevlidirler.

A)

Allah Teâlâ, elçilerini, insanlar arasından
seçmiştir.

B)

Allah (c.c.) vahiylerini bir melek aracılığıyla
bildirmiştir.

C)

Tüm peygamberlerin adları Kuran’da
geçmektedir.

D)

Peygamberlerin bazılarına vahiy yoluyla kitaplar
indirilmiştir.

E )

6. İslam âlimleri, Peygamber Efendimiz'in
davranışlarının tamamını mutlaka uyulması gerekli,
aynı derecede bağlayıcı bir sünnet olarak
görmemiştir. Resul-i Ekrem’in giyim kuşamı, bazı
tedavi yöntemleri, kullandığı eşya ve binek araçları
yaşadığı toplumun bir ferdi olması ile ilgilidir.
Peygamberliğine özgü bir takım davranışları da
vardır. Kendisinin visal orucu tutması ve kendisine
gece namazının farz kılınması gibi hususlar örnek
verilebilir.
Hz. Peygamber'e özgü durumları ifade etmek için
aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

Hasâisu’n-NebîA)

Delâilü’n-NübüvveB)

Şemâilü’n-NebîC)

Kitabü’ş-ŞemâilD)

Mu’cizatü’n-NebîE )

7. Bir gün Hz. Ebu Bekir’e (r.a.) yaşlı bir kadın gelerek
mirastan kendisine pay verilmesini istedi. Hz. Ebu
Bekir de (r.a.): “Senin bu isteğin hakkında Allah’ın
(c.c.) kitabı ve Resûlullah’ın (s.a.v.) sünnetinde bir
şey bilmiyorum. Siz dönünüz ben insanlara sorayım.”
dedi. Sonra durumu araştırdı. Muğire b. Şu’be (r.a.): “
Hz. Peygamber'in du durumda olan kişiye mirastan
altıda bir verdiğini gördüm.” deyince Hz. Ebu Bekir
(r.a.): “Seninle birlikte bu haberi işiten var mı?” diye
sordu. Muhammed b. Mesleme de (r.a.) onun
benzerini söyleyince Hz. Ebu Bekir (r.a.) kadına
altıda bir miras verdi.                          (Ebû Davûd,
Sünen, Kitâbu’l-Ferâiz, 111.)
 
Anlatılan olaydan hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

Sünnet dini anlamada ikinci kaynaktır.A)

Naslar olmadan da ibadet esasları bilinir.B)

Hz. Peygamber’in hüküm koyma yetkisi vardır.C)

Sahabe, hadisleri araştırarak öğrenmiştir.D)

Sahabe, hadislerin hepsini bilmiyordu.E )

8. Hz. Peygamber (sav),Hayber’in fethinde sancağı Hz.
Ali’ye (r.a) vererek ona hitaben şöyle buyurmuştu
:“Onların yanlarına kadar ağır ağır yürü, sonra onları
İslam’a çağır ve üzerlerine vacip olan ilahî hakları
onlara söyle. Allah’a yemin ederim ki, Cenab-ı Allah’ın
senin vasıtanla bir insanı hidayete erdirmesi, en değerli
kırmızı deve sürüsüne sahip olup da onları Allah
yolunda infak etmenden daha hayırlıdır.“  ( Buhari,
Cihad, 143; Müslim, Fezailü’s-Sahabe, 4 )
 
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkartılacak
hükümlerden biri değildir?

Tevhid inancı, vahyin gösterdiği istikamette
insanlara sabırla açıklanmalıdır.

A)

Tebliğ ve irşad
faaliyetini sadece görev verilen Müslümanlar yerine
getirmek zorundadır.

B)

İslam’ın ilkelerini yeryüzünde yaymak ve
haksızlıkları gidermek için mücadele edilmelidir. 

C)

Tevhid ve irşad faaliyetinde kin ve öfke ile değil
merhamet ve şefkatle hareket edilmelidir.

D)

Bir insanın hidayetine vesile olmak Allah'ın kuluna
vereceği en büyük bir lütuflardan biridir.

E )
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9. İman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar emniyet
içinde olanlar işte onlardır.” (En’am suresi, 82.
ayet) Bu ayet inince endişelenmeye başlayan sahabe
“İçimizde şöyle veya böyle zulmetmeyen, nefsine
zulmü karıştırmayan hiç kimse yoktur.” düşüncesiyle
Hz.Peygamber’e (s.a.v.) gelip şunları söylediler: Ey
Allah’ın elçisi. Bizim halimiz ne olacak? Hangimiz
zulmetmiyoruz ki? Hz. Peygamber(s.a.v.), bu ayetteki
yanlış anlaşılmayı şöyle giderdi: Ayette geçen zulüm
şirk anlamındadır. Lokman'ın oğluna “şirk en büyük
zulümdür.”(Lokman suresi, 1.ayet) dediğini
duymadınız mı?  (Müslim, İman,197)
 
Bu olaydan hareketle Sünnet’in Kur’an
karşısındaki konumu hakkında aşağıdaki
yargılardan hangisi doğrudur?

Sünnet Kur’an’ın yanında dinin ikinci kaynağıdırA)

Sünnet lafzıyla ve manasıyla vahy eseridirB)

Sünnet Kur’an’ın umum ifade eden ayetlerini
tahsis eder.

C)

Hz. Peygamber Kur’an’ı tebliğ edip uygulamasını
göstermiştir.

D)

Kur’an’ın bütün ayetleri sünnet olmadan
anlaşılamaz.

E )

10. Ahzab Suresinin 21. ayetinde geçen ve genellikle
Hz. Muhammed (s.a.v) için kullanılan güzel örnek
anlamındaki Kur’an tabiri aşağıdakilerden
hangisidir?

Hatemü'l - enbiyaA) Ulu'l azmB)

Üsve-i haseneC) RasulurrahmetiD)

HabibullahE )

11. 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 )

12. 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 )
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13. Bir gün Hz. Ebu Bekir’e yaşlı bir kadın gelerek
mirastan kendisine pay verilmesini istedi. Hz. Ebu
Bekir de “Senin bu isteğin hakkında Allah’ın kitabında
bir şey yoktur, Resulullah’ın (s.a.v.) sünnetinde de bu
konuda bir şey bilmiyorum. Siz dönünüz ben
insanlara sorayım.” dedi. Sonra durumu araştırdı.
Muğire b. Şu’be (r.a.) “Peygamberin ona altıda bir
verdiğini gördüm.” deyince Hz. Ebu Bekir (r.a.)
“Seninle birlikte bu haberi işiten var mı?” diye sordu.
Muhammed b. Mesleme (r.a.) de onun benzerini
söyleyince Hz. Ebu Bekir kadına altıda bir miras
verdi.                                                                           
                                                                                     
                                                 (Ebû Davûd, Sünen,
Kitâbu’l-Ferâiz, 111.)
 
Yukarıda anlatılan olaydan hareketle aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Sünnet dini anlamada ikinci kaynaktır.A)

Naslar olmadan da ibadet esasları bilinirB)

Hz. Peygamber’in hüküm koyma yetkisi vardır.C)

Sahabe hadisleri araştırarak öğrenmiştir.D)

Sahabe hadislerin hepsini bilmiyordu.E )

14. 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 )
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15. Tâbiîn âlimlerinden Abdurrahman b. Yezîd, hac
mevsiminde ihram yerine dikişli elbise giymiş bir
adam gördü. Ona elbiselerini çıkararak ihram
giymesini söyledi. Adam: -Bana ihram giymemi
emreden bir ayet oku bakayım, diye itiraz etti. Bunun
üzerine bu ünlü âlim ona: “Peygamber size ne
verdiyse onu alın, neyi yasakladıysa ondan kaçının”
buyrulan Haşr Suresi’nin 7. ayetini okudu.
Bu olaydan hareketle Sünnet’in Kur’an
karşısındaki konumu hakkında aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
 

Peygamber Efendimize, Kur'an-ı Kerim’i
açıklama ve yorumlama görevinin verildiğini bu
ayet açıkça ortaya koymaktadır.

A)

İbadetlerden sosyal hayata varıncaya kadar pek
çok hüküm Kur'an ayetlerine ve Peygamberimizin
(s.a.v.) hadislerine dayalı olarak belirlenmiştir.

B)

Allah’ın (c.c) Resulü, Kur'an-ı Kerim’i hem
sözleriyle açıklamış hem de hayatına aktararak
Kur'an'a uygun yaşamanın nasıl olacağını
davranışlarıyla göstermiştir.

C)

Allah Teâlâ’nın Peygamberimize (s.a.v.) verdiği
görev hem Kur'an-ı Kerim’i bize ulaştırmak hem
de nasıl anlayıp yaşayacağımız konusunda bizi
aydınlatmaktır.

D)

Peygamber Efendimiz'in “kanun koyucu” olduğu
açıkça ifade edilen ayete göre Kur'an-ı Kerim'de
olmayan bir hükmü koyabilir veya kaldırabilir.

E )

16. Resûlullah şöyle buyurmuştur: “Benim ve sizin
durumunuz, ateş yakıp da ateşine çekirgeler ve
kelebekler düşmeye başlayınca, onlara engel olmaya
çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten
korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum, siz ise
benim elimden kurtulmaya, ateşe girmeye
çalışıyorsunuz.” (Müslim, Fezâil, 19.)
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılacak
yargılardan biri değildir?

Peygamber Efendimiz ümmetine karşı son
derece merhametli ve şefkatlidir.

A)

Peygamber Efendimiz  insanları uyarmak için
gönderilmiştir.

B)

İnsanlar çekirgeler ve kelebekler gibi zayıf
varlıklardır. Kendi başlarına doğruyu bulamazlar.

C)

Peygamber Efendimizin tebliğ ve davetine  kulak
asmayanlar, dinlemeyenler olacaktır.

D)

Peygamber Efendimize uyanlar kurtuluşa erer,
karşı gelenler ise kendi nefislerine zulmetmiş
olurlar.

E )

17. “Benim ve sizin durumunuz, ateş yakıp da ateşine
çekirgeler ve kelebekler düşmeye başlayınca, onlara
engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben
sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum,
siz ise benim elimden kurtulmaya, ateşe girmeye
çalışıyorsunuz.” (Müslim, Fezâil, 19.)
 
Verilen hadis doğrultusunda,
I.   Peygamberimizin uyarıları ümmetine kıyamete
kadar rehberdir.
II.  Peygamberler insanları uyarmak için
gönderilmişlerdir.
III. Çölde ateş yakılınca kelebekler ve çekirgeler
ateşe girerler.
IV. Ateşe atılan çekirge ve kelebekleri kurtarmak
gerekir.
V.  Hz. Peygamber ümmetine karşı merhametli ve
şefkatlidir.
İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

I-IVA) II-VB)

II-III-IVC) II -IV-VD)

I-III-VE )

18. 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 )
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19. 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 )

20. 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 )

21. Kur'an-ı Kerim'de "... o kadîm evi (Kâbe) tavaf
etsinler." (22. Hac, 29.) buyrulmaktadır. 
Peygamberimiz (s.a.s.) ise Mekke’ye geldiklerinde ilk
iş olarak abdest almış, sonra da Kâ’be’yi tavaf etmiş,
(Buhârî, Hac, 62. III, 162-163.) âdetli olan eşi Hz.
Aişe’ye;“Hac yapan kimsenin her yaptığını yap,
sadece Kâ’be’yi tavaf etme” buyurmuştur. (Buhârî,
Hayz 1. I, 77.)
Bu hadis-i şerif, yukarıdaki ayetin manasına nasıl
bir katkıda bulunmaktadır?

Hadis, Kur'an-ı Kerim'deki ayeti örnek vererek
açıklamıştır.

A)

Hadis, Kur'ân'da kapalı olarak verilmiş bir
konuyu ayrıntılarıyla açıklamıştır.

B)

Hadis, Kur'ân'da mutlak (kayıtsız, sınırsız) olarak
zikredilen hükmü sınırlandırmıştır.

C)

Hadis, Kur’ân’da bulunan hükümleri
destekleyerek kuvvetlendirmiştir.

D)

Kur'ân'da bulunan bir hükmü desteklemek
yerine  yeni bir hüküm koymuştur.

E )

22. Kur’an-ı Kerim’de Peygamber Efendimizin
örnekliği için kullanılan “en güzel örnek”
anlamına gelen kelime aşağıdakilerden
hangisidir?

Üsve-i haseneA) Muhammed'ül-eminB)

Nebiyyu’r-rahmeC) Rahmetenli’l-âlemînD)

Sahibu’l-LivaE )

23. Kur'an-ı Kerim’de “Allah size leşi ve kanı haram
kıldı.” (Bakara suresi, 173.ayet) buyrulmaktadır.
Peygamberimiz ise “Size iki ölü ve iki kan helal
kılınmıştır. İki ölü balık ve çekirge, iki kanda karaciğer
ve dalaktır.” buyurmuştur. (İbn Mâce, Et’ime, 31;
Ahmed b.Hanbel, Müsned, C 2,s. 97.)
Bu hadis-i şerif, yukarıdaki ayetin manasına nasıl
bir katkıda bulunmaktadır?

Hadis, Kur’ân’da bulunan hükümleri
destekleyerek kuvvetlendirmiştir. 

A)

Hadis, Kur'an-ı Kerim'deki  ayeti örnek vererek
açıklamıştır.

B)

Hadis, Kur’ân-ı Kerîm’de bulunmayan mesele ler
hakkında hükümler koymuştur.

C)

Hadis, Kur'ân'da bulunan bir hükmü desteklemek
yerine yeni bir hüküm koymuştur.

D)

Hadis, Kur'ân'da genel anlamda zikredilen bir
hükmü sınırlandırmıştır.

E )
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24. Kendisine Kur'an-ı Kerim indirilen ve İslam dinini
insanlara tebliğle görevlendirilen Resul-i Ekrem
evrensel mesajın taşıyıcısıdır. Onun örnek hayatı,
sünneti, Müslümanların hayatına ve insanlığın
vicdanına evrensel bir yansımadır. Hz. Peygamber’in
nebi olarak evrensel davranışları olduğu gibi beşer
olarak içinde yaşadığı toplumun âdet ve
geleneklerine göre davranışları da olmuştur.
Bu bilgilere göre;
I-  “Nerede olursanız olun, daima hakkı, doğruyu
söyleyin.” (Buhârî, Ahkâm, 43)
II-  Resulullah (s.a.v) üç parmağıyla yemek yer sonra
onları yalardı. (Müslim, Eşribe,131)
III- “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” 
(İbn Mace, Mukaddime,17)
IV-  Hz. Peygamber soğuk ve tatlı yiyeceklerden
hoşlanırdı. (Tirmizi, Eşribe, 21)
V- “Hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için de
istemedikçe gerçekten mümin sayılmaz.”                   
                                                                                     
   (Buhârî, İmân, 6.)
Hangileri  sünnetin evrensel nitelikte olanlarına
örnek teşkil eder?

Yalnız IIIA)

Yalnız VB)

  II-III-IVC)

I-II-VD)

I-III-VE )

25. “İman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar emniy
içinde olanlar işte onlardır.” (En’am suresi, 82. ayet) Bu ay
inince endişelenmeye başlayan sahabe “İçimizde şöy
veya böyle zulmetmeyen, nefsine zulmü karıştırmayan 
kimse yoktur.” düşüncesiyle Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ge
şunları söylediler: Ey Allah’ın elçisi. Bizim hâlimiz 
olacak?  Hangimiz zulmetmiyoruz ki?  Hz. Peygamb
(s.a.v.), bu ayetteki yanlış anlaşılmayı şöyle giderdi: Aye
geçen zulüm şirk anlamındadır. Lokman'ın oğluna “şirk 
büyük zulümdür.” (Lokman suresi, 1.ayet) dediğ
duymadınız mı?                       
                                                                                            
(Müslim, İman,197)
 
Bu olaydan hareketle Sünnet’in Kur’an karşısındaki
konumu hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi
doğrudur?

Sünnet Kur’an’ın yanında dinin ikinci kaynağıdır.A)

Sünnet lafzıyla ve manasıyla vahy eseridirB)

Sünnet Kur’an’ın umum ifade eden ayetlerini tahsis
eder.

C)

Hz. Peygamber Kur’an’ı tebliğ edip uygulamasını
göstermiştir.

D)

Kur’an’ın bütün ayetleri sünnet olmadan anlaşılamaz.E )

7



Hadis 2. Ünite Çalışma Soruları

26. Sahabeden Seleme b. Ekva (r.a) şöyle demiştir:
Peygamber (s.a.v.) bayram hutbesinde:
—Sizlerden her kim kurban keserse, bayramın
üçüncü gece sinden sonra evinde kurban etinden bir
şey bulunduğu hâlde sabahla masın  buyurdu. Ertesi
sene gelince sahâbîler:
— Yâ Rasulallah! (Kurban etlerini) geçen sene
yaptığımız gibi mi dağıtacağız? diye sordular.
Rasûlullah şöyle cevap verdi:
—Bu yıl kendiniz yiyiniz, başkalarına yediriniz ve
ailenize azık edininiz. Çünkü geçen sene insanlar
arasında geçim zorluğu vardı. Bu sebeble ben o
sene insanlara yardım etmenizi istedim.                     
                                                                     
                                                                                   
(Buhâri, Edâhi, 25)
 
Hadisten hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

Şartların değişmesiyle hükümler de değişebilirA)

Hz. Peygamberin emirlerinin hikmeti
araştırılmalıdır

B)

Hz. Peygamberin emirlerine sorgulanmadan
uyulmalıdır.

C)

Hz. Peygamber toplumun maslahatı için emir
verir.

D)

Hadislerin hangi şart ve ortamda söylendiği
bilinmelidir.

E )
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