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SORULAR 

 

1. Hz. Peygamber’in (sas) Nübüvvet öncesi hayatı hakkında aşağıdaki ifadelerden 

hangisi söylenemez? 

a) Nübüvvetin mesajları açısından kayda değer bilgi taşımayan bir dönemdir. 

b) Arapların kendi içlerinde sosyal statülere ayrıldığı bir dönemdir. 

c) İlmi seviyesi olup Hilm’e ait değerler taşımayan insanların bulunduğu bir 

dönemdir. 

d) Kadının bir cazibe olarak topluma sunulduğu bir dönemdir. 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Peygamber’e (sas) Risalet vazifesinin 40 yaşında 

ulaşmasının nedenlerindendir? 

a) Dar’un-Nedve’ye seçilme yaşı 40 olduğu için 

b) İstisnasız her Peygambere Risalet vazifesi 40 yaşında ulaştığı için  

c) Risalet davası gibi ağır bir yükü taşıyabilmesi için 

d) Yeterli seviyede ekonomik bağımsızlığını kazanabilmesi için  

 

 

3. Siyer kronolojisi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

a) Tefsir, Hadis ve Fıkıh alanındaki bazı hükümlerin dayanak noktasıdır. 

b) Hz. Peygamber’in (sas) Veda Haccından önceki hayatı ile alakalı olayların 

günümüze doğru tarihlendirilme ile geldiği bilgisini vermektedir.  

c) Nesi’ uygulamasının kronolojik bilginin önündeki en büyük problem olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

d) Hz. Peygamber’in (sas) çocukluk ve gençlik hayatının tam olarak bilinmediği 

bilgisini ortaya koymaktadır.  
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4. Mekke dönemine ait Siyer kaynaklarının özellikleri hususunda aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

a) Medine dönemi kadar ayrıntılı ve kapsamlı bilgi içeriğine sahiptir. 

b) Kaynakların hazırlanıp aktarılması açısından Mekke dönemi oldukça müsait 

bir ortama sahiptir.   

c) Dönemin tarihsel bilgileri ciddi bir kurumsallık disiplinine sahiptir. 

d) Asabiyet olgusu, döneme ait sağlıklı bilginin oluşmasını ve aktarılmasını 

engelleyici bir özelliğe sahiptir.   

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Mekke dönemini bize aktaran kaynaklardan birisi değildir? 

a) Kur’an 

b)  İncil 

c) Hadis   

d) Şiir 

 

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Peygamber’in (sas) doğumu etrafında örgülenen 

gayr-i sahih-abartılı rivayetlerin ortaya çıkış sebeplerinden değildir? 

a) Hz.Peygamber’in (sas) beşer sıfatını ön plana çıkararak O’nun örnekliğinin 

yaşanabilir olduğunu kanıtlama amacıyla, 

b) Hz.Peygamber’e (sas) olağanüstü vasıflar yakıştırarak beklenen nebi olduğunu 

vurgulama amacıyla, 

c) Hz.Peygamber’in (sas) vefatından sonra ortaya çıkan Peygamberliğini 

yalanlama hadiselerine cevap verebilme amacıyla,  

d) Nübüvvet öncesi hayatının kaydedilmeyen dönemlerinin yerini doldurabilme 

amacıyla 
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7. Efendimiz’in (sas) çocukluk dönemi ile alakalı bilgiler aşağıdaki şıklardan hangisinde 

doğru olarak sıralanmıştır? 

                    1. Ebû Seleme ile sütkardeşiydiler. 

                    2. Ebva’da annesini kaybettiğinde yanında Berre vardı. 

                    3. Fasih Arapçayı öğrenmesi için bâdiye de sütanneye verilmiştir. 

                    4. Abdümenaf ve Haris öz amcalarıydı.  

  a )  Yalnız 3                                            b )  2, 3, 4 

                          c )  1, 3                                                    d )  Hepsi 

 

 

8. Resulullah’ın (sas) kendisi ve ailesi ile alakalı aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) 21.baba olan Adnan üzerinden Hz. İsmail’in (as) soyundan gelmektedir. 

b) Amine annemiz Beni Zühre kabilesindendir. 

c) Hz. Peygamber (sas) Fil vakasından hemen önce doğmuştur. 

d) Dedesi Şeybe Benî Adî b. Neccâr kabilesinin yeğenidir. 

 

 

9. Îlâf ile alakalı aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

a) Mekkelilerin yaz sıcağından dolayı sadece kışın yaptıkları ticari seyahatleri 

kapsamaktadır.  

b) Emniyet üzere kurulu ticari antlaşma ve imtiyaz anlamlarına gelmektedir. 

c) Tarihte ilk defa Himyerlilerin başlattığı bir ticari seyahat olarak kabul 

edilmektedir. 

d) Kureyş kabilesini yerleşik hayata geçiren Kusay tarafından Mekke’ye 

kazandırılmış bir ticari kazanımdır. 
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10.  Hz.Peygamber’in (sas) Nübüvvet öncesi ticari seferleri hakkında aşağıdaki 

ifadelerden hangisi söylenemez? 

a) Îlâf ile birlikte bölgede “Mahallî” ve “Araplar arası” panayırlar da 

düzenlenmekteydi.  

b) Araplar arası büyük panayırlara Hint, Çin, İran gibi dış ülkelerin tüccarları 

da ilgi göstermekteydi. 

c) Efendimiz (sas), gerçekleştirdiği ticari seferler münasebetiyle Hatice 

annemiz (r.anha) ile tanışmıştır.  

d) Hz. Peygamber’in (sas) ticari hayatı, nübüvvet öncesi hayatının en ayrıntılı 

ve kesin olarak bilinen zaman dilimlerini kapsamaktaydı. 

 

 

11. Hz. Peygamber’in (sas) Nübüvvet öncesi gerçekleştirdiği ticari seferlerindeki başarısı 

hususunda ön plana çıkan en önemli özelliği aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru 

olarak yazılmıştır? 

a) Çok kabiliyetli ortaklar edinmiş olması 

b) Hatice annemizin (r.anha) servetini kullanmış olması 

c) Dürüstlük ve Doğruluk eksenli çalışmış olması 

d) İyi bir tüccar olan Haşim’in torunu olması  

 

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Peygamber’in (sas) amcası Ebû Tâlib ile çıktığı 

Suriye seyahati esnasında Râhip Bahîrâ ile yaptığı iddia edilen görüşmesi hususuna 

getirilen eleştirilerden birisi değildir? 

a) Daha önce gitmesine rağmen neden Hz. Hatice’nin (r.anha) kervanları 

başında Şam’a gidemediği hususu 

b) Kendisinden 2 yaş küçük Hz. Ebu Bekir’in (ra) o seyahat sırasında kervan 

ile birlikte bulunması hususu  

c) Seyahat esnasında O’nu (sas) bulut gölgelendiriyorken, söz konusu ağacın 

nasıl gölge oluşturabildiği hususu 

d) Râhip Bahîrâ vasıtasıyla Nebi olacağını öğrendiyse eğer neden Hira’da 

yaşadıklarını anlamlandıramadığı hususu 
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13. Nesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Nesi kelimesi, deveyi sürmek, bir şeyi ertelemek, vadelendirmek gibi 

anlamlara gelir. 

b) Arapların cahiliye devrinde ayları ertelemek için yaptığı uygulamanın 

adıdır. 

c) Veda haccında Tevbe Suresi’nin 37. Ayetiyle yasaklanmıştır. 

d) Her zaman her 3  senede bir yapılmıştır. 

 

 

14. Resul-ü Mücteba Muhammed Mustafa’nın (sas) gençlik dönemine ait aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Teşebbüsleri olsa dahi Cahiliye devrine ait kötülüklerden hiçbirine 

bulaşmamıştır. 

b) Katıldığı Ficar savaşında fiilen amcaları ile beraber savaşmıştır. 

c) Hilfü’l-fudûl yeminine gençlik döneminde iştirak etmiştir. 

d) Gençlik dönemindeki en yoğun mesaisi ticaret üzerine olmuştur. 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Hilfü’l-Fudûl hareketinin ortaya çıkış sebeplerinden 

değildir? 

a) Mekke’de güvenliğin sağlanamayışı, 

b) Mekke’de cereyan eden ticari hayatın sekteye uğrayışı,  

c) Haram aylara has olmak üzere can ve mal emniyeti olgusunun sağlanmak 

istenişi, 

d) Erdemli insanların haksızlığa seyirci kalmak istemeyişleri, 

 

16. Kevser suresinin nazil olmasına sebep olan ve Hz. Peygamber’in (sas) ebter sözüyle 

tahkir edildiği hadisenin çıkış sebebi nedir? 

a) Kızlarına verdiği kıymet ve değer nedeniyle, 
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b) İki defa evlenmiş dul bir hanım olan Hz. Hatice (r.anha) ile evlenmesinden 

dolayı, 

c) Oğulları olan Kasım ve Abdullah’ın vefat etmelerinden dolayı, 

d) Üvey evlatları olan Hind ve Atik’e sahip çıkmış olmasından dolayı, 

17. Rehber-i Ekmel olan Efendimiz’in (sas) hangi özelliği, ihtilaf halindeki kabilelerin 

O’nun (sas) Kabe’de hakemlik yapması hususunda ittifak etmesine vesile olmuştur?                   

a) Beni Haşim’den olması, 

b) Dedesinin Zemzem kuyusunu yeniden çıkartmış olması, 

c) İyi bir tüccar olması, 

d) El-Emin sıfatını taşıması, 

    

18. Hilfü’l-Fudûl hareketinin ortaya çıkan sonuçları hakkında aşağıdaki ifadelerden 

hangisi kullanılamaz? 

a) İnsan hak ve hürriyetlerinin korunması açısından çok önemli bir adım 

olmuştur. 

b) Zulmün engellenebilmesinin sadece mümin olanlar arasındaki ittifak ile 

mümkün olabileceğini ortaya koymuştur. 

c) Teoride kalmamış bilakis pratikte bireye ve topluma müspet manada 

etki etmiştir.  

d) Zulmün önlenebilmesi adına müzakere ve diyalog sürecinin hayati 

öneme haiz olduğuna vurgu yapmıştır. 

 

19. Mekke’deki kabilelerden sadece bir kısmının Hilfü’l-Fudûl hareketine destek 

vermelerinin altında yatan temel nedenler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak 

sıralanmıştır? 

I. Kabile taassubunun mevcudiyeti 

II. Hılfu’l-Mutayyebîn ile Hılfu’l-Ahlâf kutuplaşmasının yaşanması 

III. Sadece iştirak eden kabilelere mensup üyelerin adalet ve iyilik 

kavramlarını benimsemiş olması 

IV. İbn. Cudân et-Teymi’nin Mekke’de sevilen biri olmaması 
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a) I,II                                 b) I,II,III,IV                                             

c) Yalnız I                            d) I,II,III  

 

20. Nübüvvet kavramı hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

a) En temel unsuru tebliğdir. 

b) Nübüvvet kurumu için mucize elzem bir durum değildir. 

c) İnsanlara Allah’ın emir ve yasaklarını haber verme görev ve selahiyeti 

anlamına gelmektedir. 

d) Allah’ın insanlığa bir lütfu ve insanlık için elzem olan bir ikramıdır. 

 

21. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Peygamber’in nübüvvet öncesi hayatını bilmenin 

faydaları arasındadır? 

1. Hz. Peygamber’in risalet vazifesine nasıl hazırlandığını bilmek 

2. Bir çocuk, bir genç, bir baba, bir tüccar v.b olarak hayatın bir çok alanında Hz. 

Peygamber’in örnekliğine dair bilgi sahibi olmak 

3. Allah’ın peygamberleri nasıl seçtiğini nasıl terbiye ettiğini ve nasıl himaye 

ettiğini öğrenmek 

a) Yalnız 1                                    b)  1 ve 2 

c)   Yalnız 3                                    d)   1, 2 ve 3 

 

22. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

                                    a) Efendimiz’in nübüvvet öncesi hayatını bilmenin bize sağlayacağı faydalardan              

                                        biri de öncesi ve sonrası ile hakikate karşı insanların tavrının neler olduğunu,  

                                        bunların sebeplerini ve neye dayandığını öğrenmektir. 

                                    b) Siyerden tam anlamıyla anlayabilmek için bilinmesi gereken tarihsel ortamları  

                                        “Hz. Peygamber öncesi ortam, Hz. Peygamber’in yaşadığı ortam ve Hz.  

                                        Peygamber sonrası ortam” şeklinde ayırabiliriz. 

                                    c) Mekke Dönemi’ni bilmenin faydalarından biri de zor şartlarda İslam’a nasıl        

                                        hizmet edilebileceğini öğrenmektir. 
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                                     d) Teberrüce’l-cahiliyye kelimesi Kur’an’ın cahiliyyenin temel özellikleri arasında  

                                          zikrettiği bir özelliktir ve cahiliye taassubu anlamına gelir.                              

 

23. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in tanıttığı cahiliyyeye ait temel 

özelliklerden biri değildir? 

a) Zanne’l-Cahiliyye 

b) Umuru’l-Cahiliyye 

c) Hükme’l-Cahiliyye 

d) Hamiyyete’l-Cahiliyye 

 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi özel (gizli) davetten genel davete geçiş sürecini sağlayan 

nedenlerden değildir? 

a) İradesi sağlam, İslam davasına canlarını bile feda edebilecek çekirdek 

kadronun oluşmuş olması, 

b) Mekke’nin gündemine İslam’ın yoğun bir şekilde girmiş olması, 

c) Hâris b. Ebû Hâle’nin Kâbe’nin meydanında şehit edilmesi,  

d)  “Sana emredileni açıkça ilan et ve müşriklere aldırma!” ayetinin 

nazil olması,  

 

 

25.  Aşağıdaki şıklardan hangisi Genel davet ile beraber Mekke müşriklerinin ortaya 

koyduğu tepkiler arasında gösterilemez? 

a) Zayıf olanlar başta olmak üzere Müslümanlara karşı yoğun bir fiili ve 

sözlü işkence süreci başlatıldı. 

b) İlk iş olarak herkesten önce direkt fiili müdahaleler ile Hz. 

Peygamber’in (sas) şahsına işkenceler uygulandı. 

c) Toplum içerisinde itibarlı ve nüfuz sahibi olan Müslümanlar 

itibarsızlaştırılma ve ticaretlerine sekte vurulma ile tehdit edildi. 
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d) Himaye edip koruyan bir kabileye sahip Müslümanları bile hicret 

etmeye zorlayacak kadar baskı ve şantajlarda ileri gidildi. 

 

 

 

 

26. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Müşriklerin son İlâhî mesaja ve Son Elçiye (sas) 

muhalefet etmelerinin altında yatan sebeplerden bir tanesi olarak gösterilemez? 

a) Allah’a inanmayan atalarının dinlerine olan bağlılıklarını koruma 

hissinin varlığı, 

b) Elde ettikleri ticareti kaybetme korkusunun varlığı,  

c) Mekke ile birlikte özellikle Kâbe üzerinden elde ettikleri siyasi 

güçlerini koruma hissinin varlığı, 

d) Köle olanlara karşı sosyal statülerini koruma hissinin varlığı, 

 

27. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İlk Müslümanların Habeşistan’a hicret etme 

sebeplerinden birisi olarak değerlendirilemez?  

a) Mekke’de Müslümanların emniyet ortamlarını kaybetmeye başlaması, 

b) Habeşistan’ın yol boyunca eman alma ihtiyacı yaşanmadan 

gidilebilecek en uygun yer olması, 

c) Habeş Hükümdarının zulüm gören Müslümanları ülkesine davet 

etmesi, 

d) Mekke ile Habeşistan arasındaki köklü ticari ilişkilerin oluşturduğu 

karşılıklı güven algısının var olması,  

 

 

28. Asr-ı Saadet’te Nübüvvet ve Mucize ilişkisi ile alakalı aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

a) Mucize Nübüvvetin ispatı için önemli ve gerekli bir unsurdur. 

b) Efendimiz ’in (sas) en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’dir. 
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c) Hz. Peygamber’e (sas) özellikle çağdaşlarının akıllarına ve ruhlarına 

hitap edecek mucizeler verilmiştir. 

d) Hepsi 

 

 

29. Müslümanlara Nübüvvetin 7. yılından itibaren uygulanan ambargonun sebepleri ile 

ilgili aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sıralama verilmiştir? 

I. Müşrik heyetin, Habeşistan’a hicret eden Müslümanların iade 

edilmesinde başarısız olması, 

II. Henüz civar kabilelere sesi, sedası ulaşmayan İslam dininin 

güçlenmeden önünün kesilmek istenmesi, 

III. Abdüşşems ve Nevfeloğullarının Ebû Tâlib’in yanında yer alarak 

Hz.Peygamber’e (sas) ve Müslümanlara destek vermesi, 

IV. Hz. Hamza (ra) ve Hz. Ömer (ra) gibi Kureyş’in iki güçlü ve saygın 

şahsiyetinin Müslüman olması, 

 

                   a) I, II, III                                           b)  I, II, IV  

                   c) I, IV                                               d) Hepsi         

       

30. Müşrikler tarafından uygulanan ambargo (boykot) ile alakalı aşağıdaki ifadelerden 

hangisi kabul edilemez? 

a) Mekke’de bulunan Müslümanların hepsini kapsamaktaydı. 

b) Ambargonun sürdürülebilmesi adına yazılı bir sözleşme imzalandı. 

c) Ambargoya destek verenler arasında Hilfü’l-Fudûl hareketinin 

üyeleri de bulunmaktaydı. 

d) 3 yıllık ambargo, umulanın aksine müşriklerin eliyle İslam’ın her 

yerde konuşulması ile sonuçlandı.  

 

31. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (sas) Taif yolculuğuna çıkış 

sebeplerindendir? 
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a) Haşimoğullarının tüm fertleriyle birlikte ambargo sonrası Taif’e 

göç etmek istemeleri, 

b) Beni Sakif’lilerin zulüm gören Müslümanları Taif’e davet etmeleri, 

c) Mekke’de kendisine eman veren amca Ebu Talib’in vefat etmesi,  

d) Hepsi 

32.  Aşağıdaki şıklardan hangisi Akabe Biatına katılan Yesribli Arapların, İslam’ı hızlı 

bir süreçte kabullenip benimsemelerinin altında yatan sebeplerinden birisi değildir?   

a) Kendi aralarında yaşadıkları kardeş kavgasının varlığı, 

b) Yesribli Yahudiler üzerinden kazanılan Peygamber bilincinin 

varlığı, 

c) Vahyin mesajlarının güzelliği ve Hz. Peygamber’in (sas) tebliğ 

vazifesindeki müthiş azmin varlığı, 

d) Hiçbiri 

 

33. Akabe Biatlarının sonuçları ve etkisi ile alakalı bilgiler aşağıdaki şıklardan hangisinde 

doğru sıralama ile verilmiştir? 

I. Ambargo, Hüzün yılı ve Taif hayal kırıklığını yaşayan Hz.Peygamber’e 

(sas) ve Müminlere ümit ve moral kaynağı olmuştur. 

II. Risalet davasının geniş kitlelere ulaşmasına öncülük etmiştir. 

III. İnsanlık tarihinin en önemli göçlerinden birisi olan Hicret’in 

gerçekleşmesine olanak sağlamıştır. 

IV. Mekkeli Müşriklerin rahat bir nefes almasına imkân tanımıştır. 

 

                   a) I,II,III                                                  b) Yalnız IV                                          

                   c) I, III,IV                                               d) II,III,IV               

                               

34. İsrâ ve Mi’rac hâdisesi etrafında örgülenen rivayetlerden yola çıkarak aşağıdakilerden  

hangisi söylenemez? 

a) İsrâ ve Mi’rac hadisesi, Kur’an’da bahsi geçtiğinden her mümin 

için iman edilmesi şart olan bir durumdur. 
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b) Resulullah’ın (sas) her hal ve hareketinde mucizeler aramak Üsve-i 

Hasene özelliğine aykırıdır.  

c) Resulullah’ın (sas) hayatında var olan mucizeleri yok saymak 

Nübüvvet makamı ile bağdaşmaz. 

d) İsrâ ve Mi’rac, Hz. Peygamber’in (sas) hayatında gerçekleşmiş 

olağanüstü bir hâdisedir. 

 

35. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (sas) Hicret yolunda aldığı tedbirlerden 

birisi değildir? 

a) Hz. Ali’yi (ra) yatağına yatırması,  

b) Medine yolu üzerindeki Sevr mağarasına gizlenmesi, 

c) Öğlen sıcağında Hz. Ebu Bekir’in (ra) evine gitmesi, 

d) Müşrik birisine yolculuk develerinin teslim edilmesi, 

 

 

36. Nesî uygulaması ne zaman yasaklanmıştır? 

a) Hicrî 1.yıl 

b) Veda Haccı 

c) Mekke Fethi 

d) Hicrî 2. Yıl 

 

 

37. Mekke’de İslamiyet’in yayılması ve korunması ile alakalı olarak akrabalık 

ilişkilerinin önemi ve katkısı hususunda aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılamaz? 

a) Bazı Mekkeliler müşrik olsalar bile asabiyet duygusuyla hareket ederek 

kabilesine mensup Müslümanlara destek verebilmekteydi. 

b) İlk Müslümanlardan olan Abdullah b. Cahş, Resulullah’ın (sas) halası 

Umeyme bint Abdilmuttalib’in oğludur. 

c) Son vahyin ilk temsilcileri istisnasız Resulullah’ın (sas) yakın 

akrabalarından oluşmaktaydı. 



13 

d) ez-Zübeyr b. el-Avvâm, Resulullah’ın (sas) halasının oğlu olup aynı 

zamanda halası Hz. Hatice’nin (r.anha) yeğenidir. 

 

 

 

 

 

 

 

38. İslam’dan önceki dönemin ahlaki ilkelerini bilmenin önemi konusunda aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğru değildir? 

a) Cahiliyyenin salt bir okuma yazma bilinmeyişinden kaynaklandığını 

ifşa etmektedir. 

b) İnen ayetlerin muhtevasını ve amacını daha iyi kavramayı 

sağlamaktadır. 

c) Kur’an ile birlikte o toplumun nasıl bir değişim ve dönüşüm yaşadığını 

ortaya koymaktadır. 

d) Cahiliyye insanının önceliklerini ve eşyaya bakış açısını anlamamızı 

sağlamaktadır. 

 

39.  Cahiliyye dönemi ile mücadelede İslam’ın ortaya koyduğu en temel stratejiler ile 

alakalı aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) Kavramların yeniden inşası ve ihyasını sağlamak 

b) Şirkten arındırılmış Tevhid akidesini ihdas etmek   

c) Her şart ve zeminde adalet duygusunun varlığını tesis etmek 

d) Hepsi 

 

40. Hz. Peygamber (sas) dönemine ait fıkhi hükümler ile alakalı aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

a) Mekke döneminde daha çok inanç ve ahlâk sahasına dönük hükümler 

vazedilmiştir.  
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b) Mekki âyetlerin ihtiva ettiği hükümlerin, Medîne döneminde ve daha 

sonraki dönemlerde detayları açıklanmış olan usul ve füru hükümlerine 

katkısı yok denecek kadar az olmuştur. 

c) Gece namazı da dâhil olmak üzere Bi’set’in ilk günlerinden itibaren 

Müslümanların gündemine namaz emri konulmuştur.   

d) Sünnet, Kur’ân-ı Kerîm’de bulunmayan boşlukları doldurarak müstakil 

hükümler ortaya koymuştur.  

 

             41. Siyer Mektebi'nin 1. dersinde: "Mekke dönemini bilmek, tebliğ, davet ve irşad     

vazifelerinin hangi usul ve üslup üzere yürütülebileceğini kavramaktır."  şeklinde bir tespit yapılmıştı. 

Bu tespitin ne anlama geldiğini, nasıl anlaşılmasını gerektiğini izah edebilir misiniz?  
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Cevap Anahtarı 

1. A 

2. C 

3. B 

4. D 

5. B 

6. A 

7. C 

8. C 

9. B 

10. D 

11. C 

12. A 

13. D 

14. B 

15. C 

16. C 

17. D 

18. B 

19. A 

20. B 

21. D 

22. D 

23. B 

24. C 

25. B 

26. A 

27. C 

28. D 

29. C 

30. A 

31. C 

32. D 

33. A 

34. A 

35. B 

36. B 

37. C 

38. A 

39. D 

40. B 

 

Soruların derslere göre dağılımı: 

1. Hz. Peygamber’in Nübüvvet öncesi hayatı ile Mekke döneminin bilinmesinin faydaları 

/ Muhammed Emin YILDIRIM : 2 soru (1. ve 2.sorular) 

2. Kutlu Doğumdan Hicrete Mekke Dönemi’nin Kronolojisi / Dr. Mehmet APAYDIN : 1 

soru (3. soru) 

3. Mekke Dönemi’nin Siyer Kaynakları –Hususiyetleri ve Problemleri Üzerine– / Doç. Dr. 

Şaban ÖZ: 2 soru (4 ve 5. sorular) 

4. Hz. Peygamber’in (sas) Doğumu ve Doğduğunda Meydana Geldiği Rivayet Edilen 

Hadiseler/ Prof. Dr. Hüseyin ALGÜL: 1 soru (6. soru) 

5. Hz. Peygamber’in (sas) Doğumu, Çocukluğu ve Şakk-ı Sadr Mucizesi / Prof.Dr. Kasım 

ŞULUL : 2 soru (7. ve 8. sorular) 

6. Hz.Peygamber’in (sas) Nübüvvet Öncesi Ticari Seferleri / Prof. Dr. Ahmet Turan 

YÜKSEL :  3 soru (9. , 10. ve 11. sorular) 

7. Hz. Peygamber’in Amcası Ebû Tâlib ile Suriye Seyahati ve Râhip Bahîrâ Ile Görüşmesi 

Meselesi / Prof.Dr. Mustafa FAYDA : 2 soru (12. ve 13.sorular) 
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8. Peygamber Efendimiz’in (Sas) Gençliği / Doç. Dr. Casim AVCI : 4 soru ( 14., 15. , 16. ve 

17.sorular) 

9. Hılfu’l-Fudûl Cemiyeti / Doç. Dr. Mithat ESER:  2 soru (18. ve 19. sorular) 

10. Nübüvvet Kurumu Peygamberliğin Gelişi ve Vahy / Prof. Dr. Ömer ÇELİK : 2 soru  (20. 

ve 21. sorular) 

11. Tebliğin Başlaması, Dârü’l-Erkam ve İlk Müslümanlar / Muhammed Emin YILDIRIM : 2 

soru  ( 22. ve 23.sorular) 

12. Genel Tebliğin Başlaması, Müşriklerin Son İlâhî Mesaja ve Son Elçiye Tepkileri / Prof. 

Dr. Ahmet ÖNKAL ve Yard.Doç.Dr.Mahmut Kelpetin  : 3 soru ( 24. , 25. ve 26. sorular) 

13. Habeşistan Hicretleri ve Garânîk Hâdisesi / Prof. Dr. Levent ÖZTÜRK: 1 soru  ( 27. 

soru) 

14. Müşriklerin Hz. Peygamberden (sas) Mucize Talepleri ve Genel Olarak İrhasata 

Yaklaşım / Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ : 1 soru  ( 28. soru) 

15. İslâmiyet’in Mekke Dönemi’nde Uygulanan Ambargo Olayı / Prof. Dr. Ünal KILIÇ : 2 

soru ( 29. ve 30. sorular) 

e)  

16. Yeni Arayışlar: Hüzün Yılından Akabe Biatlarına / Prof. Dr. Adem APAK: 1 soru ( 31. 

soru) 

17. Akabe Biatleri ve Bu Görüşmelerin İslam Toplumunun Oluşumuna Etkileri / Prof. Dr. 

Adnan DEMİRCAN : 2 soru (  32. ve 33. sorular) 

18. İsrâ ve Mi’rac Hâdisesi / Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ : 1 soru (  34. soru) 

19. Hz. Peygamber’in (sas) Mekke’den Medine’ye Hicreti / Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN : 

2 soru (35. ve 36. sorular) 

20. Mekke’de İslamiyet’in Yayılmasına Akrabalık Açısından Bir Bakış / Prof. Dr. Rıza SAVAŞ  

: 1 soru ( 37. soru) 

21. Mekkî Ayetlerin Ahlâkî Muhtevası/ Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI  : 2 soru ( 38. ve 39. 

sorular) 

22. Hz. Peygamber (sas) Devrinde Fıkıh / Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN  : 1 soru ( 40. 

soru) 


