
ARİF ÖZBEYLİ



Bu eserin adı nedir? Hangi dönemde yapılmıştır?



4. 1. İSLAMİYETİN DOĞUŞU SIRASINDA DÜNYANIN 
GENEL DURUMU

 Asya:

 Bizans  (Doğu Roma): Bizans, Roma 

İmparatorluğu’nun 395 yılında ikiye ayrılması ile 

kurulmuştur. En ünlü sülale Jüstinyen sülalesidir. 

Bu dönemde Ayasofya yapılmıştır. İslamiyetin

doğuşu sırasında Makedonya sülalesi işbaşında idi. 

İmparator Heraklius idi. Bizans Ortodoks 

Hıristiyandı. 





Bu bölgenin adı nedir?



 Sasani: İran’da kurulmuş bir devletti. 

İslamiyet’in doğuşu sırasında Sasani 

Devleti Bizansla yaptığı savaşlardan 

dolayı zayıflamıştı. Sasaniler’de dini 

inanış Zerdüşlük’tü.(Mecusilik-

Ateşperest)



Çin Seddi





I.KÖKTÜRK DEVLETİ (552-
659)

İstemi 
Yabgu

(552-576)

Bumin Kağan 
(552-553)

Mukan Kağan 

(553-572)

1- Avarları ortan kaldırdı.

2-Ülke sınırlarını Hazar Denizi’ne kadar genişletti.

3-Kitanlar ve Kırgızlar hakimiyet altına alındı.

4-Çin baskı altında tutuldu.

5-Akhunlar üzerine seferler yapıldı.



I.KÖKTÜRK DEVLETİ (552-659)

İstemi Yabgu

(552-576)

İpek Yolu’nu kontrol etmek isteyen İstemi Yabgu, 
Akhunlara karşı Sasanilerle işbirliği yapmış ve 

Akhun Devleti’ne son verilmiştir. Akhun toprakları 
Ceyhun nehri sınır olmak üzere paylaşılmıştır 

(557). Sasanilerle ilişkileri bozulunca bu devlete 
karşı Bizans’la anlaşma yolları aramıştır.

Bumin Kağan 
(552-553)

Mukan
Kağan 

(553-572)



 Çin: Çin’de feodal bölgelerden oluşuyordu. 

İslamiyet’in doğuşu sırasında Sui hanedanı 

işbaşındaydı.Dini inanış olarak Konfüçyüzm-Taoizm-

Budizm vardı.

 Göktürkler:İslamiyet’in doğuşu sırasında Göktürk 

Devleti ikiye ayrılmış durumdaydı. Dini inanışları 

Gök Tanrı idi.

 Japonya: Siyasi bir etkinliği yoktu. Dini inanış 

olarak Budizm-Şintoizm. 

 Hindistan: Brahmanizm-(Hinduizm)-Sinizm, Budizm







TAC 
MAHAL



 Hindistan’a M.Ö 2000 yıllarında gelen 

Hint Arileri denilen kavimler yerli halkla 

uzun süre mücadele etmiş;sayılarının az 

olması sebebiyle, karışıp yok olmamak için 

“kast” sistemini kabul etmişlerdir. 



Kast Sistemi

Brahmanlar 

(Din Adamları)

Kşatriyalar

(Askerler  ve 
asiller)

Vaisyalar

(Zanaatkar,köylü,

tüccar)

Südralar (İşçiler)

Paryalar (Köleler)

Kast dışı kabul 
edilir

Kast Sistemi,Hintlilerin bir millet haline gelmelerini önlemiş,

dışarıdan gelen kavimlerin saldırısına uğramalarına ve onların 

hakimiyeti altına girmelerine yol açmıştır.Güçlü devletler 

kuramamışlardır. Genellikle dışarıdan gelen kavimler güçlü devletler 

kurdular.  

TAC MAHAL
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Bunlardan başka bir de pis sayılan 

işlerle uğraşanlar vardı ki bunlara 

da “parya” yani “dokunulmazlar” 

denilirdi. Bunlar “kast” dışı idi.



 Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir? 
Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir! 
Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler; 
Sakarya, kandillere katran döktü geceler. 

Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya, 
Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!



Hindistan’da dini inanış olarak 

Brahmanizm, Budizm, 

Konfüzyüzm gibi dinler hakimdi.



Kast Sistemi,Hintlilerin bir millet haline 

gelmelerini önlemiş, dışarıdan gelen 

kavimlerin saldırısına uğramalarına ve onların 

hakimiyeti altına girmelerine yol açmıştır. 

Güçlü devletler kuramamışlardır. Genellikle 

dışarıdan gelen kavimler güçlü devletler 

kurdular.  



Tarih Yazılısından İlginç Cevaplar

 Soru: Kast Sistemi’nin Hintlilere ne gibi 

etkileri olmuştur?

 Cevap:Hintlilerin kendilerini mal gibi 

görmesine yol açmıştır. Yani (sınıflara 

ayrılmalarından hoşnut olmamalarıdır.)



GERÇEK İHSAN, ÖĞRENME GAYRETİNİ 

HİÇBİR ZAMAN TERKETMEMEKTİR.

Konfüçyüs





FEODALİTE 
REJİMİ

Soylular 
Din 

Adamları 
(Rahipler)

Burjuvaziler 
(Esnaf ve 
Tüccarlar)

Köylüler

Serbest 
Köylüler

Serfler

Köleler



Avrupa:Avrupa Kavimler Göçü’nden 

sonra kavimler karışmış yeni milletler, 

devletler kurulmuş ve feodalite rejimi 

Avrupa’ya hakim olmuştur. Kavimler 

Göçü’nden sonra kurulan krallıklarda 

Hıristiyanlık yayılmıştır.



 Afrika: Kuzey Afrika’da Bizans hakimdi. 

Daha önce de belirtildiği gibi Bizans 

Ortodoks Hıristiyandı. Hıristiyanlık, 

Habeşistan’da da yayılmıştı. Bunun dışında 

Afrika’nın diğer bölgelerinde tabiat 

kuvvetlerine inanma, putperestlik yaygındı.





İslamiyetten Önce Arabistan Yarımadası

Siyasi Durum: İslamiyet’ten Önce Arap 

Yarımadası’nda şu devletler kurulmuştur:Güney 

Arabistan’da Main, Seba ve Himyeri, Kuzey Ara-

bistan’da Nebatiler, Tedmürlüler, Gassaniler, 

Lahmiler. Gassaniler Bizans’ın,Lahmiler Sasanilerin

müttefikiydi.





 “ Adaletiyle meşhur Sasani hükümdarı 
Nuşirevan ziyafet veriyordu. Bir hayvan 

kesilmiş, ateşte  kebap ediliyordu. Ancak 
yanlarında tuz yoktu.Getirsin diye köye bir 

köle gönderdiler.

Nuşirevan :

- Tuzu para ile al ki, gasben bedava alma adeti 
çıkmasın, memleket zulüm ile harap olmasın, dedi.

- Bir tuzdan ne zarar gelir ? diye soran 

adamlarına Nuşirevan şu cevabı verdi:

- Cihanda zulmüm temeli ufacık bir şeydi. Ama her 

gelen onu büyüttü. Nihayet şimdiki duruma ulaştı.”



 Din ve İnanış: Arabistanda yaygın olan dini inanış 

putperestlikti. Bunun dışında Hıristiyanlık,

Musevilik, Zerdüşlük gibi dini inanışlar vardı. 

Ayrıca Hz.İbrahim’in getirdiği esasları kabul eden 

Hanifler de vardı. Bunlar sayıca azdı. Bunların Hz.

İbrahim’den nakledebildikleri, Allah lafzı, sünnet 

olmak, gusletmek ve tavaftı. 



Sosyal ve İktisadi Hayat: Araplar kabileler halinde yaşarlardı. 

Aralarında kan davaları eksik olmazdı.Şehirde yaşayanlara 

Medeni, çöllerde yaşayanlara Bedevi denirdi. Ataerkil (babanın 

hakim olduğu) bir aile yapısı vardı. Çok kadınla evlilik yaygındı. 

Bazı aileler kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi.         

Bedevi çadırı



 Araplar, tarım, ticaret 

ve hayvancılıkla 

uğraşıyorlardı. Medine 

tarım, Mekke ticaretle 

uğraşıyordu. Bedeviler 

ise hayvancılıkla 

uğraşıyorlardı. 



 Günümüzdeki fuarlara benzeyen panayırlar, Arabistan 

ticaretinde önemli bir yer tutardı. 5-30 gün arasında süren 

bu panayırlar, genellikle savaşmanın yasak olduğu haram 

aylarda kurulurdu. Böylelikle ticaret için gelen tüccarların 

güvenliği sağlanmış olurdu. Bu panayırlar, ekonomik hayatın 

olduğu kadar sosyal hayatın da önemli bir parçasıydı. 

Özellikle kabileler arasındaki birçok problem buralarda 

çözülürdü. Panayırlarda edebî sohbetler yapılır, şairler en 

güzel şiirlerini buralarda okurdu. Bu şiirlerden beğenilenler 

Kâbe’nin duvarına asılırdı.



 2. İslamiyet’ten önce Mekke’yi  ziyarete gelen Araplar,kurdukları büyük 

panayırda alışveriş yaparlar, eğlenceler ve spor karsılaşmaları düzenlerler, 

sonra da Kabe'deki putları ziyaret ederlerdi.

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabilecek  bir sonuç 

değildir?

 A) Mekke'nin kutsal olduğu

 B) Arapların ticarete önem verdikleri

 C) Arapların çok tanrılı dinlere inandıkları

D) Kutsal yerlerin ziyaret edilmekte olduğu

 E) Araplar arasında siyasi birlik bulunduğu

 (1987 -ÖSS)



Soru: Vaha nedir?

Cevap: Çöllerde bulunan serin, gölgelik yer.

Cevap: Cennette bulunan su birikintileri.

Tarih Yazılısından İlginç Cevaplar



 Bir gün bir sahabi, Allah Resulü’nün huzuruna 
gelerek cahiliyeye ait bir canavarlığı şöyle dile 
getirmişti.: “ Ya Resulallah! Biz cahiliye devrinde 
kız çocuklarımızı diri diri gömerdik. Benim de bir 
kız çocuğum vardı. Annesine ‘Bunu giydir, dayısına 
götüreceğim ‘dedim. Hanımım dediğimi yaptı. Ço-
cuk hakikaten dayısına gideceğini zannediyor ve 
cıvıl cıvıl koşuşuyordu. Elinden tutup daha önce 
kazdığım bir kuyunun yanına getirdim. Ona kuyuya 
bakmasını söyledim. O tam kuyuya bakayım 
derken, sırtına bir tekme vurdum ve onu kuyuya 
yuvarladım. Fakat nasılsa, eliyle kuyunun ağzına 
tutundu. 



 Bir taraftan çırpınıyor, diğer taraftan da: 
‘Babacığım üzerin tozlandı.’ deyip elbisemi 
silmeye çalışıyordu. Buna rağmen bir tekme 
daha vurdum ve onu diri diri toprağa 
gömdüm.” Adam bunu anlatırken Allah 
Resulü ve yanındakiler hıçkıra hıçkıra 
ağlıyorlardı. Orada oturanlardan birisi “Be 
adam Resulalah’ı hüzün içinde bıraktın”
deyince , Efendimiz adama: “Bir daha anlat”
dedi. Adam hadiseyi bir kere daha anlattı. 
Peygamberimizin gözünden süzülen yaşlar 
mübarek sakalından aşağıya akıyordu.



Yazı, Dil ve Edebiyat : Arapça Sami diller 

ailesindendi. Asur-Babil, Arami Dili,

İbranice, Fenike Dili ve Habeşçe ile 

akrabadır.      



 İslamiyetten önce Araplarda edebiyat 

denilince akla hitabet ve şiir gelir. 

Cahiliye Devrinde insan-ı kamil olmanın 

üç şartı vardı. El-belaga (belagat-Güzel 

konuşma ),Er-Rimaye (ok atma),El-

Furusiyye (Binicilik).



4.2. İSLAMİYET 

YAYILIYOR



Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslamiyet’in 
Doğuşu

 Peygamberimiz 571 yılında Mekke’de dünyaya 

gelmiştir.(20 Nisan-12 Rebiülevvel) Babasının ismi 

Abdullah, annesinin ismi Amine idi. Hz.Muhammed 

doğmadan önce babasını,altı yaşında da annesini 

kaybetti. Sekiz yaşına kadar dedesi 

Abdülmuttalip’in yanında yaşadı. Onun vefatı 

üzerine amcası Ebu Talip’e sığındı. Onunla birlikte 

ticarete başladı.



Hz. Muhammed çocukluk çağını geçip 

gençlik çağına ulaştığında akıllı ve olgun 

davranışı,doğru sözlülüğü ve nezaketi ile 

Kureyş içinde yüksek bir yer tutmuş 

bulunuyordu. Bu sebeple kendisine “el-

Emin” lakabı verilmişti.     



 Ticari çalışmalar sırasında tanıştığı Hz. Hatice ile 

evlendi. Evlendikleri zaman Hz.Muhammed 25, Hz. 

Hatice 40 yaşlarında idi. Bu olay onun kendi deruni

(iç ) dünyasına daha çok zaman ayırmasını 

sağlamıştı. Bunun neticesi olarak O, tenha bir yere 

çekilmek suretiyle, zaman zaman insanlarla ilişkiyi 

kesiyor, Mekke dışında Hıra dağında bulunan küçük 

bir mağarada ibadet ve tefekkürle vakit 

geçiriyordu.



Yine bir gün Hıra dağındaki mağarada iken, Cebrail Ona “Ey 

Muhammed! Yaratan Rabbinin adıyla oku!” diyerek Allah 

(c.c)’ın emirlerini bildiriyordu.

İlk vahyin geldiği 
Hira Dağı



 Çok heyecanlanan Hz.Muhammed süratle 

evine geldi. Eşine durumu anlatan 

Hz.Muhammed, O’nun bir akrabasından 

kendisine gelenin Cebrail olduğunu ve vahiy 

getirdiğini öğrendi. Vahiy bir süre kesildikten 

sonra yeniden başladı.



 Hz.Muhammed İslamiyet’i ilk önce 

çevresine tebliğ etmeye başladı. Bu ilk 

tebliği sırasında eşi Hz.Hatice, arkadaşı 

Hz.Ebubekir, amcasının oğlu Hz.Ali,

kölesi Hz.Zeyd İslamiyeti kabul ettiler.



 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in İslamiyet’i kabul 

etmeleri Müslümanlara güç vermişse de 

Kureyş’in kinini ve baskısını daha da 

artırdı.Bu sebeple Müslümanların bir kısmı 

Peygamberimizin de müsaadesi ile 

Habeşistan’a göç ettiler (615).



 5. Yeni bir felsefi görüsü veya sanat akimini 
yaymaya çalışanlar gibi Hz.Muhammed de İslam 
dinini yayarken başlangıçta büyük tepkiyle 
karsılaşmıştır.

 Bu duruma bakarak aşağıdaki yargılardan 
hangisin ulaşılabilir?

 A) Toplumların alışkanlıklarını değiştirmek zordur.

 B) Sosyal gelişmeler kentleşmenin bir sonucudur.

 C) Dinde, düşüncede ve yönetimde eski uygulamalar 
geçerlidir.

 D)İnsan hak ve özgürlüklerinin belirli sınırları vardır.

 E)Sanat etkinliklerinde dinlerin etkisi vardır.

 (1993 –ÖSS)



 Soru: Eyyamü’l Arab nedir?

 Cevap: İslamiyetten Önce İslam Tarihi

 Soru: İlk Müslümanları yazınız.

 Cevap: Zeyd bin Köle

 Cevap: Hz. Adem, Hz. Havva, Hz. İbrahim

 Cevap: Hz.Bekir, Hz.Seyit

 Cevap: Peygamberimizin karısı, peygamberimizin amcasının 

oğlu ve peygamberimizin amcasının arkadaşının oğlu.



“Peygamberimiz bir sahabe ile 

çölde giderken bir köpek leşine 

rastladılar. Sahabe, “Ne kötü 

kokuyor “dedi. Peygamberimiz, “Ne 

güzel dişleri” var.”



KUTSAL EMANETLER



 Peygamberimiz 620 yılında hem eşi 

Hz.Hatice’yi hem de amcası Ebu Talip’i 

kaybetti. Bu yıla “hüzün yılı” denmiştir.

 Ebu Talip’in ölümünden sonra Mekke’de 

barınması çok güçleşen Hz.Muhammed Taife 

bir sefer yaptıysa da orada iyi karşılanmadı.



 621 yılında 12 Medineli 

Peygamberimizle görüşerek İslamiyet’i 

kabul etti. Bu olaya I.Akabe biatı

diyoruz. Ertesi yıl bu sefer 75 kişi 

gelerek İslamiyet’i kabul ettiler.Bu olaya 

II.Akabe biatı denir. 



 Bu olaydan sonra Peygamberimiz 

Müslümanların Medine’ye Hicretlerine  

müsaade etmiştir. Arkasından kendisi de 

Hicret etmiştir.



 Göç eden Mekkeli Müslümanlara 

Muhacir, onlara yardımcı olan Medineli 

Müslümanlara da Ensar adı verilmiştir.



 Hicretle Medine’de İslam Devleti’nin temelleri 

atılmıştır. Hz. Muhammed’in hicret ettiği dönemde, 

Arabistan genelinde olduğu gibi Medine’de de 

karışıklıklar vardı. Evs ile Hazrec isimli müşrik Arap 

kabilelerinin gerek kendi aralarında gerekse 

Yahudilerle yaşadıkları çekişmeler yaşamı 

zorlaştırmaktaydı. Ayrıca Yahudiler kendi içlerinde 

de çekişmeler yaşamaktaydı.

İlk Toplumsal Sözleşme



Hz. Muhammed, Medine’de kabileciliğe ve toplum 

içindeki çatışmalara son vermek, Medine'ye hicret 

etmek zorunda kalan Müslümanları, yerli halk ile 

kaynaştırarak bütün üstünlük iddialarını ortadan 

kaldırmak istiyordu. Bunun için muhacir ve ensar 

arasında kardeşlik ilan etti. Böylelikle bu kişilere 

toplum olma bilinci kazandırılarak birbirlerini 

kabullenmeleri sağlanmış; bilgi ve tecrübe paylaşımı, 

ortaklaşa iş yapma ve üretme anlayışı geliştirilmiştir.



 Hz. Peygamber, Müslümanlar arasında 

birliği sağladıktan sonra Medine’de bulunan 

başka dinden insanları dışlamak, şehirden 

çıkarmak veya onlara husumet beslemek gibi 

bir tutum içine girmemiştir. Aksine bu 

topluluklarla İslam Devleti’nin ilk yazılı 

anlaşması olan Medine Sözleşmesi’ni 

imzalamıştır.



 Medine Sözleşmesi, Medine toplumunu yeniden 

düzenleyen bir sistem oluşturdu. Toplumdaki 

bireylerin birbirleriyle ve yabancılarla olan ilişkileri, 

din ve vicdan hürriyeti, hak ve sorumlulukları belirli 

esaslara bağlandı. Bir antlaşma niteliğinde olan bu 

metin, şekil olarak günümüz anayasalarından 

farklılıklar gösterse de içerik bakımından anayasal 

özellikler taşır. 



 Bu sözleşme, Medine’de dinî olduğu kadar siyasi 

bir birlik de meydana getirme amacıyla 

hazırlanmıştır. Sözleşme, ilk maddeden itibaren 

Müslümanlar ve gayrimüslimlerin Medine’ye bir 

saldırı olduğunda, birlikte hareket etmesini karara 

bağlamıştır.



 Medine Sözleşmesi’yle vatandaşlara sosyal ve 

siyasal bir kimlik verilmiş, o çağda benzeri 

görülmeyen bir vatandaşlık hakkı sunulmuştur. 

Gayrimüslimlere inanç ve fikir hürriyeti, mal ve can 

güvenliği sağlanmış, hile ve vefasızlık yasaklanmıştır. 

Baskının, zorbalığın, hukuksuzluğun, zulüm ve 

şiddetin hâkim olduğu o günkü ortamda bu 

sözleşme çok önemli bir gelişmedir.



 Medine Sözleşmesi, genel olarak kuralların 

titizlikle uygulanmasını temel almış; doğruluk, iyilik, 

adalet, yardımlaşma, istişare, barış ve 

dokunulmazlık gibi kavramları yürürlüğe koymuştur. 

Çekişme, suç işleme, kötülük planlama, düşmanlık, 

zulüm ve haksızlık, bozgunculuk, suçluya yardım ve 

yataklık, cinayet gibi yasaklar getirmiştir.





 Soru: Ensar ve Haraç kelimelerini birer cümle ile 

açıklayınız.

 Cevap:

 Mekke’den Medine’ye göç edenlere “ensar” denir.

 Rüyamda ensarları gördüm.

 Bir kimseden zorla alınan para,mülk.

 Ben haraç yemem.



Soru: Ensar kelimesini bir cümle ile açıklayınız.

Cevap: Şerefli demek.

Soru:Muhacir kelimesini bir cümle ile açıklayınız.

Cevap: Göçebe araplara Muhacir denir.

Cevap: İslamiyet devrinde Müslüman halkı 

karşılayanlara muhacir denir.

Cevap: Muhacirleri her yerde görebilirsiniz.

Cevap: Muhacirleşmiş kişi







Hz. Muhammed Devri 
Olayları

Doğumu: 571

Peygamberlik : 610

Vefatı: 632

Bedir 
Savaşı 
(624)

Bu savaş 
Müslü-

manların
ilk 

zaferidir. 
Cesaretle-

rini ve 
kendilerine 
güvenleri-

ni
artırmıştır.

Uhud
Savaşı 
(625)

Müslü-
manlar ilk 
yenilgile-

rini
almışlar-

dır. 
Peygambe

rimizin 
amcası Hz. 
Hamza bu 
savaşta 
şehit 

düşmüş-
tür.

Hendek 
Savaşı 
(627)

Bu savaş 
Mekkelileri
n son kez 
Medine’ ye 
gelişleridir. 

Bundan 
sonra 
Müslü-
manlar
Mekke 
üzerine 
gide-

ceklerdir.

Hudeybiye
Antlaşması  

(628)

Mekkeliler 
Müslüman
-ları siyasi 

bir güç 
olarak 
tanı-

mışlardır. 

Hayber’

in fethi 
(629)

Şam 
ticaret 
yolu 

güven 
altına

alınmıştı
r.

Mute
seferi 
(629)

Bizans 
kuvvetle-

riyle
yapılan 

ilk 
savaştır. 

Mekke’ni
n fethi 
(630)

Müslüman
-lar

ekonomik 
olarak 
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Medeni: Medeni toplumlar saygılı toplum örneğidir. 

Siyer: Peygamber efendimizin savaşlarının yazılığı olduğu 

defter.

Mushaf: Zorunlu olmamak yani bir işten mushaf olmak

Selman-ı Farisi : Hendek Savaşı’nda hendek kazan kişiye 

denir.

Soru: Hanif nedir?

 Cevap: Muhammed’in savaşlarını dinleyen.



Soru: Ensar ve Haraç kelimelerini birer cümle 

ile açıklayınız.

Cevap: Mekke’den Medine’ye göç edenlere 

“ensar” denir.

Rüyamda ensarları gördüm.

Bir kimseden zorla alınan para,mülk.

Ben haraç yemem.



 Soru: Ensar kelimesini bir cümle ile 
açıklayınız.

 Cevap: Şerefli demek.

 Soru:Muhacir kelimesini bir cümle ile 
açıklayınız.

 Cevap: Göçebe araplara Muhacir denir.

 Cevap: İslamiyet devrinde Müslüman halkı 
karşılayanlara muhacir denir.

 Cevap: Muhacirleri her yerde görebilirsiniz.

 Cevap: Muhacirleşmiş kişi



 Soru: Uhud yenilgisinin sebepleri nelerdir?

 Cevap: Uhud dağının tepesine 50 okçu 

yerleştirilmişti, bunlara peygamberimiz emir 

vermedikçe yerlerinden tepinmeyeceklerdi.



Soru: Ensar ve Hacerü’l Esved kelimelerini birer 

cümle ile açıklayınız.

Cevap: Ensar: Mekkelilere yardım edenlere ensar

denir.

Cümle: Peygamberimizde ensardır.

Hacerü’l Esved: Kabenin en önemli taşının  adıdır.

Cümle: Hacerü’l Esved taşını peygamberimiz yerine 

koymuştur.



Soru: Hacerü’l Esved kelimesini birer cümle ile açıklayınız.

Cevap: Hz.Muhammed’in elini yıkarken gördüğü taştır.

Cevap: Peygamberimiz bir gün Kabe’den çıkarken gurup 

başları Hacerü’l Esved taşını biz kaldırıp koruz demişler. 

Buna kimse razı olmadı. Peygamberimizde orada hakemlik 

yaptı, bu olaya denir. Bütün gurup başlarını toplayıp 

rahatsızlık olmasın diye kaldırttı.

Cevap: Kara taştan yapılan taş.



 Bedir Savaşı(624): Mekkeliler, içinde Medine’ye hicret eden 

Müslümanların mallarının da olduğu bir kervanı Şam’a 

göndermeye karar verdi. Bu ticaretten elde edecekleri gelir ile 

de Müslümanlarla savaşmayı amaçlamışlardı. Bunu öğrenen 

Müslümanlar, Şam kervanının yolunu kesmek ve gözdağı 

vermek için sefer düzenledi. Haberi alan Mekke’nin ileri 

gelenleri, yaklaşık 1.000 kişilik bir ordu ile Bedir mevkine

geldi. Bedir kuyuları başında meydana gelen bu savaşta 

Müslümanların toplamı 305 kişiydi. Aradaki büyük güç farkına 

rağmen savaşı Müslümanlar kazanmıştır.

İslamiyet’in Varoluş Mücadelesi



 Bedir Savaşı’nda elde edilen ganimetler savaşa 

katılanlar arasında eşit şekilde bölüştürülmüştür. 

Hz. Muhammed başta olmak üzere sahabelerin

birçoğu esirlerin fidye karşılığı serbest bırakılmasını 

savunmuştur. Esirlerin, fakir olup ödeme 

yapamayacak olanlarından okuma yazma bilenler, 

on Müslümana okuma yazma öğretmesi 

karşılığında serbest bırakılmıştır.



 14. Hz. Muhammet döneminde Bedir Savaşı’nda esir alınan 

Mekkelilerin bir kısmı Müslümanlara okuma yazma

 öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır.

 Bu durum aşağıdakilerden hangisi için bir kanıt

 olabilir?

 A) Arapça okuma yazma öğrenmenin kolay olduğu

 B) Bedir Savaşı’nı Hz. Muhammet’in yönettiği

 C) Okuma yazma bilen esir sayısının fazla olduğu

 D) Bedir Savaşı’nın Müslümanların ilk başarısı olduğu

 E) Okuma yazmaya önem verildiği                      

 2004



Gençlerin yetişmesine önem veriniz. 

Çünkü bu yolda en küçük ihmal , 

ülkenin yapısını ve istikbalini etkiler.

Aristo



Uhud Savaşı(625)

Mekkelilerin Bedir yenilgisinin 

intikamını almak istemeleri. 

Savaşın başlangıcında galip 

durumda olan Müslümanlar, 

Uhud dağına yerleştirilen 

okçuların yerini terk etmesi ve 

galip gelindiği düşüncesi ile 

ganimet alma telaşına düşülmesi

savaşın kaybedilmesine yol 

açmıştır

Uhud Savaşı’nda
Müslümanların çekildiği dağ



 Müslümanlar ilk yenilgilerini almışlardır. 

Peygamberimizin amcası Hz. Hamza bu 

savaşta şehit düşmüştür.



 Soru: Uhud yenilgisinin sebepleri nelerdir?

 Cevap: Uhud dağının tepesine 50 okçu 

yerleştirilmişti, bunlara peygamberimiz emir 

vermedikçe yerlerinden tepinmeyeceklerdi.

Tarih Yazılısından İlginç Cevaplar



 Cevap: Hz.Muhammed komutasında bulunan 

askerlere Hz.Muhammed emir vermedikçe askerlere 

bulundukları yerden kımıldamamalarını söylemişti. 

Fakat top başındaki mekkeli müşriklerin biraz 

zayıfladığını görünce yendik zannedip topların 

başından ayrıldılar. Bu durumdan yararlanan 

mekkeli müşrikler topçuları kurşun yağmuruna 

tuttular. Böylece müslümanlar yenilmiş oldular.  

Tarih Yazılısından İlginç Cevaplar



Eğer bir insanı akıl yönünden eğitip de ahlak yönünden 

eğitmiyorsanız, toplumun başına yalnız bir bela 

yetiştiriyorsunuz demektir.

Teodor Roosvelt



Hendek Savaşı(627) 

 Peygamberimizin Mekke ve Medine 

arasındaki kabileleri elde ederek siyasi 

bakımdan Kureyş’i yalnız bırakmak 

gayesini gütmeye başladı. 



 Bu durumu fark eden Mekkeliler 

bunu engellemek ve Müslümanların 

varlığına son vermek istediler.



 Selman-i Farisi’nin teklifi ile Medine’nin açık 

olan bölümlerine hendekler kazarak savunma 

savaşı yapılmıştır. Başarılı olamayan 

Mekkeliler geri çekilmek zorunda kalmışlardır.



 Bu savaş Mekkelilerin son kez 

Medine’ ye gelişleridir. Bundan sonra 

Müslümanlar Mekke üzerine 

gideceklerdir.



Değiştiremeyeceğiniz bir geçmiş geride 
dururken, şekillendirip sahip olabileceğiniz 
bir gelecek sizi bekliyor."

F.W ROBERTSON



Hudeybiye Antlaşması(628) 

 Peygamberimiz 628 yılı ilkbaharında 

aniden Hacc’a karar verdi. Silah olarak 

yanlarına sadece kılıçlarını aldılar.1500 

kişi idiler.



 Mekkeliler bu durumdan korkarak savaşa 

hazırlandılar. Peygamberimiz Hz. Osman’ı elçi 

olarak göndererek Hacc için geldiklerini 

bildirdi. Bunun üzerine Ebu Süfyan Peygam-

berimizle görüşerek Hudeybiye Antlaşması’nı 

imzaladı. 



 Buna göre:

-İki taraf 10 yıl müddetle birbirleriyle 

savaşmayacaklar.

-İki taraf ta istedikleri kabilelerle 

antlaşmalar yapabilecek;fakat askeri 

yardımda bulunmayacaktı.



 -Velisinin izni olmadan bir Kureyşli İslamiyeti kabul 

eder de Hz.Muhammed’e sığınırsa velisine iade 

edilecek,ancak bir Müslüman Kureyş’e sığınırsa 

iade edilmeyecek.

-Müslümanlar o yıl hac yapmayacaklar, ertesi yıl 

Hac mevsiminde gelerek Mekke’ de üç gün kalarak 

ibadetlerini yapacaklardı



"Bilgi olmayan yerde 
cehalet ilim olur."

GEORGE B. SHAW



 Hudeybiye Antlaşması ile, Mekkeliler 

Müslümanları siyasi bir güç olarak tanı-

mışlardır. Bu barış döneminde pek çok 

Mekkeli İslamiyeti kabul etmiş ve İslamiyet 

daha da güçlenmiştir. 

 Barış devresinden yararlanan Hz.Muhammed  

Hayber kalesini Yahudilerden almıştır. 



 3. Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin, Hicret'ten 

sonra Medine'de toplanan Müslümanları bir güç 

olarak kabul ettiklerini gösteren bir kanıt değildir?

 A) Kervan ticaretini sürdürmeleri

 B) Medinelilere karsı Uhud Savası’nı yapmaları

 C) Müslümanlara karsı baskılarını artırmaları

 D) Müslümanların Kabe'yi ziyaretlerini engellemeye 

çalışmaları

 E) Hz. Muhammed'le Hudeybiye Antlaşması’nı imzalamaları

 (1990 - ÖSS)



 4. Hicretten sonra Hz. Muhammed Medine halkına, savaşlara 

kimlerin katılacağına karar verme yetkisinin kendisine ait 

olduğunu, Müslüman olsun olmasın herkesin eşit haklara 

sahip olacağını, diş baskılara karsı birlikte hareket edileceğini 

duyurmuştur,

 Bu duyuru aşağıdakilerden hangisine bir kanıt 

olabilir?

 A) Hicretin, yeni bir takvimin başlangıcı kabul edildiğine

 B) Yeni bir devletin temellerinin atılmakta olduğuna

 C) Ülke savunmasının Müslümanlara bırakıldığına

 D) Askerliğin meslek haline getirildiğine

 E) Askeri ve siyasi islerin birbirinden ayrıldığına

(1992 -ÖSS)



" Bu millete 
hizmet 
eden onun 
efendisi 
olur."

ATATÜRK



Hayber’in Fethi(629)

 Medine-Şam ticaretini tehdit etmeleri üzerine 

Yahudiler üzerine yapılmıştır. Hayber kalesi alınarak 

Şam ticaret yolu güven altına alınmıştır.

Hayber Kalesi





Mu’te Seferi(629)

Bizans kuvvetleriyle 

yapılan ilk savaştır. 

Müslümanlar büyük 

kayıplar vermiştir. Halid

bin Velid fazla zayiat 

vermeden Müslümanları 

geri çekti.    Hz. Muhammed’in Roma Kayseri 

Herakliyus’a gönderdiği mektup



Mekke’nin Fethi(630) 

 Mekkelilerin Hudeybiye

Antlaşmasını (Her iki taraf 

istedikleri kabilelerle 

anlaşabilecekler;fakat silah 

yardımında bulunmayacaklardı.) 

bozmaları sebebiyle 

Hz.Muhammed 10 bin kişilik bir 

orduyla Mekke’ ye yürüdü. 

Kâbe

Kâbe’nin anahtarı



Fazla bir direnişle karşılaşmadan 

şehre girdi. Şehirde genel af ilan 

edildi. Kabe putlardan temizlendi.



Mekke’nin fethiyle Müslümanlar 

ekonomik olarak güçlendiler. Çünkü 

ticaretle uğraşıyordu. Pek çok Mekkeli 

İslamiyet’i kabul etti.   



 Soru: Ensar ve Hacerü’l Esved kelimelerini 
birer cümle ile açıklayınız.

 Cevap: Ensar: Mekkelilere yardım edenlere 
ensar denir.

 Cümle: Peygamberimizde ensardır.

 Hacerü’l Esved: Kabenin en önemli 
taşının  adıdır.

 Cümle: Hacerü’l Esved taşını 
peygamberimiz yerine koymuştur.

Tarih Yazılısından İlginç Cevaplar



Toplumlar ,gelecekleri ve gençleri 

ile ilgilenmezlerse üzüntü ve 

yıkılışları yakındır.
Konfüçyüs



Huneyn Savaşı ve Taif Seferi (630)

 Mekke’nin fethinden iki hafta sonra,

Mekke çevresinde bulunan kabileler 20 

bin kişilik bir kuvvet oluşturarak Mekke’

ye saldırmayı planladılar. 



 Hz. Muhammed 12 bin kişilik bir 

kuvvet oluşturarak üzerlerine yüründü. 

Başlangıçta bir panik yaşandıysa da 

düşman yenilgiye uğratıldı.



 Taif şehri kuşatıldıysa da alınamadı. 

Daha sonra Taifliler kendiliklerinden 

şehri teslim ettiler.



 Mekke’nin fethini takip eden iki yıl 

zarfında Basra Köfezine ve Hint Okya-

nusu’na kadar bütün Arabistan 

kabileleri barış yoluyla ve müzakerelerle 

İslamiyeti kabul ettiler. 



 Böylece Arabistan Yarımadası’nda 

en önemli siyasi güç Müslümanlar 

oldular.   





" Başarılı bir takımın pek çok 
elleri, ama bir tek beyni 
vardır."

 BILL BETHEL



 Soru: Hacerü’l Esved kelimesini birer cümle 
ile açıklayınız.

 Cevap: Hz.Muhammed’in elini yıkarken 
gördüğü taştır.

 Cevap: Peygamberimiz bir gün Kabe’den 
çıkarken gurup başları Hacerü’l Esved taşını 
biz kaldırıp koruz demişler. Buna kimse razı 
olmadı. Peygamberimizde orada hakemlik 
yaptı, bu olaya denir. Bütün gurup başlarını 
toplayıp rahatsızlık olmasın diye kaldırttı.

 Cevap: Kara taştan yapılan taş.

Tarih Yazılısından İlginç Cevaplar



Tebük Seferi(631)

 Bizans’tan bir saldırı geleceği haberi alınması ve 

çevredeki kabilelere bir göz dağı verme 

düşüncesiyle yapılmıştır. Haberin doğru olmadığı 

anlaşıldığı için seferden dönülmüştür. 

 Seferin en önemli sonucu çevredeki bazı 

kabilelerin İslamiyeti kabul etmeleridir. 



Hz. Muhammed’in seferleri



Konuşmak ihtiyaç  olabilir, 

fakat susmak bir sanattır.

Madamme De Stael



Hz.Muhammed’in Veda Haccı,Veda Hutbesi ve 
Vefatı (632)

 632 yılı başında Hz. Muhammed 

hayatını gayesine ulaşmış olmanın 

huzuru ve mutluluğu içerisinde, Hac 

görevini ifa etmek üzere Mekke’ye ha-

reket etti. Buna İslam tarihinde “Veda 

Haccı” denir.



 Hz. Muhammed bu Hac esnasında her ve-

sile ile , Hacc’a katılanlara hitap edip, onlarla 

bir nevi vedalaşma havası içinde 

görünmüştür. İslamiyet’ in Müslümanlardan 

taleplerini özetlemiş, Müslümanların 

birbirleriyle kardeş olduklarını, birbirlerinin 

canına ve malına kastetmemelerini,



 Cahiliye Devri’nden kalan kan davalarından 

tamamıyle vazgeçmelerini ifade ederek, aile 

bağlarının kudsiyetini belirtip kadınlara ve kölelere 

iyi muamele etmelerini istemiş ve sonunda “Bugün 

sizin dininizi ikmal ettim, size nimetimi 

tamamladım, size din olarak İslam’ı kabul ettim” 

anlamındaki ayeti okumuştur. Böylece ölümünün  

yaklaştığını da ima ediyordu.  



 Hz.Muhammed Medine’ye dönüşünden 

kısa bir süre sonra rahatsızlanması 

sonucu 8 Haziran 632 tarihinde vefat 

etti (12 Rebiülevvel). 



“Görev yerinden dönen vali hazineye gidecek 

malları teslim ederken bazılarını ayırarak 

verince Peygamberimiz “Onları niye ayırıyorsun” 

diye sordu. Vali ,“Onlar bana verilen hediyeler” 

dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, ”Sen vali 

olmasaydın o hediyeler verilir miydi “ diyerek, onları 

da hazineye aldı.”



" Karanlıktan korkan çocuk ve

aydınlıktan korkan yetişkinden

acaba hangisi daha aptaldır ?"
M. FREEHILL


