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S-1 Dinin tanımını yapınız?  

Din akıl  sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla dünya ve ahirette 

iyil iğe ve doğruluğa  götüren ilahi kanunlar bütünüdür. 

 

S-2 Dinler kaça ayrılır? 

Dinler üçe ayrıl ır:  

1- İlahi dinler(Hak dinler), 

2- İlahi olmayan dinler(Batıl  dinler),   

3- Muharref dinler(Aslı bozulmuş dinler).  

S-3 Dinlerin kısımlarını örnek vererek açıklayınız?                                                

İlahi Dinler: Vahiy kaynaklı dinler. 

Örneğin: İslamiyet, Hıristiyanlık, Yahudilik 

İlahi Olmayan Dinler: Vahye dayanmayan insanların fikirleri 

etrafında oluşan dinler. Örneğin: Budizm, Hinduizm, Jainizm vs. 

Muharref  Dinler: Vahiy kaynaklı bir din olduğu halde zamanla 

tahrif olan, aslı bozulan dinler.  

Örneğin: Günümüzdeki Hıristiyanlık ve Yahudilik.  

Sihizim: Semavi bir dinle semavi olmayan bir dinin karışımından 

ortaya çıkmış dinler. Örneğin:Hindistan’da. görülen Sih dini. 

S-4 Monoteizm, politeizm, ateizm kavramlarını açıklayınız? 

Monoteizm: Tek tanrıcıl ık (Tevhid)  

Politeizm:     Çok tanrıcıl ık; (Şirk)  

Ateizm:         Tanrı inancını yok sayma. 

S-5 İman, tevhid, şirk, küfür kavramlarını açıklayınız?  

İman:    Bir şeyi gönül huzuru ile benimsemek, 

Tevhid: Bir tek yüce ve aşkın bir varlığa inanmak. 

Şirk:      Birden çok tanrının varlığına inanmak.  

Küfür:   Örtmek,inkar etmek, yok saymak. 

S-6 Sahih bir imanda bulunması gereken şartlar nelerdir?  

1 - İmanın ümitsizlikten uzak olması, 

2 - İman esaslarının tümünü hoşgörmek, 

3 - İmanı zayi edecek  davranışlardan uzaklaşmak. 

S-7 Kelime-i tevhid ve Kelime-i şehadetin anlamı nedir?   

Kelime-i tevhid:  Allah’tan başka ilah yoktur.                    

Hz. Muhammed (s.a.v) Allah’ın elçisidir.  

Kelime-i şehadet: Şahitlik ederim ki , Allah’tan başka ilah yoktur, 

yine şahitl ik ederim ki Hz. Muhammed (s.a.v) Allah’ın kulu ve 

elçisidir. 

 

 

 

 

 

 

S-8 İman esasları nelerdir? 

1-Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak. 

2-Meleklere inanmak, 

3-Kitaplara inanmak, 

4-Peygamberlere inanmak. 

5-Ahiret gününe inanmak, 

6-Kaza ve kadere inanmak. 

 

S-9 İslam’ın şartları nelerdir? 

1-Kelime-i  şehadet getirmek, 

2-Namaz kılmak, 

3-Zekat vermek, 

4-Oruc  tutmak, 

5-Hacca gitmek. 

S-10 İnanç yönünden insanlar  kaça ayrılır,açıklayarak 

belirtiniz? 

Mü’min,münafık,kafir ve müşrik olmak üzere  4’e ayrıl ır 

Mü’min: Allah’a  Peygamberimiz’e ve Peygamberimiz’in  Allah’tan 

getirdiklerine yürekten inanan kimse.  

Münafık: Kalbi i le Allah’a,Peygambere  inanmadığı halde, dili  i le 

inandığını söyleyen kimse.  

Kafir: Allah’a, Peygamberimiz’e ve İslam dininin temel esaslarına 

inanmayan kimse.  

Müşrik: Allah’ın varlığını kabul etmekle beraber  başka tanrıların 

varlığını da kabul eden kimse. 

S-11 Tahkiki , tafsili, icmali ve taklidi iman kavramlarını 

açıklayınız?  

Tahkiki iman:   Araştırmaya, anlamaya dayalı iman. 

Tafsili iman  :   İman esaslarına ayrı ayrı inanmak. 

İcmali iman  :   İman esaslarının tümüne birden inanmak  

Taklidi iman :   Çevrenin telkiniyle oluşan iman. 

S-12 Allah’ın zati sıfatlarını açıklayarak sıralayınız?   

1-Vücud:   Yüce Allah’ın var olması,  

2-Kıdem:   Allah’ın varlığının başlangıcının olmaması.  

3-Bekâ   :   Allah’u Teâlâ’nın varlığının sonu olmaması.  

4-Vahdaniyet: Allah’ın zatında ve fi i l lerinde bir olması 

5-Muhallefetün- lil-havadis: Allah’ın sonradan yaratılanlara 

benzememesi. 

6-Kıyam bi-Nefsihi: Allah’ın var olmak ve varlığını sürdürebilmek 

için hiçbir şeye ihtiyaç duymaması,varlığının bizzat kendisinden 

olması. 
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S-13 Allah’ın subuti sıfatlarını açıklayarak sıralayınız?   

1-Hayat:   Allah’ın canlı ve diri  olması. 

2-İlim:       Allah’ın olmuş,olacak her şeyi bilmesi. 

3-İrade:    Allah’ın her istediğini dilemesi. 

4-Semi:    Al lah’ın her şeyi işitebilmesi . 

5-Basar:   Allah’ın her şeyi görebilmesi. 

6-Kelam:  Allah’ın konuşması. 

7-Tekvin: Allah’ın her şeyi yaratması.  

8-Kudret: Allah’ın her şeye gücü yetmesi. 

S-14 Allah’ın sevgi ve merhametini ifade eden güzel isimlerine 

birkaç tane örnek veriniz? 

Afuvv:   Affeden.         Birr:       İyil ikte bulunan.  

Ğaffar:  Bağışlayan.    Hâdî:      Hidayet eden 

Rezzak: Rızık veren,    Tevvâb: Tevbeleri kabul eden. 

S-15 Allah’ın rahmetini ifade eden güzel isimlerine birkaç  örnek 

veriniz?  

Rahman: Bütün aleme acıyan.  

Rahim:    Mü’minlere karşıl ık veren. 

Mecid:    Yüce,şanlı şerefli,lütuf ve keremi bol olan 

Latif:       Yaratılmışların ihtiyaçlarını karşılayan.  

Şekur:     Az bir iyil iğe karşıl ık, çok mükafat veren. 

Bâsit:      Allah’ın lütuf ve rahmetini kullarına yayması. 

Vâsi:       Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan. 

Muhsî:   Her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilmesi. 

Zül-Celali ve’l-İkram: İkram ve İhsan sahibi hürmet ve saygıya 

yegâne layık ve tüm büyüklüklere sahip.  

Mutekebbir: Büyük, azamet sahibi olan.  

Câmi:     Derleyen, toplayan  

Kahhar: Her şeye ğalip olan. 

Aliyy:   Yüksek, ve yüce olan.  

Basîr:   Her şeyi her yönüyle gören, 

Bârî:     Her mahlukatı özenle yaratan. 

Celil:    Büyüklüğü yüce olan.  

Habîr:  Her şeyden haberdar olan.  

Kavî:    Sınırsız kudret sahibi olan. 

Kayyüm: Her şeyi  kudret ve iradesiyle sürdüren.  

Kebir:    Büyük olan.  

Metin:   Kuvvetli, hiçbir işin ona zor gelmemesi. 

Muhyi:  Dirilten hayat veren.  

Muktedir: Gücü her şeye yeten.  

Şehid:  Her şeyi hakkıyla gören. 

Kerim: Çok cömert . 

Mukit: Rızıkları yaratan. 

 

 

 

 

S-16 Melek ve mahiyeti hakkında bilgi veriniz?  

Melek: Elçi haberci, kuvvet  gibi anlamlara gelir. Melekler nurdan 

yaratılmışlardır. Melekler, yemez, içmez, uyumaz ve cinsiyetleri  

yoktur. 

S-17 Dört büyük melek ve görevleri hakkında bilgi veriniz? 

Cebrail: Vahiy meleği. 

Mikail:  Yeryüzünün işleyişiyle görevli  melek. 

Azrail:   Ölüm meleği. 

İsrafil:   Sur’a üflemekle görevli  melek. 

S-18 Hafaza melekleri, Kiramen Katibin ve  Münker-Nekir 

melekleri hakkında bilgi veriniz? 
Hafaza Melekleri: İnsanları korumakla görevli, iyiliğe yönlendirir, 
kötülüklerden sakındırırlar.  
Kiramen Katibin: Yazıcı meleklerdir. İnsanların davranışlarını 

gözler, iyil ikleri ve günahları yazarlar. 
Münker ve Nekir: Sorgu melekleri,insanların kabirde 
sorgulamalarını yapmakla görevli  melekl er.  
Hamele-i Arş:  Arşı taşıyan melekler.  

Mukarrebun ve İlliyyun: Allah’a çok yakın, şerefli  bir mevkide 
bulunan melekler.  
S-19 Cin ve şeytan hakkında bilgi veriniz? 

Cin: Cin kavramı Kur’an’da yer almakta ve cin adında  bir sure 

bulunmaktadır. Cinler, dumansız ateşten yaratılmışlardır. Cinlere 

de peygamberler gönderilmiş olup müslüman veya kafir olanları 

vardır 

Şeytan: Varlığı Kur’an’da haber verilen, insanları doğru yoldan 

saptıran, görünmeyen bir varlıktır. 

Satanizm: Batıl  bir akım olup şeytana tapmaya satanizm, şeytana 

tapan kimseye de satanist denir. Şeytan Allah’a isyan etmiştir. 

Tanrıl ık iddiasında bulunmadığı halde bazı insanlar şeytana 

tanrıl ık atfetmişlerdir. Satanizm ilk önce Hıristiyan kil iselerine bir 

başkaldırı olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzdeki satanizm 

anlayışını 1960’larda Amerika’da La Vey üstlenmiştir. Satanistler 

kişileri alkol, uyuşturucu, canlı varlıkları öldürme, onları kurban 

etme gibi zararlı eylemlere yöneltmektedirler. 

S-20 Batıl inançlar hakkında bilgi veriniz? 

Falcılık: Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla 

yapılmaktadır. Peygamberler dahi geleceğe dair bilgiler 

veremezlerken falcıların gelecekten haber vermesi düşünülemez. 

Fal yapmak ve yaptırmak büyük günahtır. 

Ruh çağırma: İslam’da ruh çağırma, ruhlarla irtibatlı olma yoktur.,  

Büyü-Sihir: Dinimiz büyü-sihir gibi batıl  şeyleri yapmayı, 

yaptırmayı  kesinlikle yasaklamıştır. 

 

S-21 Vahiy ve mahiyeti hakkında bilgi veriniz? 

Vahiy: Sözlükte, gizli  konuşma, gizli  ve süratli  olarak bildirme, 

gönderme, işaret  gibi anlamlara gelir. İlk vahiy Miladi 610 yıl ı 

Mekke’de Hira mağarasında  melek Cebrail  (a.s) aracılığıyla Alak 
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suresinin i lk beş ayeti nazil  olmaya başladı. Kur’an’ın indiriliş 

süreci 23 yıl  sürdü. 

S-22 Dört kutsal kitap dışında Allah’u Teala’nın peygamberlere 

verdiği sahifeler hakkında bilgi veriniz?  

Hz. Adem     (a.s)’a 10 Sahife 

Hz. İbrahim (a.s)’a 10 Sahife 

Hz. İdris        (a.s)’a 30 Sahife 

Hz. Şit           (a.s)’a  50 Sahife 

S-23 Kutsal kitaplar hakkında bilgi veriniz? 

Tevrat: İsrail oğullarına gönderilmiştir. 

Zebur:  Hz. Davut (a.s)’a gönderilmiştir. 

İncil:     Hz. İsa’(a.s)’a  gönderilmiştir.  

Kur’an-ı Kerim: Hz.Muhammed (a.s)’a  gönderilmiştir.         

 

S-24 Hıristiyan dünyasının kabul ettiği İnciller hangileridir?  

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncil leri 

S-25 Kur’an’ın muhtelif  isimleri nelerdir?  

Kitap, Furkan, Hüda, Tenzil, Kelamullah,Beyan,Şifa  ve Mubin’dir 

S-26 Kur’an’ın toplanması ve kitap haline getirilmesi hakkında 

bilgi veriniz? 

Kur’an-ı Kerim Hz. Ebu Bekir zamanında cem edildi  (Kitap haline 

getiri ldi.) Hz Osman zamanında  yedi nüsha olarak çoğaltıldı. 

Kur’an-ı Kerim’in cem ve çoğaltma  (istinsah)  işleminde komisyon 

başkanlığını  Zeyd b. Sabit yapmıştır. 

S-27 Peygamber, rasul ve nebi kavramlarını açıklayınız? 

Peygamber: Elçi, haber getiren anlamında farsça bir sözcüktür. 

Arapça’da karşıl ığı gönderilmiş anlamında Rasul, haber veren 

anlamında  Nebi ’dir. 

Rasul:Yeni bir öğreti ve kitap ile gönderilen elçi. 

Nebi: Yeni bir öğreti veya kitap ile gönderilmeyip önceki elçinin 

kitabını veya öğretisini tebliğ etmekle görevli  elçi. 

S-28 Peygamberlerde bulunması vacip olan sıfatları açıklayarak 

belirtiniz?  

1-Sıdk:        Doğru olmak.  

2-Emanet: Güvenilir olmak.  

3-Fetanet: Akıll ı ve zeki olmak.  

4-Tebliğ:    Bildirmek, i letmek.  

5-İsmet:     Günah işlememek  

(Zelle: Peygamberlerin işlediği küçük hatalar) 

 

S-29 Peygamberlerin görevleri hakkında bilgi veriniz? 

Davet:Peygamberlerin  temel görevi insanları tevhit inancına, her 

türlü şirkten arınarak bir tek Allah’a inanmaya çağırmak. 

Beyan: Dinin esaslarını  açıklamak. 

İnzar:   İnsanları uyarmak. 

Tebşir: Salihleri müjdelemek. 

 

S-30 Olağanüstü haller hakkında bilgi veriniz? 
Mucize:, Aciz bırakan, olağanüstü , karşı konulmaz gibi anlamlara 

gelir. Peygamber olmanın delil lerinden biridir. 
İrhas: Peygamber olacak şahsın peygamber olmadan önce 
gösterdiği olağanüstü haller.Örneğin:Hz.İsa’nın kundakta iken 
konuşması.  

Keramet: Allah’a ve Peygambere gönülden bağlı olan veli  kulların 
gösterdiği olağanüstü haller.  
Meunet: Veli  olmayan bir kulunun darda iken Allah’tan yardım 

görüp kurtulması.  
İstidrac: Kafir ve günahkar kişilerin arzu ve isteklerine göre ortaya 
çıkan olağanüstü haller.  
İhanet : Kafir ve günahkar kişilerin arzu ve isteklerine aykırı 

meydana gelen olaylar. Örneğin: Müseylime bir gözü kör olan bir 
kişiye dua edince diğer gözü de kör oluyor.  
 

 
S-31 Peygamberler ve kısa özellikleri hakkında bilgi veriniz?  
Kur’an’da Açıkça İsminin Geçip Geçmediği Bilinmeyen Peygamberler  
1-Zülkarneyn     2-Lokman       3-Üzeyir 
Beş Büyük Peygamber: Hz.Nuh,Hz.İbrahim,Hz.Musa,Hz.İsa ve 

Hz.Muhammed. 
Hz. İbrahim(a.s): Puta tapanlarla mücadele eden,aklıyla   Rabbini 
bulan, tevhid inancının sembolü bir peygamber. 
Hz. Musa (a.s): Hızır (a.s) i le arkadaşlığı ve Hikmeti öğrenmek 

isteyişi,Firavun’la mücadelesi ve İsrailoğulları’nı dine  daveti .                       
Hz. Eyyüp (a.s): Sabrı, hastalığı ve yerden çıkan su ile yıkanması 
ve hastalıktan kurtulması, 

Hz. Yusuf (a.s):  Kardeş sevgisi  ve hasreti , rüyası, köle olarak 
satılması ve Mısır’a melik olması. 
Hz. Yunus (a.s.):Ninova şehrinden olup kavmine küsüp giden, 
balık sahibi  peygamber. 

Hz. İsa (a.s.) Hz. Meryem’in oğlu olup babasız dünyaya 
geldi.Hıristiyan dünyasının peygamberidir. 
 

S-32 Kaza, kader,ahiret,ölüm ve ruh, hakkında bilgi veriniz? 

Kaza:Allah’ın önceden takdir ettiği şeyleri,zamanı gelince 

yaratmasına kaza denir. 

Kader:Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar olacak her şeyin 

zamanı,yeri ve özelliklerini sonsuz bilgisiyle bilmesi ve takdir 

etmesi demektir. 

Tevekkül: Bir şeyin gerçekleşebilmesi için gerekli  olan her şeyi 

yaptıktan sonra işin sonucunu Al lah’a  havale etmek. 

Ahiret: İnsanların yeniden diriltilmeleriyle başlayıp sonsuza kadar 

devam edecek olan zaman. 

Ölüm: Ruhun bedenden ayrılmasıyla başlayan, yeni ve ebedi bir 

hayatın başlangıcı. 

Ruh:Bedensel yaratıl ıştan sonra verilen ve mahiyeti yalnızca Allah 

tarafından bilinen ilahi bir emirdir. 
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S-33 Kabir,berzah, haşr, kıyamet ve mahşer hakkında bilgi 

veriniz? 

Kabir:Ölen kimselerin,haşr’i  bekledikleri yer. 

Berzah: Ölümle başlayıp haşr’e kadar süren zaman. 

Haşr:Ölülerin diriltilip mahşere çıkarılması.  

Kıyamet: Birinci sura üflemekle başlayan hayat.  

Mahşer: İnsanların haşr i le toplandıkları yer. 

 

S-34 Rızık, ecel,sual, hesap , mizan,cennet ve cehennem 

hakkında bilgi veriniz?  

Rızık:  Sözlükte azık, yenilen, içilen, faydalanılan şeydir.  

Ecel:    Önceden tespit edilmiş ölüm anını ifade eder.  

Sual:    Akıl sahibi insanların sorguya çekilmesi. 

Hesap: Kıyamet gününde insanların sorgulanması.   

Mizan: Sevap ve günahların tartılması. 

Cennet: Mü’minlerin mükafatlarını görecekleri ebedi hayat. 

Cehennem:Kafir ve günahkarların cezalarını görecekleri yer. 

 

S-35 Reenkarnasyon hakkında bilgi veriniz? 

Reenkarnasyon (tenasuh,ruh göçü): İnsanın veya başka bir 

canlının öldükten sonra, durumunun iyi ise daha iyi bir canlının 

bedenine, kötü ise daha kötü bir canlının bedeninde tekrar hayat 

bulması demektir. İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik ve Zerdüştlük bu 

inancı reddeder. 

S-36 İbadetin tanımını yapınız? 

İbadet: Sözlükte kullukta bulunmak, boyun eğmek ve itaat etmek 

demektir. Terim anlamı ise Allah’ı yüceltmek, O’na karşı sevgi, 

saygı ve bağlıl ığını göstermek için iyi bir niyetle ortaya konan ve 

karşıl ığında sevap umulan tutum ve davranışlar demektir. 

S-37 İbadetin çeşitleri nelerdir? 

İbadetler bedeni,mali ve hem bedeni hem de mali olmak üzere 

üç kısma ayrıl ır. Ayrıca ibadetler şekle bağlı olanlar ve şekle bağlı 

olmayanlar diye de ikiye ayrıl ır. 

S 38 Salih amelin tanımını yapınız? 

Salih Amel: İmanın gereği olarak yapılan iyi, yararlı ve güzel 

davranışlar demektir. 

S-39 Mükellef ne demektir? 

Mükellef:Dinin emir ve yasakları i le yükümlü, sorumlu kimse 

demektir.Mükellef olmanın temel şartı akıl -baliğ olmaktır. 

S-40 Ef’ al-i mükellefin görevlerini sayınız? 

1-Farz          2-Vacip      3-Sünnet     4-Müstehap 
5-Mübah     6-Haram    7-Mekruh   8-Müfsid 
 

S-41 Farzın tanımını yaparak kısımlarını belirtiniz? 
Farz:Kesin bir delil  i le kesinlikle emredilen dini yükümlülük. 
Farz-ı ayın :Her mükellefin bizzat kendisinin yapmakla yükümlü 
olduğu işler. 

Farz-ı kifaye :Bazı mükelleflerin yapmasıyla diğerlerinin 
uhdesinden kalkan dini  yükümlülük. 

 
S-42 Vacip kavramını açıklayınız? 
Vacip:Zanni bir delil  i le yapılması dinimizce emredilen dini 
yükümlülük. 

 
S-43 Sünnetin tanımını yaparak çeşitleri hakkında bilgi veriniz? 
Sünnet:Farz ve vacip olmaksızın Peygamber Efendimiz  

tarafından yapılan ve bizden  yapılması istenilen işler. 
Sünnet-i müekkede: Sevgili  Peygamberimizin devam edip de pek 
az terk ettiği işler. 
Sünnet-i ğayr-i müekkede :Hz.Peygamberin devam ettiği fakat 

bağlayıcı olmadığını göstermek maksadıyla bazen terk ettiği işler. 
Sünnet-i zevaid:Peygamberimizin ibadet kastı olmaksızın bir 
beşer olarak yaptığı işler. 
Sünnet-i revatip: Beş vakit namazlar i le birlikte düzenli kıl ınan 

sünnet namazlara denir. 
Sünnet-i reğaip:Revatip sünnet dışında değişik sebeplerle kıl ınan  
nafile namazlar. Örneğin kuşluk namazı, istihare namazı vs. 

 
S-44 Müstehap mübah ve müfsid hakkında bilgi veriniz? 
Müstehap:Peygamberimizin bazen yapıp bazen terk ettiği işler. 
Mübah:Yapılması veya yapılmaması dinen cai z görülen 

işler.Yemek,içmek,uyumak gibi .  
Müfsid :Başlanmış bir ibadeti bozan işler. 
Örneğin:Oruçlu iken yemek-içmek gibi. 

 
 
S-45 Haramın tanımını yapınız? 
Haram :Dinimizce yapılması kesin bir delil le kesin ve bağlayıcı bir 

şekilde yasaklanan işlere haram denir.Adam öldürmek,yalan 
söylemek gibi.Haramı inkar eden dinden çıkar. 
 
 

S-46 Mekruhun tanımını yaparak kısımlarını belirtiniz? 
Mekruh: Kelime  anlamı sevilmeyen, hoşlanılmayan,  kötü 
görülen demektir.Fıkhi olarak, kesin ve bağlayıcı olmayan bir delil 

i le yapılmaması istenen işler.Mekruh iki kısma ayrıl ır. 
Tahrim-i mekruh:Haram’a yakın olan mekruh. (Vacibleri terk 
etmek) 
Tenzih-i mekruh:Helal’a yakın olan mekruh. (Sünnetleri terk 

etmek) 
 
S-47 İbadet insana neler kazandırır? 
1-Allah’a yaklaştırır, 

2-İç huzuru sağlar, 
3-Güven duygusunu geliştirir, 
4-Kötülükten alıkoyar, 

5-Sosyal yardımlaşmayı teşvik eder, 
6-İnsanlar arasında kaynaşmayı sağlar, 
7-Sabrı ve diğerğamlığı öğretir, 
8-Güzel ahlakın edinilmesine katkıda bulunur, 

9-Sorumluluk bil incini geliştirir. 
 
S-48 Temizliğin kısımlarını açıklayarak belirtiniz? 

Temizlik; maddi, manevi ve hükmi olmak üzere üç kısımdır. 
Maddi Temizlik: 
Beden temizliği, elbise temizliği ,  çevre temizliği . 
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Manevi Temizlik:  
Kalp temizliği, güvenilir olma, sözünde durma . 

Hükmi temizlik: Abdest, gusül, teyemmüm, mesh 
S-49 Abdestin farzlarını belirtiniz? 
Abdest’in Farzları: 
1-Yüzü bir kere su i le yıkamak, 

2-Elleri dirseklerle birlikte bir kere su i le yıkamak, 
3-Başın dörtte birini ıslak el i le meshetmek, 
4-Ayakları topuklarla birlikte bir kere su i le yıkamak. 

 
 
S-50 Abdestin sünnetlerini belirtiniz? 
1-Niyet etmek, 

2-Euzu besmele çekmek, 
3-Ağzı misvaklamak, 
4-Abdest uzuvlarını ara vermeden yıkamak, 
5-Azaları   iyice ovmak, 

6-Ağza 3 kere su alıp boşaltmak, 
7-Ağzı çalkalamak (mazmaza), 
8-Burna 3 kere su alıp boşaltmak,(istinşak) 

9-Ayetteki s ırayı gözetmek, 
10-Her organı 3 kere yıkamak, 
11-Yıkamaya sağdan başlamak, 
12-Elleri ve ayakları yıkamaya parmaklardan başlamak, 

13-Sakalı hilallamak, 
14-Yüzüğü oynatmak, 
15-Kulakları meshetmek, 

16-Boynu meshetmek, 
17-Başın tamamını meshetmek, 
18-Parmakların aralarını aralamak. 
 

S-51 Abdestin adaplarından birkaç tanesini belirtiniz? 
1-Namaz vakti girmeden abdest almak, 
2-Abdest alırken kıbleye yönelmek, 
3-Yüksek bir yere oturmak, 

4-Abdestte başkasından yardım istememek, 
5-Abdest alırken konuşmamak, 
6-Abdestte suyu israf etmemek veya az kullanmamak, 

7-Abdestten sonra kıbleye yönelip kelime-i  şehadet getirmek. 
S-52 Abdesti bozan durumları belirtiniz? 
1-Önden ve arkadan çıkan katı ve sıvı atıklar, 
2-Vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan,irin ve sarı su gibi  

şeyler, 
3-Yellenmek,       
S-53 Gusul yapmayı gerektiren haller nelerdir? 
 1-Cünüplülük hali, 

 2-Ergen olan kadın ve erkeğin cinsi i lişkide bulunması, 
 3-Uykuda veya uyanıkken kadın ve erkeğin tenasül uzvundan 
bilinen sıvının gelmesi, 

 4-Kadınlarda görülen hayız (adet,regl) halinin bitmesi, 
 5-Doğum yapan kadının Nifas(Loğusalık)halinin bitmesi. 
 
S-54 Gusülsüz yapılamayan işler nelerdir? 

1-Namaz kıl ınmaz, 
2-Kur’an’a el sürülmez, 
3-Kabe tavaf edilmez, 

4-Bir zorunluluk olmadıkça camiye giri lmez, 
5-Bayanlar hayız ve nifas hallerinde oruç tutamaz, namaz 
kılamazlar. (Orucu kaza ederler.) 

 
 

 
S-55 Guslün farzları nelerdir? 
1-Ağza su alıp çalkalamak(mazmaza), 
2-Burna su çekip yıkamak(istinşak) 

3-Bütün vücudu yıkamak. 
 
S-56 Guslün sünnetleri nelerdir? 

1-Gusle besmele i le başlamak, 
2-Gusle niyet etmek, 
3-Öncelikle beden üzerinde varsa necaseti gidermek, 
4-Edep yerlerini yıkamak, 

5-Gusle başlamadan önce abdest almak, 
6-Gusle başlarken evvela üç defa başa, sonra üç defa sağ omuza, 
sonra üç defa sol omuza su dökmek, 
7-Su dökünce bedeni ovmak, 

8-Abdest alırken ayak yıkamayı en sona bırakmak, 
 
S-57 Teyemmümün tanımını yaparak farzlarını belirtiniz? 

Teyemmüm :Suyun bulunmadığı veya suyun kullanımının 
imkansız olduğu yer ve zamanlarda toprak ya da toprak cinsinden 
bir maddeye ellerimizi sürüp yüzü ve kolları meshetmek 
demektir. 

Teyemmümün farzları: 
1-Niyet etmek, 
2-Yüzü ve kolları meshetmek. 

 
 
S-58 Teyemmümü bozan durumları belirtiniz? 
1-Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar, 

2-Abdest ve gusül için su bulunur ve suyu kullanmak mümkün 
olursa teyemmüm bozulur, 
3-Özre istinaden teyemmüm alan kimsenin özrü ortadan kalkınca 
teyemmüm bozulur. 

 
 
S-59 Teyemmümü caiz kılan şartlar nelerdir  

1-Abdest veya gusle yetecek kadar temiz suyun bulunmaması, 
2-Su alıp kullanma imkanının olmaması, 
3-Bedenin tamamı veya çoğu yara olup suyu kullanmanın zararlı 
olması, 

 
S-60 Mest hakkında bilgi veriniz? 
Mest: Deri ve benzeri maddelerden yapılan,içine su 
geçirmeyen,ayakları topuklarla birlikte örten ve ayakta bağımsız 

olarak durabilecek bir ayakkabı çeşididir.Abdestli  olarak giyilmiş 
olan mestin üzerine meshetmek caizdir.Abdesti  bozan şeyler 
mesti de bozar. 

 
S-61 Mesti caiz kılan şartlar nelerdir? 
1-Abdestle birlikte ayaklar yıkanmış olarak giyilmeli , 
2-Mestler ayak topuklarını kaplamış olmalı, 

3-Yürüyüşe dayanıklı olmalı, 
4-Her bir mestte ayak parmaklarının küçüğüyle 3 misli  delik ve 
yırtık olmamalı, 

5-Mestler ayakta bağımsız durabilecek kadar kalın olmalı, 
6-Mestler dışarıdan gelen suyu emerek içeri  geçirmemeli, 
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7-Mest giyilen ayak sağlam olmalı.   
 

 
 
 
S-62 Hayız,nifas, istihaza ve özür hakkında bilgi veriniz?  

Hayız: Ergenlik çağına gelmiş ve hamile     olmayan bir kadının 
rahminden, hastalık ,çocuk doğurma  veya düşürme gibi bir sebep 
olmaksızın belirl i sürelerde gelen akıntıya hayız (Adet,regl) denir. 

Bugünkü tıbbı bilgiler hayız kanının 11-13 yaşlarda başlayıp 45-50 
yaşlarda sona erdiği ,hayzın  ortalama süresi  3-6 gündür. Hanefi 
mezhebine göre hayzın en az süresi 3,en fazla süresi  10 gündür. 
İki hayız hali  arasındaki temizlik döneminin en az süresi 15 

gündür. 
        Nifas  (Loğusalık):Doğumun peşinden kadının rahminden                 
gelen      kana nifas hali denir.Nifas halinin süresinin en azı    için 
bir sınır yoktur, en çoğu 40 gündür. El ve ayak gibi organları 

belirmiş çocuğun  düşmesi  i le loğusalık hali meydana gelir. 
Organları belirmeyen bir düşükten loğusalık oluşmaz. Hayızlı ve 
nifaslı olan bir bayan namaz kılamaz, oruç tutamaz, Kabe’yi tavaf 

edemez, ti lavet secdesi yapamaz,  kocasıyla cinsel i lişkide 
bulunamaz, 
Ramazan orucunu kaza eder. Hayız ve nifastan  temizlenen bir 
bayanın gusül etmesi farzdır. Adet gören veya loğusa olan bir 

kadın, zikir ve tesbih duaları veya ayetleri okuyabilir. Bazı alimler 
adet gören kadınların Kur’an-ı Kerim’i okumalarını caiz görürler. 
Özür: Abdesti bozan ve devam eden rahatsızlığa özür denir. Bir 

namaz vakti süresince abdest alıp namaz kıl ıncaya kadar fırsat 
vermeyen özür, bu özrü taşıyan kişi ibadet hayatı açısından 
özürlü sayıl ır. Örneğin devamlı burun kanaması, idrar tutamama, 
yaradan devamlı akıntı gelmesi, kadınların özür hallerinin sürmesi 

gibi. Özürlü kimse her namaz vakti girince abdest alır ve istediği 
kadar farz,vacip ve nafile namaz kılabilir. 
 
S-63 Namazlar hüküm itibariyle kaç çeşittir,açıklayarak 

belirtiniz? 
Namazlar  Farz, vacip, sünnet ve müstehap olmak üzere 4 çeşittir. 
1-)Farz Namazlar:Farz-ı ayın ve farz-ı kifaye olarak iki kısımdır. 

Farz namazlar günde 5 vakit namaz ile erkekler için cuma namazı. 
Cenaze namazı Farz-ı kifayedir. 
2-)Vacip Namazlar: 
Vitir namazı, bayram namazı, tavaf namazı, bozulan nafile 

namazın kazası ve nezredilen namazlar. 
3-Nafile Namazlar:Farz ve vacip namazların dışında  sünnet ve 
müstehap namazlar i le sevap kazanmak amacıyla kıl ınan 
namazlardır. Örneğin; 

Teheccüt Namazı:Gecenin bir bölümünde kıl ınan namaz. 
Kuşluk Namazı:  Sabah kerahat vakti geçince kıl ınan namaz. 
İstihare Namazı:İki şey arasında hangisinin hayırlı olduğuna dair 

yapılan duadan önce kıl ınan namaz. 
Tahiyyatü’l-mescid Namazı:Camiye ilk girişte mescidi 
selamlamak amacıyla kıl ınan namaz. 
Husuf Namazı:  Ay tutulduğu zaman kıl ınan namaz. 

Kusuf Namazı:  Güneş tutulduğu zaman kıl ınan namaz. 
İstiska Namazı: Yağmur isteme duası için kıl ınan namaz. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
S-64 Beş vakit namazların vakitlerini belirtiniz?  

 
Sabah Namazının Vakti: Fecr-i  Sadık i le başlar güneş doğuncaya 
kadar devam eder. 

Öğle Namazının Vakti :Güneş tam tepeye gelip batıya meylettiği 
andan itibaren başlar, asr-i  evvel’e kadar devam eder. 
Asr-ı evvel: İlk ikindi anlamına gelir. İstiva vakti fey’i zeval  hariç 
cismin gölge boyu kendi misli  olduğu vakit. 

Asr-ı sani:  İkinci ikindi anlamına  gelir. Zevalden sonra fey’i  zeval 
hariç cismin gölge boyu iki misli olduğu vakit. 
İkindi Namazının Vakti :   Öğle vaktinin bitiminden güneş 
batıncaya kadar devam eder. 

Akşam Namazının Vakti: Güneş battıktan sonra başlar, güneşin 
battığı yerde oluşan akşam şafağının kaybolmasına kadar sürer. 
Yatsı Namazının Vakti: Akşam namazının vaktinin bitiminden 

başlar fecr-i  sadıka kadar devam eder. 
Vitir Namazının Vakti: Yatsı namazı vaktinde yatsı namazından 
sonra kıl ınır. 
Eda:  Namazları vakti içinde kılmak. 

Kaza:Namazları vakti çıktıktan sonra müstakil  bir vakitte kılmak. 
 
S-65 Fecr-i sadık, fecr-i kazip,fey’i zeval, istiva vakti ve kerahat 

vakti, hakkında bilgi veriniz? 
Fecr-i sadık: Güneş doğarken ufukta oluşan enine beyazlık. 
Fecr-i kazip: Güneş doğarken ufukta oluşan boyuna beyazlık. 
Fey’i zeval:   Güneş tam tepe noktasında iken cismin gölgesi. 

İstiva vakti:  Güneşin tam tepe noktasına ulaştığı vakit. 
Kerahat vakti: Kaza namazı dahil tüm namazların kıl ınmasının 
mekruh olduğu vakit. 
1-Güneş doğduktan sonra geçen 50 dakika süre. 

2-İstiva vaktinden önce 50 dakika  süre. 
3-Güneş batmadan önce 50 dakika  süre. 
 

S- 66 Namazın dışındaki farzlarını açıklayarak belirtiniz? 
1-Hadesten Taharet: Gerektiğinde abdest ya da gusül almak. 
2-Necasetten Taharet: Beden,elbise ve mekan temizliği. 
3-Setr-i avret: Avret yerlerinin örtülmesi. 

4-İstikbal-i kıble:Namaz kılarken kıbleye yönelmek. 
5-Vakit: Namazı vaktinde kılmak, 
6-Niyet: Kılınan namazı belirlemek. 
 

S-67 Namazın içindeki farzları (rukunları) açıklayarak belirtiniz? 
1-İftitah Tekbiri :Namaza tekbirle başlamak. 
2-Kıyam: Namazda ayakta durmak. 

3-Kıraat: Kur’an’dan bir miktar okumak 
4-Rüku:   Eller dizlere ulaşacak kadar eğilmek. 
5-Sücud: Alın ve burun yere temas edecek şekilde yere 
kapanmak. 

6-Ka’de-i ahire:Namazın sonunda teşehhüt miktarı oturmak. 
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S-68 Namazın vacipleri hakkında bilgi veriniz? 
1-Namaza “Allah’u Ekber” sözü ile başlamak. 

2-Farz namazların i lk iki rekatında, nafile namazların her 
rekatında Fatiha suresini okumak. 
3-Farz namazların i lk iki rekatında, vitir ve nafile namazların her 

rekatında zammı sure okumak 
4-Fatiha’yı sureden önce okumak. 
5-Secdede alın i le beraber burnu da yere koymak 
6-Üç ve dört rekatlı namazların ikinci rekatında oturmak 

7-İlk ve son oturuşta Tahiyyat’ı okumak. 
8-Fatiha’yı,sabah,akşam,yatsı namazlarında imamın açıktan,öğle 
ve ikindi namazlarında gizli okuması. 
9-İmama uyan cemaatin Fatiha ve zammi sureyi okumayıp 

susması. 
10-Vitir namazında kunut tekbiri almak ve kunut dualarını 
okumak. 

11-Bayram namazlarında alınan zaid tekbirler. 
12-Ta’dili  erkana uymak. 
13-Namazın sonunda sağa ve sola selam vermek. 
14-Gerektiğinde sehiv secdesi yapmak. 

 
 
S-69 Namazın sünnetlerini belirtiniz? 

1-Tekbir alırken el leri kaldırmak, 
2-Ezan ve kamet okumak 
3-Subhaneke duasını okumak, 
4-Euzu besmele çekmek, 

5-Subhaneke ve euzu besmeleyi gizli  okumak, 
6-Namaz içinde intikal  tekbirleri, 
7-Fatiha okununca “Amin” denilmesi, 
8-Semiallahu limen hamideh (tesmi) ve Rabbena leke’l-hamd 

demek(tahmid), 
9-Rukuda Subhane Rabbiye’l-Azim,secdede Subhane Rabbiye’l-
A’le demek, 

10-Kıyamda iken ayakların arasını dört parmak açmak, 
11-Rukuda dizleri , parmakları açık  tutmak (Bayanlar parmaklarını 
yummaz ve dizlerini tutmazlar), 
12-Rukuda dizleri ve dirsekleri gergin tutmak (Bayanlar dizleri ve 

elleri germeyip hafif meyill i  olurlar), 
13-Secdeye varırken önce dizleri sonra  elleri sonra alın ve burnu 
yere koymak kalkarken bunun  tam tersini yapmak, 
14-Oturuşlarda elleri uyluklar üzerine koymak, 

15-Otururken sol ayağını yere yayıp üstüne oturmak ve sağ 
ayağını dikerek parmaklarını kıbleye karşı getirmek(Kadınlar 
ayaklarını sağ tarafa yatık olarak çıkarıp kalça üzerine otururlar,)  

16-Son oturuşta Ettehiyyatü’dan sonra Sall i ve Barik dualarını 
okumak, 
17-Selam verirken önce sağa sonra sola selam vermek, 
18-Selamı”Esselemü aleyküm ve Rahmetullah’’sözü ile vermek. 

 
S-70 Namazın edepleri hakkında bilgi veriniz? 
1-Ayakta iken secde edeceği yere bakmak, 

2-Rukuda ayakların üzerine bakmak, 
3-Otururken kucağa bakmak, 
4-Secdede burnun iki kenarına bakmak, 

5-Selam verirken omuzlara bakmak. 
 

 
 
S-71 Namazı bozan şeyleri belirtiniz? 
1-Namazda konuşmak, 

2-Bir şey yemek, içmek, 
3-Kendi işiteceği kadar gülmek, 
4-Birine selam vermek veya verilen selamı almak, 

5-Göğsünü kıbleden çevirmek, 
6-Dünya için ya  da bir ağrıdan dolayı ağlamak 
7-Öksürüğü yokken öksürmeye çalışmak, 
8-Bir şeye üflemek, 

9-Kur’an’ı manası bozulacak şekilde yanlış okumak, 
10-Ayeti Mushaf’ın yüzünden okumak, 
11-Namazda abdesti bozulmak, 
12-Teyemmüm alanın suyu görmesi, mest müddetinin namazda 

bitmesi, 
13-Sabah namazını kılarken güneşin doğması, 
14-Kadınlarla erkeklerin arada bir perde olmadan yanyana namaz 

kılması, 
15-Namazda örtünmesi gereken yerlerin açılması ve bu açılmanın 
bir rükün yapacak kadar devam etmesi. 
 

 
S-72 Namazın mekruhlarını belirtiniz? 
1-Namazda elbise i le oynamak, parmak çıtlatmak, 

2-Esnemek, gerinmek, 
3-Gözleri yummak, sağa sola, yukarı aşağı bakmak, 
4-Kolları sıvamış olarak namaza durmak, 
5-Özürsüz olarak bağdaş kurmak, çömelmek, dizleri dikerek 

oturmak, 
6-İnsan yüzüne veya kor halinde yanan ateşe karşı namaz kılmak, 
7-Özürsüz yüzündeki ter ve tozları si lmek, kaşınmak, 
8-Rükuda veya secdede tesbihleri terk etmek veya üçten az 

okumak, 
9-Namaz kılanın önünde, sağında, solunda canlı resim bulunmak 
(Bitki, doğa resimlerinin  bir sakıncası yoktur), 

10-Namazda bir şeye dayanmak, 
11-Secdede yalnız başı yere koyup burnu koymamak, 
12-Secdeye varırken elleri dizlerden önce koymak, kalkarken 
dizleri el lerden önce kaldırmak, 

13-Yol üzerinde, pis olan yerlerde, mezar üstünde, sahibinin rızası 
olmadıkça bir başkasının yerinde namaz kılmak, 
14-İkinci rekatın kıraatı, birinci rekatın kıraatından uzun olması. 
15-Ezbere bildiği başka sure varken aynı sureyi iki rekatta da 

okumak, 
16-İkinci rekatta birinci rekatta okuduğu sure veya ayetten 
önceki sure veya ayeti  okumak, 

17-Birinci rekatta okuduğu sureden sonra arada bir sure 
atlayarak  diğer sureyi  okumak, 
18-Namaz kılarken palto veya ceketini giymeden omuza almak, 
19-Namazda gözleri  yummak, 

20-Camide ön safta açık yer varken arkada namaza durmak. 
 
S-73 Dini bayramlarımız hakkında bilgi veriniz? 

Ramazan Bayramı: Şevval ayının  1.2. ve 3.günleridir. 
Kurban Bayramı: Zilhicce ayının 10.11.12. ve 13.günleridir. 
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S-74 Tekbir çeşitleri hakkında bilgi veriniz? 
İftitah Tekbiri:  Namaza başlarken tekbir almak 

Kunut Tekbiri:  Vitir namazında alınan tekbir  
İntikal Tekbiri:  Rukuya veya secdeye intikal ederken alınan 
tekbirler. 

Zaid Tekbirleri: Bayram namazlarının her rekatında fazladan 
alınan  tekbirler. 
Teşrik Tekbirleri: Zilhicce ayının 9.günü(Arefe günü) sabah 
namazından başlayıp bayramın 4.günü ikindi vaktine kadar her 

farz namazdan sonra okunan tekbirler. 
 
S-75 Sehiv secdesini gerektiren haller nelerdir? 
Sehiv secdesi  namazın farzlarının birinin sehven geciktiri lmesinde 

veya vaciplerin sehven terkinde veya geciktiri lmesinde yapılır. 
 
S-76 Seferilik hükmünü açıklayınız? 

Misafir: Yerleşim yerinden çıkıp yaya yürüğüşüyle 18 
saatlik(yaklaşık 90 km)bir yere giden  14 gün ve daha az kalmaya 
niyet eden kimseye  misafir denir. Yolcu olmayan evinde ikamet 
eden veya yolculuğa çıkıp 15 gün ve daha fazla kalmaya niyet 

eden kimseye mukim denir. Yolculuk süresi 14  gündür. 15 gün ve 
daha fazla kalmaya niyet eden mukim olur. 
Yolcu 4 rekatlı farz namazları 2; 3 veya 2 rekatlı farz namazları 

aynen kılar. Sünnet namazların seferil ikle hiçbir bağlantısı yoktur 
kişi dilerse  kılabilir. Kurban yükümlülüğü,cuma ve bayram 
namazları hususunda ruhsat tanınmıştır. Kişi  dilerse bunları 
yapabilir.  

 
S-77 Cem ve çeşitleri hakkında bilgi veriniz? 
Cem geçerli  bir mazeretle iki vakti birleştirerek bir vakitte kılmak 
demektir. 

Cem’i takdim:Öğle i le ikindiyi öğle vaktinde,akşam ile yatsıyı 
akşam vaktinde kılmaya öne  alarak birleştirme denir. 
Cem’i te’hir:Öğle i le ikindiyi İkindi vaktinde, akşam ile yatsıyı yatsı 

vaktinde kılmaya geciktirerek birleştirme denir. 
Cem yapılırken farzlar arasındaki sünnetler kıl ınmaz.Öğle i le 
ikindi için bir ezan iki kamet okunur.Akşam ile yatsı için bir ezan 
bir kamet okunur. 

S-78 Oruç kimlere farzdır? 
Oruç: Akıl-baliğ,sağlıklı,mukim olan ve Ramazan ayına yetişmiş 
her erkek-bayan müslüman  kişiye farzdır. 
 

S-79 Sahur,iftar,imsak ve mukabele kavramlarını açıklayınız? 
Sahur:İmsak vaktinden evvel oruç için yenilen yemek vaktine 
sahur vakti denir. 

İmsak:Sözlükte tutmak anlamına gelir.Terim anlamı sabahleyin 
şafak sökmeye başladığı andan itibaren güneş batıncaya kadar 
yeme,içme ve cinsel i l işkiden uzak durmak demektir. 
İftar:İmsakın zıttı olup orucu açmak veya sabahleyin şafak 

sökmeye başladığı andan itibaren güneşin batışına kadar orucu 
bozan şeylerden birini i şlemek veya oruç tutmamak demektir. 
 

Mukabele :Karşılaştırma,yüzleştirme anlamına gelir. Terim 
anlamı bir kimsenin genellikle ezberden Kur’an-ı okuması ve 
cemaatin de Mushaf’tan takip etmesi demektir. 

 
 

 
 
S-80 Fidye ve fitre hakkında bilgi veriniz? 
Fidye:Herhangi bir mazeretten dolayı orucunu tutamayan ve 

kaza edebilme ümidi de olmayan kimsenin tutamadığı oruçların 
yerine verilen para veya maddi bir karşıl ık miktarına denir.Fidye 
bir fakirin bir günlük sabahlı-akşamlı doyum miktarıdır. Her 

Ramazan günü için bir fidye veril ir. Ramazan’ın başında veya 
sonunda verilebilir. 
Fitre:Ramazan bayramı münasebeti i le Nisap miktarı mala sahip 
olan kimselerin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları 

için verilen yaratıl ış sadakasıdır. Fitrenin veril mesinin vacib 
olduğu vakit bayram sabahıdır. 
 
S-81 Hüküm bakımından oruç çeşitlerini belirtiniz? 

Oruçlar farz, vacip, nafile ve mekruh olmak üzere 4 çeşittir. 
1-)Farz Oruçlar: 
Ramazan orucu ile tutulamayan Ramazan orucunun kazası ve 

kefaret oruçları. 
2-)Vacip Oruçlar: Adanan oruçlarla bozulan nafile oruçların 
kazası. 
3-)Nafile Oruçlar:.Allah’u Teala’nın rızası için tutulan sünnet, 

müstehap, mendup ve nafile olarak adlandırılan oruçlar  
genellikle nafile oruçlar başlığı altında ele al ınır.  
4-)Mekruh Oruçlar:Ramazan bayramının birinci günüyle Kurban 

bayramının dört gününde tutulacak oruçlar tahrimen 
mekruhtur.Yalnız Aşure günü,yalnız cuma günü,yalnız cumartesi 
günü oruç tutmak tenzihi mekruhtur. 
 

S-82 Orucun kaza ve kefareti hakkında bilgi veriniz? 
Ramazan orucunu kasten, isteyerek bozan kişi, bozduğu orucu 
kaza ve keffaret  yapar.  
Kaza:        Bozulan orucun yerine bir gün oruç tutmak. 

Keffaret: İki ay üst üste oruç tutmak, buna gücü yetmeyen  60 
fakiri  doyurur veya giydirir. 
 

 
S-83 Orucun niyeti hakkında bilgi veriniz? 
Oruç için niyet şarttır. Dil i le söylemek en efdali olsa da sahura 
kalkmak da niyettir. 

Niyetin Zamanı:Ramazan orucu, zamanı belirlenmiş adak 
orucunun ve nafile oruçlar için niyet vakti  akşamdan kuşluk 
vaktine kadar sürer. 
 

S-84 Oruç tutmamayı mübah kılan durumları belirtiniz? 
1-Hastalık:Oruc tutunca hastalığın artmasına  ya da iyileşmesinin 
gecikmesine sebep olacaksa oruç tutmaz sonra kaza eder. 

2-Yaşlılık:Oruc tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler oruc 
tutmazlar,tutamadıkları gün  sayısınca fidye verirler. 
3-Yolculuk:Yolcu oruc tutmayabilir daha sonra kaza eder. 
4-Hamile veya Emzikli Olmak: Emzikli  kadınlar oruc tuttuklarında 

kendileri veya çocukları zarar görecekse oruç tutmaz daha sonra 
kaza ederler. 
5-Aşırı açlık veya susuzluk:Oruçlu bir kimse oruc tuttuğunda 

helak olacağından ya da beden  ve ruh sağlığının bozulmasından 
korkarsa oruc tutmaz sonra kaza eder. 



151     SORU – CEVAP       TEMEL DİNİ BİLGİLER,                 ŞAHİNBEY / 2021 

                                                                                Derleyen:    Mesut ÖCALAN Sayfa 9 

 

6-Ağır İşte Çalışmak:Maden ocakları gibi ağır işte çalışan kimseler 
oruc tutmayabilir.Daha sonra kaza ederler. 

7-Hayız ve Nifas halinde kadınlar oruc tutmazlar. Sonra kaza 
ederler. 
S-85 Oruc keffareti gerektiren durumları belirtiniz? 
1-Yemek, içmek(i laç, sigara) 

2-Cinsel i l işki, 
 
S-86 Orucu bozup yalnız kazayı gerektiren durumlar nelerdir? 

1-Yenmesi mutat olmayan ve ilaç olarak da kullanılmayan şeyleri 
yutmak, 
2-Burna ilaç çekmek, 
3-Kulağın içine yağ damlatmak, 

4-Abdest alırken boğazına, su kaçırmak, 
5-Zorla orucu bozulmak, 
6-Uyurken başkası tarafından ağzına su dökülmek, 
7-Kendi isteği i le ağız dolusu kusmak, 

8-Akşam vakti girdi diye iftar etmek, 
9-İmsak vakti, geçtiği halde yemeğe devam etmek. 
 

S-87 Orucu bozmayan şeyleri belirtiniz? 
1-Unutarak yiyip içmek, 
2-Kulağına su kaçmak, 
3-Göze ilaç damlatmak, 

4-İstemeden kusmak, 
5-İhtilam olmak, 
6-Kan aldırmak, 

7-İstemeden boğazına su kaçmak, 
8-Ağzındaki tükürüğü yutmak. 
 
S-88 Oruçluya mekruh olan şeyleri belirtiniz? 

1-Bir şeyi yutmadan tadına bakmak, 
2-Tükürüğü ağzında biriktirerek yutmak, 
3-Çok fazla kan aldırmak, 
4-Ağır işlerde çalışmak. 

 
 
S-89 Oruçluya mekruh olmayan şeyleri belirtiniz? 

1-Gül veya misk gibi şeyleri koklamak, 
2-Dişleri fırçalamak, 
3-Ağzına su alıp çalkalamak, 
4-Burnuna su çekmek, 

5-Temizlik amacıyla yıkanmak. 
S-90 Cami ve cemaat adabını belirtiniz? 
1-Camiye abdestli  olarak temiz elbise i le girmek, 
2-Camiye sağ ayak ile Salat-u selam okuyarak girmek, 

3-Camiden çıkarken sol ayakla çıkmak, 
4-Özürsüz bağırıp çağırmak, ayak uzatmak, 
5-Soğan, sarımsak yiyerek yanındakileri tiksindirecek 

davranışlardan uzak durmak, 
6-Camide okunan ezanı ve yapılan vaazı dinlemek,  
7-Ön safa geçmek için insanları rahatsız etmemek. 
S-91 Caminin bölümleri hakkında bilgi veriniz? 

Mihrap: İmamın namaz kıldırdığı yere denir. 
Minber: İmamın hutbe okuduğu yere denir. 
Kürsü:Camilerde vaaz verilen  yere denir. 

Minare: Ezan okumak için yapılan, kule şeklindeki yere denir. 
Şerefe: Minarelerde çıkıntıl ı olarak yapılan, ezan okuma yeri. 

Alem:Minarenin tepesine yerleştiri len Hilal  (ay) şeklindeki 
tepelik. 

 
 
 
S-92 Zekatın tanımını yapınız? 

Zekat kelime anlamı temizlemek demektir.Terim anlamı ise dini 
ölçülere göre zengin olan Müslümanların senede bir defa malının 
veya parasının bir bölümünü  fakir olan müslümanlara 

vermesidir. 
 
S-93 Zekatın yükümlülük şartları nelerdir? 
1-Müslüman olmak, 

2-Akıll ı olmak, 
3-Ergenlik çağına gelmiş olmak, 
4-Hür olmak, 
5-Nisap miktarı mala sahip olmak, 

6-Zekat verilmesi gereken para ya da mala sahip olmak. 
 
S-94 Zekat verilecek malda aranan şartlar nelerdir? 

1-Nisap miktarına ulaşmak (Temel ihtiyaçlarından fazla olarak 
80.18 gram altın veya değerinde para) 
2-Sahibinin elinde tam bir kameri yıl  kalmış olmak 
3-Hakikaten veya hükmen artıcı nitelikte olması 

 
 
S-95 Zekat verilen sınıfları belirtiniz? 

1-Fakirler:    Nisap miktarı malı olmayan kimseler, 
2-Yoksullar: Hiçbir şeyi olmayan kimseler, 
3-Borçlular: Borçlu ve nisab miktarı malı olmayanlar, 
4-Yolcular:  Memlekette malı olduğu halde yolda parasız 

kalanlar, 
5-Allah Yolundakiler: Cihat yapan, kendisini i lme vermiş 
kimseler. 
 

S-96 Zekat vermenin caiz olmadığı kimseleri belirtiniz? 
1-Anne,baba, büyükanne, büyükbaba, 
2-Oğul,torun,kız, ve bunlardan doğan çocuklar , 

3-Zenginler, 
4-Müslüman olmayanlar, 
5-Karı-koca birbirlerine. 
S-97 Havaic-i asliyye kavramını açıklayınız? 

Havaic-i asliyye:Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin 
zorunlu olan ihtiyacı. 
 
S-98 Zekat verilmesi gereken malların nisabını belirtiniz? 

Altın:80.18 gr.1/40, 
Gümüş: 561 gr.1/40, 
Para: 80.18 gr.altın karşıl ığı 1/40 

Ticaret Malları:  1/40, 
Koyun-Keçi :40 koyun veya keçide bir koyun veya keçi, 
Sığır va Manda:30 sığır için bir yaşında bir dana, 
Deve:Beş deve için bir koyun ya da keçi  

 
 
S-99 Vatan çeşitleri hakkında bilgi veriniz? 

Vatan-i asli,vatan-ı ikame ve vatan-ı sukna olmak üzere 3 çeşittir. 
Vatan-i asli:       Kişinin doğduğu veya yerleştiği yer. 
Vatan-i ikame: 15 günden fazla kalınan yer  
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Vatan-i sukna: 15 günden az kalınan yer. 
 

 
 
 
 

S-100 Hac ve umre ibadeti hakkında bilgi veriniz? 
Hac: Belirl i  yükümlülükleri taşıyan müslümanların ömründe bir 
defa usulüne uygun olarak Mekke şehrindeki Kabe’yi ve 

çevresindeki bazı yerleri,özel  vakti içinde usulüne uygun olarak 
ziyaret etmek ve bu esnada hac ibadetine il işkin yapılması 
gereken bir takım görevleri yerine getirmek demektir. Hac 
hicretin 9.yıl ında farz  kıl ınmıştır. 

Umre: Belirl i  bir zamana bağlı olmadan usulune göre ihrama girip 
Kabe’yi tavaf etmek, sa’y yapmak ve tıraş olmaktan ibarettir. 
Umre sünnettir.  
 

S-101 Haccın farz olmasının şartları nelerdir? 
1-Akıll ı Olmak, 
2-Ergenlik çağına gelmiş olmak, 

3-Müslüman olmak, 
4-Hür olmak, 
5-Haccın farz olduğunu bilmek, 
6-Maddi ve sıhhi güce sahip olmak, 

7-Hac vazifes ini yapabilecek zamana yetişmek. 
 
S-102 Haccın edasının şartları nelerdir? 

1-Sağlıklı olmak, 
2-Hacca gitmesine bir engel bulunmamak, 
3-Yol güvenliği, 
4-Kadınların mahreminin yanında olması, 

5-Kocası ölmüş ya da boşanmış kadınların iddet süresinin bitmiş 
olması, 
S-103 Haccın farzları nelerdir? 
1-İhram 

2-Arafatta vakfe  yapmak. 
3-Ziyeret tavafı yapmak. 
 

 
S-104 Haccın hükmü ve edası bakımından çeşitleri nelerdir?  
Hüküm Bakımından Haccın Çeşitleri: 
Farz, vacib ve nafile. 

Edası Bakımından Haccın Çeşitleri: 
1-İfrad Haccı:  Umresiz yapılan hac. 
2-Temettü Haccı: Umre ve haccı ayrı ayrı ihrama girerek yapmak. 
3-Kıran Haccı: Umre ve haccı tek ihramla yapmak. 

 
S-105 İhram,telbiye,tavaf,sa’y,vakfe ve mikat kavramları 
açıklayınız? 

İhram: İki parça  ihram elbisesi giyilerek hac veya umre yapacak 
olan kimselerin başka zamanlarda kendisine helal olan şeyleri 
haram kılması demektir. 
Telbiye:İhramlı olarak şu duayı okumak. ”Lebbeyk,Allahümme 

Lebbeyk,Lebbeyke le şerike leke lebbeyk,innel hamde ve’n 
ni’mete leke ve’l mülk le şerike lek” 
Tavaf:Kabe’nin etrafını usulüne göre 7 defa dolaşmaktır. 

Sa’y:Kabe’nin yakınında bulunan Safa i le Merve tepesi arası 
yürümek. Safa’dan Merve’ye 4, Merve’den Safa’ya 3 tur. 

Vakfe:Hac ibadeti sebebiyle Arafat ve Müzdelife’de belirl i  
zamanlarda bir süre kalmaktır. 

Mikat:Hac ve umre yapmak için ihrama girme yerlerine denir. 
 
 
 

 
S-106 Kurban kesme yükümlülük şartları nelerdir? 
1-Müslüman olmak, 

2-Akıll ı olmak, 
3-Ergen olmak , 
4-Hür olmak, 
5-Mukim olmak, 

6-Nisap miktarı mal veya paraya sahip olmak, 
 
S-107 Hayvanın kurban olarak kesilmesine engel olan kusurlar 
nelerdir? 

1-Bir veya iki gözü kör olmak, 
2-Boynuzlarının biri  ya da ikisi kökünden kırılmış ol mak, 
3-Kulağının veya kuyruğunun yarıdan fazlası kopmuş ol mak, 

4-Ayağının üzerine basamayacak derecede topal olmak, 
5-Kulakları veya kuyruğu doğuştan olmamak, 
6-Dişlerinin çoğu dökülmüş olup karnını doyuramayan  hayvan, 
7-Hasta olmak, 

8-İleri  derecede zayıf olmak, 
9-Meme başları kopmuş olmak, 
10-Memelerinin yarısı kopmuş olmak, 

Tavuk, horoz gibi hayvanlarla eti yenen diğer yabani hayvanlar 
kurban olmazlar. 
 
S-108 Eti yenen hayvanları belirtiniz 

Koyun,keçi,sığır,manda,deve,tavuk,kaz,ördek, zürafa, 
devekuşu,güvercin,bağırtlan,bıldırcın 
tavus,kırlangıç,baykuş,tavşan,turna,serçe ve sığırcık gibi  
hayvanlar usulüne göre uygun olarak kesildiğinde etleri yenir. 

 
 
S-109 Eti yenmeyen hayvanları belirtiniz? 

Azı dişleriyle kapıp avlanan kurt, ayı, kedi, köpek, fi l ,keler, ti lki , 
gelincik ,at,katır ve eşeğin etleri , 
Tırnakları ile avlayan leş ve pislik yiyen kartal,çaylak 
akbaba,leylek,kuzgun,atmaca,şahin, yarasa ve karga gibi  kuşların 

etleri  
Yaratılıştan iğrenç olan fare, akrep, yılan, kertenkele, kurbağa, 
kara ve deniz kablumbağası, köstebek, kirpi, sümüklü böcek, 
solucan, kurtlar, bütün sinekler,böcekler,haşereler,arı ve 

kelebeklerin etleri , 
Balık suretinde olmayan deniz hayvanları yengeç,midye,istiridye 
ve istakoz gibi hayvanların etleri yenmez. 

 
S-110 Kurban ve çeşitleri hakkında bilgi veriniz? 
Kurban:İbadet niyeti i le belirl i vakitte kurbanlık hayvanı 
kesmektir. Bayramın 1,2,3’üncü günü kesil ir. 

Udhiyye Kurbanı: Kurban bayramında kesilen vacib kurban. 
Adak Kurbanı: Adak  bir kimsenin üzerine farz veya vacip 
olmayan bir şeyi üzerine alması demektir .Örneğin bir kimse 

“Allah Rızası için bir kurban keseceğim” demesi. 
Adak kurbanı ancak kurban olan hayvanlardan olur. 
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Hedy Kurbanı: Hac ibadeti maksatıyla  çeşitl i  nedenlerle Harem 
de kesilen kurban. 

Sadaka Kurbanı: Çeşitl i  zamanlarda Allah rızası için kesilen 
kurban. 
Akika Kurbanı: Yeni doğan çocuk için Allah’a bir şükür ifadesiyle 
kesilen kurban. 

 
S-111 Adak kurbanından kimler yiyemez? 
Adak kurbanı kesen kişinin annesi, babası, dedesi, nenesi, 

çocukları ve torunları, dinen zengin sayılan, nisap miktarı mala 
sahip olan kimseler yiyemez. Vasiyet üzere ölü için kesilen ve 
Hac’da bir cezadan dolayı kesilen kurban adak kurban 
hükmündedir.  

 
S-112 Yemin çeşitleri ve yemin kefferati hakkında bilgi veriniz?  
 
Yemin-i lağv:Yanılarak, dil  alışkanlığı i le yapılan yemindir keffaret 

gerekmez. 
Yemin-i ğamus:Bilerek yalan üzere yapılan yemindir.Bu çeşit 
yemin eden kimse tevbe etmeli,keffaret i le  kurtulamaz. 

Yemin-i Mün’akide;Gelecekte bir işi  yapacağına veya 
yapmayacağına dair yemin etmektir.  Örneğin “Yarın borcumu 
ödeyeceğim”diye yemin edip de borcunu ödeyemeyen kimsenin 
yemini bozulur ve keffaret öder. 

Yemin Keffareti: 10 fakiri  giydirmek veya doyurmak  veya 10 
fakire birer fitre miktarı para vermek. Bunları yapmaya gücü 
yetmeyenler 3 gün oruç tutarlar. 

 
S-113 Mubarek gün ve geceler hakkında bilgi veriniz? 
Cuma Günü:En hayırlı gündür 
Mevlit Kandili:Kameri aylardan Rebiü’l-evvel ayının 12. 

gecesi,Hz.Peygamberin doğduğu gece. 
Reğaip Gecesi: Recep ayının i lk cuma gecesi . 
Miraç Kandili:  Recep ayının 27.gecesi . 
Berat Gecesi:   Şaban ayının 15. gecesi. 

Kadir Gecesi:   Ramazan ayının 27. gecesi. 
S-114 Sadaka ve sadaka-i cariye kavramlarını açıklayınız? 
Sadaka:Farz ve vacip  dışında yapılan her türlü maddi infaklar. 

Sadaka-i cariye: Kesintisiz bir şekilde sürüp giden, iyil ik anlamına  
gelir. Kişi  öldükten sonra arkasından sevap kazandıran işler. 
 
S-115 Mescid-i Haram,Kabe,Safa,Merve, Arafat,Müzdelife ve 

Mina, kavramlarını açıklayınız? 
Mescid-i Haram: Mekke şehrinde ,ortasında Kabe’nin yer aldığı 
büyük bir mescittir. Buna Harem-i  Şerif de denir. 
Kabe: Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri, Mescid-i 

Haram’ın ortasında bulunan kutsal yapı. 
Safa-Merve:Kabe’nin doğusunda bulunan umre ve haccın 
sa’yının yapıldığı iki  tepecik. 

Arafat:Haccın farzlarından biri olan “Arafat Vakfesi”nin yapıldığı 
geniş bir alan. 
Müzdelife:Haccın vacib olan vakfesinin yapıldığı mekandır.Hacılar 
akşam ile yatsı namazlarını burada cem’i te’hir i le kılarlar. 

Mina:Müzdelife i le Mekke arasında şeytan taşlama,kurban 
kesme ve tıraş olma burada yapılır. 
 

S-116 Namaz kılmak için yolculuk yapılan en kutsal mescidler 
sırasıyla hangileridir? 
Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa 

 
 

S-117 Haram aylar hangileridir? 
Muharrem,Zil -kade,Zil-hicce ve Recep 
 
S-118 Siyerin tanımını yapınız?    

Siyer: Peygamber Efendimizin   hayatını ve peygamberliğini konu 

alan bil im dalına denir. 

S-119 Peygamberimizin, ata soyu ve kabilesi hakkında bilgi 

veriniz?  

Peygamberimizin babası Abdullah Kureyş kabilesinin 

Haşimoğulları kolundan Abdulmuttalip’in oğlu, annesi Amine 

Kureyş kabilesinin Zühre oğulları kolundan Vehb’in kızı. 

Süt Anneler:  

Hz. Amine,Süveybe Hatun, Hz. Halime 

Süt Kardeşler: 

Hz.Hamza,Ebu Seleme,Mesruk,Şeyma,Abdullah. 

Peygamberimizin Amcaları: 

Ebu Talib,Ebu Leheb,Hz.Hamza,Abbas,Haris,Hacl. 

Peygamberimizin Halaları: 

Atike, Beyza,Berre,Erva,Safiye,Ümeyme.  

S-120 Peygamberimiz’in doğumu ve doğduğu gece meydana 

gelen olaylar hakkında bilgi veriniz?  

Peygamberimiz Ebrehe’nin Kabe’yi  yıkmak için Mekke’ye savaş 

açtığı fi l  vakası yılı, Miladi 20 Nisan 571, Rebiu’l-evvel ayının 

Pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir. 

Meydana gelen olağan üstü haller; 

1-) İran Kisra sarayının on dört sütunu yıkıldı. 

2-) Sava gölü kurudu 

3-) Mecusilerin bin yıl l ık ateşi söndü. 

S-121 Peygamber Efendimizin  seyahatleri hakkında bilgi 

veriniz? 

Peygamberimiz  amcası Ebu Talip i le birl ikte Şam’a giden ticaret 

kervanında bulundu.Giderken Busra kasabasında Rahip Bahira i le 

karşılaşmıştır. Peygamberimiz  amcası Zübeyr i le Yemen’e,Hz. 

Hatice’nin ticaret kervanı i le Suriye’ye gitmiştir. 

S-122 Peygamber Efendimizin çocuklarının isimleri nelerdir?  

Toplam 7 çocuğu olup, Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü 

Gülsüm ve Fatıma Hz. Hatice annemizdendir. İbrahim Mariye’ 

annemizdendir. 

S-123 Kabe hakemliği hakkında bilgi veriniz? 

Miladi 605 yıl ında sel sularından ve doğal afetlerden tahrip olan 

Kabe’nin onarımı sırasında Haceru’l -Esved taşının yerine 

yerleştirme görevi hususunda Mekkeli müşrikler arasında 

anlaşmazlık çıkması üzerine Peygamberimiz taşın yerine 

konulması hususunda  hakemlik yaparak meselenin çözülmesini 

sağlamıştır.  

S-124 İlk vahiy ve ilk Müslümanlar hakkında bilgi veriniz? 

Miladi 610 yıl ı  Mekke’de Nur dağı Hira mağarasında Ramazan ayı 
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Pazartesi günü Alak suresinin i lk beş ayeti nazil  olmuştur   

İlk  Müslümanlar; Hz. Hatice, Hz. Ali  , Zeyd bin Harise ve Hz. Ebu 

Bekir’dir. 

 

S-125 Fetret-i vahiy ne demektir? 

İlk inen ayetlerden sonra vahyin üç yıl  kesildiği döneme denir.  

S-126 Mekkeli müşriklerin Peygamberimize  söylediği lakap ve 

sıfatlar nelerdir? 

Mecnun, şair, kahin, ruh hastası. 

S-127 I. ve II. Habeşistan hicreti hakkında bilgi veriniz? 

I.Habeşistan Hicreti  Mi ladi 615 yıl ında 11 erkek 4 kadından 

oluşan ilk kafile peygamberliğin 5.yıl ında Kızıldeniz yoluyla 

Habeşistan’a hicret etti.   II. Habeşistan Hicreti  Hz. Ali’nin kardeşi 

Cafer-i  Tayyar başkanlığında   82 erkek 18 bayandan oluşan kafile 

Habeşistan’a hicret etti. Habeşistan kralı Necaşi Müslümanları 

güzel karşıladı. 

S-128 İşkence gören sahabiler hakkında bilgi veriniz? 

Ümeyye b. Halef Bilal-i Habeşi’yi  kızgın kumların üzerine yatırarak 

üstüne taşlar koydu. Ebu Cehil Sümeyye ve Yasir’i   öldürdü. 

Habbab b. Eret yanmakta olan kömür üzerinde yürütüldü. Ebu 

Fukayhe ayağına bağlanan kızgın iple kumlarda sürüklendi. 

S-129 Peygamberimiz’e en çok düşmanlık eden Mekkeli 

müşrikler kimlerdir? 

1- Ebu  Leheb                 2- Amr b. Hişam  

3- As b. Vail                     4- Velid b. Muğire  

5- Umeyye b. Halef       6- Utbe b. Rebia 

S-130 Daru’l-Erkam ve Daru’n-Nedve kurumları hakkında bilgi 

veriniz? 

Daru’l-Erkam: Peygamberliğin i lk yıl larında İslam tebliğinin gizli 

yapıldığı Erkam b. Ebil  Erkam’ın evi . 

Daru’n- Nedve: Peygamberimizin büyük dedelerinden Kusay’ın 

i lk olarak inşa ettiği , Mekkeli müşriklerin toplandığı ve Mekke 

idare meclisinin karar aldığı kurum. 

S-131 Hz. Ömer’in müslüman olmasını anlatınız? 

Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’i kim öldürebilir teklifi 

üzerine Ömer b.Hattab ileri atıl ıp bu işi  üzerine almıştır. Yolda 

kabilesinden Nuaym b. Abdullah’a rastladı. Nuaym Hz. Ömer’in 

kalkıştığı işi  sezdiğinden oyalamak amacıyla Hz. Ömer’e kız 

kardeşinin ve eniştesinin de Müslüman olduğunu ihbar etti. 

Bunun üzerine yolunu değiştiren Hz. Ömer kız kardeşinin evine 

yöneldi ve orada dinlediği Kur’an vesilesiyle Müslüman olmak 

üzere Allah Rasulu’nun bulunduğu Daru’l-Erkam’a gitti  ve Kelime-

i  Şehadet getirerek müslüman oldu. Peygamberimiz Allah’a 

şükrünü tekbir getirerek ifa etti. 

S-132 Boykot kararı hakkında bilgi veriniz?  

Boykot 616-619 yıl ları arasında üç yıl  sürdü. Mekkeliler 

Peygamberimizi ve kabilesini toplum dışında bırakmak, onlarla 

konuşmamak, birl ikte oturmamak, ve onlardan kız alıp 

verilmesini, ticaret yapılmasını engelleyen bir karar alarak Kabe 

duvarına astılar. 

S-133 Hüzün yılı hakkında bilgi veriniz? 

Miladi 619 yıl ında Peygamberimiz’in amcası Ebu Talip i le Hz. 

Hatice annemizin  vefat ettiği yıla denir. 

S-134 Peygamberimizin Taif yolculuğu hakkında bilgi veriniz? 

Peygamberimiz  amcasının vefatı üzerine kendisini himaye 

edecek ve  Mekke dışında İslam’ın tebliğini gerçekleştirebilecek 

bir ortam bulmak için azatlı kölesi Zeyd b. Haris i le birlikte Taif’e  

gitti  ve Taif halkının reddi  ve şiddeti i le karşı karşıya kalmıştır. 

S-135 Akabe görüşmeleri hakkında bilgi veriniz? 

I.Akabe Görüşmesi: Miladi 620 yıl ında  Peygamberimiz Medineli  

Hazrec kabilesinden  6 kişiye İslam’ı tebliğ etti . Müslüman olan 

Hazrecli ler gelecek yıl  aynı yerde hac mevsiminde  buluşmaya söz 

verdiler. 

II.Akabe Görüşmesi (I.Akabe Biatı)  

Miladi 621 Peygamberliğin 12. yıl ında başkanlığını Esad b. 

Zürare’nin yaptığı 12 kişil ik bir grup Akabe’de Hz. Peygamber i le 

görüştü ve biat yapıldı.Bu biat üzerine Peygamberimiz Musab b. 

Umeyr’i Medine’ye öğretici olarak gönderdi. İslam’da İlk 

öğretmen Mus’ab b. Umeyr’dir. 

III.Akabe Görüşmesi (II.Akabe Biatı) 

Miladi 622 Peygamberliğin 13. yıl ında 75 kişil ik bir Medineli 

müslüman grup Allah Rasulü i le görüştü. Her kabileden bir kişi 

olmak üzere  12 temsilci seçildi ve biat yapıldı.  

S-136 İsra ve mi’rac hakkında bilgi veriniz? 

İsra:Kelime   anlamı gece yürüyüşü olup Peygamberimizin bir 

gece Mescid-i  Haram’dan Mescid’i  Aksa’ya yaptığı gece 

yolculuğu.  

Mirac: Peygamberimizin Mescid-i  Aksa’dan göğe yükselerek 

Allah’u Teala i le görüşmesi  demektir. Recep ayının 27.gecesi  

S-137 Mi’rac hediyeleri nelerdir? 

1- Bakara suresinin son iki ayeti (Amenerrasulu) 

2- Beş vakit namaz 

3- Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği, 

S-138 Peygamberimizin Medine’ye hicreti hakkında bilgi 

veriniz? 

Peygamberimiz II. Akabe Biatı’ndan sonra Miladi 622 yıl ında Hz. 

Ebu Bekir i le birl ikte Medine’ye hicret etmiştir. Hicret 

yolculuğunda Sevr mağarasında 3 gün gizlendikten sonra 

Medine’ye yol alınmıştır. Mekkeli müşriklerin koyduğu ödül 

üzerine Peygamberimiz’in izini süren Süraka b. Malik 
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Peygamberimiz’e yetiştiği halde atının ayağının sürçmesi üzerine 

takipten vazgeçmiştir.Hicret yolculuğu bir hafta 

sürmüştür.Pazartesi günü Küba köyüne varıldı ve i lk mescid 

buraya inşa edildi.Peygamberimiz Kuba’ dan Medine’ye hareket 

ederken Sal im oğullarına ait Ranuna vadisinde farz kıl ınan i lk 

cuma namazını kıldırdı. 

S-139 Bedir savaşı, sebepleri  ve sonuçları hakkında bilgi 

veriniz? 

Bedir savaşı Müslümanlarla müşrikler arasında meydana gelen ilk 

savaştır. Mekkeli müşriklerin saldırgan tutumu üzerine  meydana 

gelmiştir. Ebu Süfyan komutasında Suriye’den dönmekte olan 

Kureyş kervanını ele geçirmek amacıyla Müslümanlar sefer 

hazırlığına başladılar. Ebu Süfyan Müslümanların savaş hazırlığını 

öğrenince Mekkeli müşriklerden yardım istedi. Mekkeli 

müşriklerle müslümanlar  Bedir’de karşı karşıya gelmişlerdir. 

Savaş sonucunda Müslümanlar 14 şehit verirken, müşriklerden 

70 kişi öldü ve 70 esir alındı. 

S-140 Uhud savaşı,sebepleri ve sonuçları hakkında bilgi veriniz? 

Bedir savaşında yakınlarını kaybeden Mekkeli müşriklerin intikam 

duygusu sebebiyle yeni bir savaş hazırlığını öğrenen 

Peygamberimiz istişare sonucu Medine dışında müşriklerle 

meydan savaşı yapılmasına karar vermiştir. Hicri 3 Miladi 625 yıl ı 

Cumartesi günü savaş başlamıştır. Savaşın i lk anlarında  üstün 

olan Müslümanlar, kesin emre rağmen yerini terk eden okçular 

sebebiyle  Hz. Hamza, Mus’ab b. Umeyr gibi sahabilerin şehit 

edilmesine, Peygamberimizin miğferinin yarılarak yanağına 

batmasına ve dişinin kırılmas ına sebep olmuştur. Savaş 

Müslümanlardan 70 şehit ve  müşriklerden 23 kişinin ölümü ile 

son bulmuştur. 

S-141 Hendek savaşı ve sonuçları hakkında bilgi veriniz? 

Allah Rasulünün Medine’den  çıkardığı Beni  Nadr Yahudileri  

Müslümanlara karşı ortak bir güç oluşturmak amacıyla Mekkeli 

müşrikleri Müslümanlara karşı kışkırtmışlardır. Peygamberimiz 

müttefiki Huzaa kabilesinden müşrik ve müttefiklerinin Medine 

üzerine başlattıkları savaş hazırlığının haberini aldı. İstişare 

sonucu Salman-i  Farisi’nin teklifi üzerine Medine’nin kuzeyine 

hendek kazılmasına karar verildi. Hicri 5 Miladi 627 yıl ında 

başlayan ve 23 gün süren savaş, müşrik –Yahudi ittifakının 

bozulması üzerine, müşrikler Medine’yi terketmişlerdir.Savaş 

müslümanlardan  6 şehit, müşriklerden 3 kişinin ölümü i le 

sonuçlanmıştır. 

S-142 Hudeybiye antlaşmasının maddeleri nelerdir? 

1-Müslümanlar bu yıl  Kabe’yi ziyaret etmeden Medine’ye geri 

dönecekler. 

2- Müslümanlar gelecek yıl  gelecekler ancak üç günden fazla  

Mekke’de kalamayacaklar. 

3-Müslümanlar Mekke’ye silahsız girecekler. 

4-Mekke’ye sığınan hiçbir Medineli Müslüman iade edilmeyecek 

ancak Kureyş’ten Müslüman olan birisi Müslümanlara sığınırsa bu 

Müslümanlar tarafından kabul edilmeyecek.  

5-Arap kabileleri istedikleri tarafla birleşebilecek. 

 

 

S-143 Hayber savaşı hakkında bilgi veriniz? 

Hayber savaşı Hicri  7.yılda Hayber’de yaşayan Yahudilere karşı 

yapılmıştır. Barışa yanaşmayan Hayber Yahudileri  20 gün 

kuşatmanın ardından kaleler bir bir düşmüş ve Hayber 

fethedilmiştir. Arazi mahsullerinin yarısını vermek şartıyla  Hayber 

arazileri Yahudilere bırakılmıştır.. Hayber’in fethi sonucunda 

Müslümanların ekonomik gücü artmıştır. Zeynep bt. Haris adında 

bir Yahudi kadın Peygamberimiz’i   zehirlemeye çalışmıştır. 

Peygamberimiz Yahudi l ideri Huyey b. Ahtab’ın kızı Safiye i le 

evlendi. 

S-144 Mekke’nin fethi hakkında bilgi veriniz? 

Mekkeli müşrikler Hudeybiye antlaşmasını bozmaları üzerine 

Peygamberimiz Mekke’yi fethetmeye karar verdi  ve 10 Ramazan 

H.8/1 Ocak 630’da Medine’den hareket etti. Mekke şehri  kan 

dökülmeden fethedildi ve Kabe putlardan temizlendi. Hz. 

Peygamber Mekke’de genel af i lan etti. Peygamberimiz 

Mekke’nin fethinden sonra Muaz b. Cebel’i  Mekkeliler’e İslam’ı 

öğretmekle görevlendirdi. 

 

S-145 Allah Rasulünün vefatı hakkında bilgi veriniz?  

Peygamberimiz  Rebiu’l-evvel ayının 13’ü, Pazartesi günü Hicri 

11, Miladi 8 Haziran 632 yılında, 63 yaşında, Hz.Aişe annemizin 

odasında  vefat etmiştir. Son nasihatı ‘’Namazın önemi,kadınların 

ve kölelerin haklarının korunması‘’ son sözü ‘’Mea’r-Refiki’l-A’le’’ 

olmuştur. 

S-146 Peygamberimizin  Veda Haccı hakkında bilgi veriniz? 

Peygamberimiz hicretin 10.Yıl ı Miladi 632’de gerçekleştirdiği 

hac,arkadaşlarıyla vedalaştığı ve bir daha Kabe’yi ziyaret 

edemediği için Veda Haccı adını almıştır. 

S-146 Aşere-i mübeşşere kimlerdir? 

1-Hz. Ebu Bekir                     2- Hz. Ömer     

3-Hz. Osman                         4- Hz.Ali  

5-Abdurrahman b. Avf        6- Talha b. Ubeydullah 

7-Zubeyr b. Avam                8- Ebu Ubeyde b. Cerrah 

9-Sa’d b. Ebi Vakkas            10 -Said b. Zeyd 

 

S-147 Peygamber Efendimizin Kur’an-ı şu dört kişiden alınız 

dediği sahabiler kimlerdir? 

1-Abdullah b. Mes’ud 

2-Salim(Ebu Huzeyfe’nin mevalisi) 
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3-Ubey b. Ka’b 

4-Muaz b. Cebel  

 

 

 

 

 

S-148 Hıristiyanlarla yapılan savaşlar hakkında bilgi veriniz? 

 

1-Mute Savaşı: Peygamberimizin gönderdiği elçi Haris b.Umeyr  

el-Ezdi’nin Bizans valisi Şurahbil  tarafından öldürülmesi  üzerine 

Mute savaşı yapılmıştır.Üç komutanın şehit olması üzerine Halit 

b.Velid’in komutayı ele almasıyla dağılan İslam ordusu 

toparlanarak ani bir hücumdan sonra geri çekildi.Düşman ordusu 

Müslümanları takip etmeye cesaret edemedi.Müslüman ordusu 

Medine’ye geri döndü.Hz. Peygamber Halit b.Velid’e bu 

başarısından dolayı Seyfullah(Allah’ın kıl ıcı) lakabını 

vermiştir.Olay H.8/Miladi 629’da vuku bulmuştur. 

2-Tebük Seferi: Peygamberimiz Taif kuşatmasından sonra 

Bizanslar’ın savaş hazırlığı haberini  alır almaz 30.000 kişilik bir 

ordu hazırladı. Bu sefer, çok sıcak bir mevsimde  hazırlandığı için 

Gazvetu’l-Usre (Güçlük Savaşı) adını almıştır.Peygamberimizin 

komutasında ordu H.9.yılda yola çıktı.Tebük’te 20 gün kadar 

kalınmasına rağmen düşmana rastlanmadı.Tebük seferi 

esnasında birçok komşu ülkelerle antlaşmalar yapıldı.Bunlar 

İslam dinini  kabul etmemekle birlikte cizye ödemeyi kabul 

ederek İslam’ın otoritesini kabul ettiler.Tebük seferi 

Peygamberimizin son ğazvesidir.  

S-149 Mute savaşında şehit olan komutanları sırasıyla 

belirtiniz? 

1-Zeyd b. Harise, 

2-Cafer b.Ebi Talib, 

3-Abdullah b.Ravaha, 

S-150 Ensar, muhacir,senetu’l-vufud ve mübahele kavramlarını 

açıklayınız? 

Ensar: Medine’nin yerlisi  olup,İslam’ı kabul etmiş olan Arap Evs 

ve Hazrec kabileleridir. Medine’ye hicret eden mühacirler’e 

timsali görülmemiş yaptıkları yardım sebebiyle  kendilerine Ensar 

denilmiştir. 

Mühacir: Mekke’de her şeylerini bırakarak inançları uğruna 

Mekke’den Medine’ye hicret eden müslümanlar. 

Senetu’l-vufud: Hicretin 9.yıl ı İslam’ı tanımak veya müslüman 

olmak için heyetlerin (elçilerin) yoğun olarak Medine’ye gel diği 

yıl.  

Mübahele: Lanetleşmek demektir.Ali imran suresinin 61. Ayetine 

istinaden Peygamberimiz Necran halkı Hıristiyanlarını 

lanetleşmeye davet etmiştir. 

S-151 Siyer Kavramını açıklayınız 

 Siyer-i Nebi, sevgili peygamberimiz Hz. 

Muhammed’in (s.a.s) 63 yıllık hayatını ve 

peygamberlik mücadelesini bütün yönleriyle ele alan 

ilim dalı ve bu alanda yazılan eserlere denir.  


