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Her dönemde olduğu gibi çağımızda da insan yetiştirmenin 

en önemli araçlarından biri eğitimdir. İnsan hayatında önemli bir 

yer kaplayan eğitimin, yine insanın doğuştan getirdiği özellik-

leri dikkate alınarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

Eğitimciler, insanın küçük yaşlarda öğrendiği bilgilerin ha-

yatı süresince kaybolmadığı, insanın davranışlarını yakından 

ilgilendiren bir özellik taşıdığını ifade ederler. Bu nedenle küçük 

yaşlarda öğretilecek bilgilerin önemi daha da dikkate değer 

olmaktadır.

Çocukların ana kucağında ve ilkokul çağında doğru ve sağ-

lıklı bilgilerle donatılmaları önemli bir konudur. Bu dönemde 

anne ve babanın çocuğuna vereceği bilgiler, onun tüm hayatını 

etkileyebilecek boyuttadır. Bu, gözden kaçırılmaması gereken 

bir gerçektir. Çünkü Sevgili Peygamber Efendimiz’in hadis-i 

şerifinde ifade ettiği gibi, millî ve manevî değerler konusunda 

çocuğun etkilendiği ilk yakın çevre anne-baba ve içinde yaşa-

dığı toplumdur.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak bu konu bizler 

için daha da önemli hale gelmektedir. Farklı inanç ve kültür 

içinde yaşayan bizlerin, kendimize ait olan millî ve manevî 

değerlerimizi çocuklarımıza doğru öğretme konusunda daha 

dikkatli olmamız gerekmektedir. Bu değerlerimizi çocukları-

mıza öğrettiğimiz zaman gelecek neslimizi de yetiştirmiş ola-

cağız.  

ÖNSÖZ
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Gümülcine S. Müftülüğü olarak bizler yaptığımız çalışma-

larımızla bu konuda çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyo-

ruz. Kur’an Kurslarımızda uyguladığımız programlarımızla aile 

ve okul hayatlarında eksik bırakılan bilgileri tamamlamaya gay-

ret ediyoruz.

İnsan yetiştirmenin önemli olduğu gerçeğinin bilincinde ola-

rak imkânlarımız ölçüsünde azınlığımızda varolan bu boşluğu 

doldurduğumuzu düşünüyoruz. Elbette katetmemiz gereken 

daha çok mesafelerin olduğunun farkındayız.

Elinizdeki küçük ama içeriği önemli olan bu eserimizin hazır-

lanmasında ifade etmeye çalıştığımız düşüncelerimizin önemli 

bir rolü vardır.

Peygamberimiz’in hayatı ile ilgili özet bilgileri bulabilece-

ğiniz bu çalışmamızla hem ailemizde hem de Kur’an Kursla-

rımızdaki çocuklarımızın bu alanda sağlıklı ve doğru bir şekilde 

bilgilendirilmeleri hedeflenmiştir.

Bu eserin hazırlanmasında ve ortaya çıkmasında emeği geçen 

hocalarımıza teşekkür ediyorum.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’na sunulan bu çalışma-

nın hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Yüce Allah hepimizin yardımcısı  olsun.

                                                      Gümülcine, 1 Ekim 2014

                                                           İbrahim ŞERİF

                                                     Gümülcine S. Müftüsü
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PEYGAMBERLİĞİNDEN
ÖNCE 

HZ. MUHAMMED (S.A.V)
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PEYGAMBERLİĞİNDEN ÖNCE 
HZ. MUHAMMED (S.A.V)

1- İslâmiyet’ten önce Arap toplum yapısı nasıldı?

İslâmiyet’ten önce Arapların toplum yapısı kabile sistemine 

dayalıydı. Adalet anlayışı yoktu. Güçlü olanların sözü geçerdi. 

Kadınlara değer verilmezdi. 

2- İslâmiyet’ten önce Arapların inanç durumu nasıldı?

İslâmiyet’ten önce Araplar, putlara tapan, müşrik bir toplum-

du. İnançları hurafelerle doluydu. İslâmiyet’ten önce Arapların 

içinde bulundukları ve yaşadıkları bu döneme, “Cahiliye Döne-

mi” denir.  

3- Cahiliye Dönemi nedir?  

Cahiliye Dönemi, bilgiden ve akıldan uzak, insan yaratılışına 

ve mantığına uymayan, ilâhî gerçeklerle çelişen, mantıksız dü-

şüncelerden oluşan bir inanç sistemi ve adaletsiz bir toplum ya-

pısıdır.

4- Müşrikler Allah’a inanırlar mıydı?

Müşrikler Allah’a inanırlardı. Fakat putları Allah’a ortak ko-

şarlardı. Yani putlara da ibadet ederlerdi.

5- Siyer-i Nebî ne demektir?

Siyer-i Nebî: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in ha-

yatını konu edinen bilim dalıdır.

6- Yaratılanların en şereflisi, en yücesi kimdir?

Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’dır. 

7- Peygamber için söylenen başka isimler de var mı?

“Resûl”, “nebi” ve “elçi” isimleri de aynı anlama geliyor.

9

8- Peygamberimiz’in adı nedir?

Peygamberimiz’in adı Hz. Muhammed (s.a.v)’dir.

9- Peygamberimiz’in dedesi kimdir ve O’na “Muhammed” 
ismini kim koymuştur?

Peygamberimiz’in dedesi Abdülmuttalip’tir ve O’na “Mu-
hammed” ismini dedesi koymuştur.

10- Muhammed isminin anlamı nedir?

Muhammed isminin anlamı, “Göktekilerin ve yerdekilerin 
övgüsüne layık olan kişi” demektir.

11- Peygamber Efendimiz ne zaman ve nerede dünyaya gel-
miştir?

20 Nisan 571 tarihinde, Rebîulevvel Ayı’nın 12. Gecesine 
rastlayan Pazartesi Günü tan yeri ağarırken Mekke’de dünyaya 
gelmiştir.

12- Peygamberimiz’in doğduğu gece meydana gelen ola-
ğanüstü olayların en önemlileri hangileridir?

1. Sünnetli olarak dünyaya gelmesi

2. Melekler tarafından yıkanması

3. Mecûsîlerin bin yıldan beri yanmakta olan ateşlerinin sön-
mesi 

4. Medâyin Şehri’nde hükümdar sarayının 14 şerefesinin yı-
kılması

5. İran’da Sava Gölü’nün yere geçmiş olması 

6. Bin yıldan beri suyu kesilmiş olan Semâve Deresi’ndeki 
suların taşmış olması

7. Kâbe’deki büyük putların yüzüstü yere düşmüş olmaları  
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18- Peygamberimiz’in kabilesinin ve sülalesinin adı nedir?

Peygamberimiz, baba tarafından da, anne tarafından da, 
Mekke’nin en soylu ailelerinden gelir. Baba tarafından Kureyş 
Kabilesi’nin Haşimoğulları Sülâlesi’nden, anne tarafından                  
Zühre Oğulları’ndandır. 

19- Peygamberimiz’in soyu hangi peygamberden gelmek-
tedir?

Peygamberimiz’in soyu Hz. İbrahim Peygamber’den gel-
mektedir.

20- Peygamberimiz sütannesinin yanında kaç yaşına kadar 
kalmıştır?

Peygamberimiz sütannesinin yanında 4 yaşına kadar kalmış-
tır.

21- Peygamberimiz niçin sütanneye verilmiştir?

Peygamberimiz’in yaşadığı dönemde Mekke’de doğan ço-
cuklar, Mekke’nin bunaltıcı havasından uzaklaştırılarak sağlık-
larının korunması, Arapça’yı iyi bir şekilde öğrenmeleri ve iyi 
bir terbiye almaları için, kırsal kesimde yaşayan ailelere yani 
sütannelerin yanına verilirdi. Peygamberimiz de bunun için sü-
tanneye verilmiştir.

22- Peygamberimiz, Medine’ye ilk kez kaç yaşında ve niçin 
gitmiştir?

Peygamberimiz, Medine’ye ilk kez 6 yaşındayken, annesiy-
le birlikte, oradaki akrabalarını görmek ve babasının kabrini zi-
yaret etmek için gitmiştir.

23- Peygamberimiz’in annesi, Peygamberimiz kaç yaşın-
dayken ve nerede öldü?

Peygamberimiz’in annesi, Peygamberimiz altı yaşındayken, 
beraber gittikleri Medine yolculuğundan dönerken yolda hasta-
landı ve Ebva denen yerde öldü.
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8. Hz. Âmine’nin, doğum esnasında acı duymamış olması 

9. Dağlar, taşlar bütün varlıkların kendini selâmlaması.

13- Peygamber Efendimiz hangi kabiledendir?

Kureyş Kabilesi’nin Hâşimoğulları Kolu’ndandır.

14- Haşimoğulları’nın özellikleri nelerdir?

Haşimoğulları Mekke yönetiminde söz sahibi idiler. Hacıla-
rın ağırlanması, su ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması ve ha-
cılara diğer gerekli hizmetlerin yapılması gibi önemli görevleri 
üstlenmişlerdi.

15- Peygamber Efendimiz’in annesi, babası, dedesi, sütan-
nesi ve süt kardeşinin adları nelerdir?

1. Annesi    : Âmine

2. Babası   : Abdullah

3. Dedesi   : Abdülmuttalip

4. Sütannesi   : Halîme

5. Sütkardeşi  : Şeyma

16- Peygamber Efendimiz’in en çok bilinen isimleri hangi-
leridir?

1. Muhammed

2. Mustafa

3. Ahmed

4. Mahmûd.

17- Peygamberimiz’in babası ne zaman öldü?

Peygamberimiz’in babası, Peygamberimiz doğmadan bir kaç 
ay önce, bir ticaret yolculuğundan dönerken Medine’de öldü.

11
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cılara diğer gerekli hizmetlerin yapılması gibi önemli görevleri 
üstlenmişlerdi.

15- Peygamber Efendimiz’in annesi, babası, dedesi, sütan-
nesi ve süt kardeşinin adları nelerdir?

1. Annesi    : Âmine

2. Babası   : Abdullah

3. Dedesi   : Abdülmuttalip

4. Sütannesi   : Halîme

5. Sütkardeşi  : Şeyma

16- Peygamber Efendimiz’in en çok bilinen isimleri hangi-
leridir?

1. Muhammed

2. Mustafa

3. Ahmed

4. Mahmûd.

17- Peygamberimiz’in babası ne zaman öldü?

Peygamberimiz’in babası, Peygamberimiz doğmadan bir kaç 
ay önce, bir ticaret yolculuğundan dönerken Medine’de öldü.
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24- Peygamberimiz, annesi ölünce kiminle kalmaya başla-
dı?

Peygamberimiz, annesi ölünce, dedesi Abdulmuttalib ile 
kalmaya başladı.

25- Peygamberimiz’in dedesi, Peygamberimiz kaç yaşın-

dayken öldü?

Peygamberimiz’in dedesi, Peygamberimiz 8 yaşındayken öl-

dü.

26- Peygamberimiz, dedesi ölünce kimin yanında kalmaya 

başladı?

Peygamberimiz, dedesi ölünce, amcası Ebu Talib’in yanında 

kalmaya başladı.

27- Peygamberimiz, çocukluğunda ve gençliğinde nasıl bir 

insandı?

Peygamberimiz, çocukluğunda gayet terbiyeli, yaramazlık 

yapmayan, asla yalan konuşmayan, herkesin güvendiği ve sev-

diği bir çocuktu. Peygamberimiz gençliğinde de, yaşından çok 

olgun davranışları olan, dürüst, çalışkan, sevgi dolu, eşsiz bir 

genç olarak herkesin sevgisini ve saygısını kazanmış bir insan o-

larak yaşadı.

28- Peygamberimiz hiç puta tapmış mıdır?

Peygamberimiz putlardan ve putlara tapmaktan nefret ederdi. 

Peygamberimiz hiç bir zaman puta tapmadı.

29- Peygamberimiz, peygamber olmadan önce hangi dine 

göre ibadet ederdi?

Peygamberimiz, peygamber olmadan önce “Haniflik Dini”   

denen bir dine göre ibadet ederdi.
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30- Haniflik Dini nedir?
Haniflik Dini, Hz. İbrahim tarafından getirilmiş olan ve Al-

lah’ın birliği esasına dayanan bir dindir. Peygamberimiz’in     
doğduğu yıllarda Arabistan’da yaşayan insanların küçük bir kıs-
mı ibadetlerini bu dine göre yapıyordu. Peygamberimiz de, ken-
disine peygamberlik gelmeden önce bu dine inanıyor ve bu dine 
göre ibadet ediyordu.

31- Put neye denir?
İnsanların, Allah’a ortak koştukları ve taptıkları heykel ve 

benzeri tüm varlıklara put denir. Peygamberimiz’in doğduğu 
yıllarda Arabistan’da yaşanan cahiliye döneminde insanların 
çoğu taş, toprak, ağaç gibi maddelerden, hatta helva gibi bazı yi-
yeceklerden putlar yapıyorlardı. Sonra da bu putları Allah’a or-
tak koşuyorlar ve onlara ibadet ediyorlardı. Günümüzde de bazı 
ülkelerde ve dünyanın geri kalmış bazı bölgelerinde puta tapan 
birtakım kabileler bulunmaktadır.

32- Mekkeliler Peygamberimiz’e hangi lâkabı taktılar?
Mekkeliler, Peygamberimiz’e her konuda güvendikleri için, 

O’na “Muhammedü’l Emin” yani “Güvenilir Muhammed” 
lâkabını taktılar.

33- Peygamberimiz gençliğinde, geçimini sağlamak için ne 
iş yapıyordu?

Peygamberimiz gençliğinde, geçimini sağlamak için kervan-
larla çeşitli yerlere giderek, ticaret yapıyordu.

34- Peygamberimiz’in ticarî yolculukları nelerdi?
1. 12 yaşlarında amcası Ebu Tâlip ile birlikte Suriye’ye seya-

hat etti. Busra Kasabası’nda O’nun peygamber olacağını anla-
yan Bahîra ile karşılaştı.

2. Hz. Hatice’nin kervanına ortak olarak Şam’a yolculuk yap-
tı.
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35- Peygamberimiz’in katıldığı Hılfü’l-Fudûl Cemiyeti ne-

dir?
Savaşlar sonucunda ortaya çıkan anarşi ortamında, can ve 

mal güvenliğinin sağlanması, zayıf ve güçsüzlerin korunması, 

zulmün önlenmesi gibi amaçlarla, toplumda sözü geçen, saygın 

ve iyi niyetli kişilerin önderliğinde kurulan ve Hz. Muhammed 

(s.a.v)’in de toplantılarına katıldığı barış cemiyetidir.
36- Peygamber Efendimiz ilk evliliğini kaç yaşında ve ki-

minle yapmıştır?
Peygamber Efendimiz ilk evliliğini 25 yaşında iken Hz. Ha-

tice ile yapmıştır.
37- Hz. Hatice kimdir?
1. Peygamber Efendimiz’in ilk eşidir.
2. Peygamber Efendimiz’e ilk iman edendir.
3. Peygamber Efendimiz’e maddî ve manevî en büyük deste-

ği verendir.
4. Peygamber Efendimiz’in oğlu İbrahim hariç bütün çocuk-

larının annesidir.
38- Peygamber Efendimiz’in kaç çocuğu olmuştur ve isim-

leri nelerdir?
Peygamber Efendimiz’in yedi çocuğu olmuştur.
1. Erkek çocukları: Kâsım, Abdullah, İbrahim
2. Kız çocukları: Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeyneb ve Fâtıma.
38- Peygamberimiz’in künyesini söyler misiniz?
Ebu’l-Kâsım’dır. Kâsım’ın babası demektir.
39- Peygamber Efendimiz’in torunları var mıydı?
Peygamber Efendimiz’in torunları vardı. Hz. Hasan ve Hz. 

Hüseyin’dir.
40- Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin kimin çocuklarıydı?
Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın çocuklarıydı.

15

AHLÂKÎ GÖREVLERİMİZ

BİR PEYGAMBER OLARAK
HZ. MUHAMMED (S.A.V)

****
MEKKE DÖNEMİ
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BİR PEYGAMBER OLARAK 
HZ. MUHAMMED (S.A.V)

1- Hz. Peygamber’e peygamberlik hangi tarihte, kaç yaşın-

da ve nerede gelmiştir?

Milâdî 610 tarihinde, 40 yaşında bulunduğu sırada Mekke ya-

kınındaki Nur Dağı’nda bulunan Hira Mağarası’nda gelmiştir.

2- Peygamberimiz kaç yaşında peygamber oldu ve O’na 

peygamber olduğunu kim bildirdi?

Peygamberimiz 40 yaşında peygamber oldu. Peygamberi-

mize peygamber olduğunu Cebrail adlı melek bildirdi.

3- Vahiy nedir ve nasıl gelir?

Vahiy, Allah’ın çeşitli yollarla peygamberlerine dilediğini 

bildirmesidir. Peygamberlere vahiy genellikle Cebrail adlı me-

lek vasıtasıyla gelmiştir.

4- Peygamberimiz’e gelen ilk vahiy yani ilk ayetler hangi 

ayetlerdir ve İslâm Dini’nin ilk emri nedir?

Peygamberimiz’e gelen ilk ayetler, Alâk Sûresi’nin ilk 5 aye-

tidir. İslâm Dini’nin ilk emri “OKU” dur.

5- İlk gelen ayetlerin anlamı nedir?

“Seni yaratan Rabbi’nin adı ile oku. O insanı bir kan pıhtısın-

dan yarattı. Oku! Rabbin, kalemle (yazmayı) öğreten, İnsana 

bilmediğini bildiren en büyük kerem sahibidir.” (Alâk, 1-5)

6- İlk Müslümanlar kimlerdir?

1. Hanımlardan: Hz. Hatice

2. Büyüklerden:  Hz. Ebû Bekir

3. Çocuklardan: Hz. Ali

4. Kölelerden:    Hz. Zeyd bin Harise.
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7- Peygamber Efendimiz’e en çok düşmanlık yapanlar kim-

lerdir?

1. Ebû Leheb

2. Ebû Cehil

3. Velîd bin Muğîre

4. Ümeyye bin Halef

5. Utbe bin Rebîa

6. Âs bin Vâil’dir.

8- İslâm’ın yayılması kimlerin Müslüman olmasıyla hız ka-

zanmıştır?

1. Hz. Hamza

2. Hz. Ömer’in Müslüman olmasıyla hız kazanmıştır.

9- Peygamberimiz, İslâm Dini’ni kaç yıl gizli olarak yay-

maya çalıştı?

Peygamberimiz, İslâm Dini’ni 3 yıl gizli olarak yaymaya ça-

lıştı.

10- Peygamberimiz, insanları İslâm Dini’ne açıktan davet 

etmeye ne zaman başladı?

Peygamberimiz, Hicr Sûresi’nin 94. ayeti geldikten sonra in-

sanları İslâm Dini’ne açıktan davet etmeye başladı. Bu ayetin 

anlamı şöyledir: “Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak 
koşanlardan yüz çevir!” (Hicr, 94)

11- Müşrikler Peygamberimiz’in peygamberliğini nasıl 

karşıladılar ve O’na nasıl davrandılar?

Müşrikler, Peygamberimiz’in peygamberliğini kabul etmedi-

ler. O’na karşı çıktılar, çeşitli hakaretlerde bulundular ve işken-

celer yaptılar.
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12- Müşrikler Peygamberimiz’e ve ilk Müslümanlara ne 

tür işkenceler yaptılar? 

Müşrikler Peygamberimiz’e ve ilk Müslümanlara her türlü 

işkenceyi yaptılar. Yollarına dikenler döktüler, üzerlerine pislik 

attılar, bazılarını acımasızca dövdüler, kızgın kumlara ve kızgın 

taşlara yatırdılar, evlerini taşladılar, tehdit ettiler ve onlara haka-

ret ettiler. Hatta bazılarını öldürerek şehit ettiler.

13- Müşrikler zulümlerini nasıl yapıyorlardı?

1. Önce alay ediyorlardı.

2. Bütün sosyal ve ticarî ilişkilerini kesiyorlardı.

3. İşkencelerle korkutmaya çalışıyorlardı.

4. Sonunda ölümle tehdit edip, istedikleri olmayınca da öldü-

rüyorlardı.

14- Müşrikler tarafından öldürülen ve İslâm Tarihi’nde ilk 

şehit olan kişiler kimlerdir?

Müşrikler tarafından öldürülen ve İslâm Tarihi’nde ilk şehit 

olan kişiler Hz. Sümeyye ve eşi Hz. Yasir’dir.

15- Müşriklerin elebaşıları kimlerdi?

Müşriklerin elebaşıları, Ebu Cehil, Ebu Leheb ve Ebu Süfyan 

gibi kişilerdi. Ebu Süfyan Mekke’nin Fethi’nden sonra Müslü-

man olmuş ve bundan sonra İslâm Dini’ne birçok hizmeti ol-

muştur.

16- Peygamberimiz’i, müşriklere karşı koruyan akrabaları 

kimlerdi?

Peygamberimiz’i müşriklere karşı koruyan akrabaları, amca-

ları olan Hz. Hamza ve Ebu Talib idi.
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17- Hz. Hamza ve Hz. Ömer ne zaman Müslüman oldu?

Hz. Hamza ve Hz. Ömer M. 615 tarihinde Müslüman oldu. 

Hz. Ömer 40. Müslümandır.

18- Hz. Ömer’in Müslüman oluşunu kısaca anlatır mısı-

nız?

Hz. Hamza’nın Müslüman oluşundan sonra Ebû Cehil, Hz. 

Peygamber’i öldürene ödül vaadetti. Hz. Ömer kalktı ve Hz. 

Peygamber’i öldürmeye giderken yolda Abdullah b. Nuaym’-

dan kardeşi ile eniştesinin Müslüman olduğunu öğrendi. Doğ-

ruca yanlarına gitti. Onları bir hayli hırpaladıktan sonra kız kar-

deşi ve eniştesinin okudukları ayetin etkisinde kalarak Müslü-

man oldu. Peygamberimiz’in önünde diz çöktü. Kelime-i Şehâ-

det getirerek İslâmiyet’i kabul etti. 

19- Müslümanlar ilk kez nereye ve niçin hicret etti?

Müslümanlar, ilk kez Habeşistan’a müşriklerin işkencelerin-

den kurtulmak ve serbestçe ibadet edebilmek için hicret ettiler.

20- İlk hicret nereye yapılmıştı ve başkanları kimdi?

M. 615 tarihinde Habeşistan’a yapıldı. İlk kafilede 11 erkek 

ve 4 kadın vardı. Başkanları Osman b. Maz’un idi. Kafilede Hz. 

Osman ve eşi Rukiye de vardı.

21- İkinci hicret hangi tarihte ve nereye yapılmış, başkan-

ları kimdi?

İkinci hicret (M. 616) 90 (13 kadın, 77 erkek) kişilik bir kafile 

ile yine Habeşistan’a yapılmış, başkanları da Ebu Talib’in oğlu 

Hz. Cafer-i Tayyar idi.

22- Müşrikler Müslümanlara ne gibi eziyet ettiler, kısaca 

anlatır mısınız?
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12- Müşrikler Peygamberimiz’e ve ilk Müslümanlara ne 
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Müşrikler Peygamberimiz’e ve ilk Müslümanlara her türlü 

işkenceyi yaptılar. Yollarına dikenler döktüler, üzerlerine pislik 

attılar, bazılarını acımasızca dövdüler, kızgın kumlara ve kızgın 

taşlara yatırdılar, evlerini taşladılar, tehdit ettiler ve onlara haka-

ret ettiler. Hatta bazılarını öldürerek şehit ettiler.

13- Müşrikler zulümlerini nasıl yapıyorlardı?

1. Önce alay ediyorlardı.

2. Bütün sosyal ve ticarî ilişkilerini kesiyorlardı.

3. İşkencelerle korkutmaya çalışıyorlardı.

4. Sonunda ölümle tehdit edip, istedikleri olmayınca da öldü-

rüyorlardı.

14- Müşrikler tarafından öldürülen ve İslâm Tarihi’nde ilk 

şehit olan kişiler kimlerdir?

Müşrikler tarafından öldürülen ve İslâm Tarihi’nde ilk şehit 

olan kişiler Hz. Sümeyye ve eşi Hz. Yasir’dir.

15- Müşriklerin elebaşıları kimlerdi?

Müşriklerin elebaşıları, Ebu Cehil, Ebu Leheb ve Ebu Süfyan 

gibi kişilerdi. Ebu Süfyan Mekke’nin Fethi’nden sonra Müslü-

man olmuş ve bundan sonra İslâm Dini’ne birçok hizmeti ol-

muştur.

16- Peygamberimiz’i, müşriklere karşı koruyan akrabaları 

kimlerdi?

Peygamberimiz’i müşriklere karşı koruyan akrabaları, amca-

ları olan Hz. Hamza ve Ebu Talib idi.
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17- Hz. Hamza ve Hz. Ömer ne zaman Müslüman oldu?
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 Müşrikler Ebû Cehil’in başkanlığında toplanarak bir takım 

kararlar aldılar. Buna göre:

1. Müslümanlarla her türlü ilişkiyi kestiler.      

2. Kız alıp vermeyi yasakladılar.

3. Her türlü alış-veriş etmeyi yasakladılar. Bu muhasara ve 

boykot üç yıl sürdü.

23- Muhasara ne demektir ve müşrikler, Müslümanları ni-

çin muhasara içine aldılar?

Muhasara, kuşatma yani etraflarını sarma demektir. Müşrik-

ler, Peygamberimiz’i ve Müslümanları İslâm Dini’nden vazge-

çirip, putperestliğe döndürmek için muhasara altına alarak boy-

kot ettiler.

24- Hüzün Yılı (Senetü’l Hüzün) nedir?

Efendimiz’in eşi Hz. Hatice ile amcası Ebû Tâlib’in vefat yılı 

olan peygamberliğin 10. yılına verilen isimdir.

25- Tâif yolculuğu hangi tarihte ve nasıl oldu? 

M. 620 tarihinde Peygamberimiz, evlatlığı Zeyd’i yanına ala-

rak Sakif Kabilesi’ni İslâm’a davet etmek için Tâif’e gitti ve ora-

da on gün kaldı. Fakat hiçbiri İslâm’ı kabul etmediler. Hatta Pey-

gamberimiz’e çok eziyet ettiler ve taşa tuttular. Dönüşlerinde bir 

bahçeye uğradı. Bahçede Ninovalı Addas adlı bir köle vardı, ona 

Müslümanlığı öğretti. O da Müslüman oldu. Peygamber Efendi-

miz Tâif ziyaretinden bir netice alamamış, buna çok üzülmüştü.

26- İsrâ ve Miraç olayı nedir ve ne zaman olmuştur?

1. İsrâ: Peygamber Efendimiz’in bir gece Cebrail (a.s.) tara-

fından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan alınıp Kudüs’te bulu-

nan Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir.
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2. Miraç: Kudüs’ten Allah Teâlâ’nın huzuruna yükseltilme-

sidir.

3. Bu olay, hicretten bir buçuk yıl kadar önce Recep Ayı’nın 

27. Gecesi meydana gelmiştir.

27- Peygamber Efendimiz’e Miraç’ta verilen hediyeler ne-

lerdir?

1. Beş vakit namaz

2. Bakara Sûresi’nin son iki âyeti (Âmenerrasûlü)

3. Ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği 

müjdesi.

28- “Sıddık” kelimesinin anlamı nedir ve Peygamberimiz, 

Hz. Ebubekir’e “Sıddık” lâkabını niçin vermiştir?

“Sıddık” kelimesinin anlamı, “Kesin ve tam olarak inanan ve 

tasdik eden” demektir. Müşrikler Peygamberimiz’in Miraç mu-

cizesini duyunca inanmamışlar ve O’nunla alay etmişlerdir. Fa-

kat Hz. Ebubekir bu mucizeyi duyar duymaz hiç tereddüt et-

meden hemen inanmıştır. Bundan dolayı Peygamberimiz Hz. 

Ebubekir’e “Sıddık” lâkabını vermiştir.

29- Biât ne demektir?

Biât, bir kişinin ya da devletin üstünlüğünü kabul ederek ona 

tabi olmak demektir.

30- Akabe Biâtları nedir ve ne zaman olmuştur?

Peygamberimiz, 621 ve 622 yıllarında Medine’den gelen iki 

ayrı topluluğa Akabe denen yerde İslâm’ı anlatmış ve onlar da 

Müslüman olmuşlardır. Peygamberimiz onlardan İslâm Dini’-

nin iman esaslarına uyacaklarına kendisini ve Müslümanları 

düşmanlardan koruyacaklarına dair söz almıştır.
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 31- Akabe Biâtları’nın önemi nedir?

Akabe Biâtları, İslâm Dini’nin Medine’de yayılmasına vesile 

olmuş ve hicret etmek zorunda bırakılan Müslümanların Medi-

ne’de rahat bir ortam bulmalarını sağlamıştır.

32- I. Akabe Biâtı’nı anlatır mısınız?

Peygamberliğin 12. senesinde (M. 621) Esad b. Zürâre baş-

kanlığında 12 kişilik bir grup Akabe denen küçük bir vadide 

Peygamber Efendimiz ile görüştüler. 

I. Akabe Biâtı’na Ubeyd b. Sâ’lebe’nin kızı Afrâ katıldığı için 

buna “Kadınlar Biâtı” da denilmektedir. 

33- Hangi hususlarda Peygamber Efendimiz’e biât ettiler?

1. Allah’a şirk koşmamak

2. Hırsızlık yapmamak

3. Zina etmemek

4. Çocukları öldürmemek 

5. Kimseye iftira etmemek 

6. Yalan söylememek.

Bu biâttan sonra Peygamber Efendimiz Medineli gruba ken-

dilerine İslâmiyet’i öğretmesi için Mus’ab b. Umeyr’i gönderdi. 

34- II. Akabe Biâtı’nı anlatır mısınız?

Peygamberliğin 13. yılı (M. 622) Hac mevsiminde Hz. 

Mus’ab b. Umeyr (r.a.) hem Medine’deki İslâmî gelişmeyi biz-

zat Peygamber Efendimiz’e bildirmek hem de Kâbe’yi ziyaret 

etmek üzere, Evs ve Hazrec Kabileleri’ne mensup ikisi kadın ol-

mak üzere (2+73) 75 kişilik bir grupla Mekke’ye geldiler. Akabe 

denen yerde Peygamber Efendimiz ile görüştüler. 
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Görüşme sonunda Medineliler, kadınlarını ve çocuklarını 

nasıl koruyorlarsa, Peygamber Efendimiz’i de öyle koruyacak-

larına, uğrunda mallarını harcayacaklarına, canlarını feda ede-

ceklerine dair söz verdiler.
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HİCRET
1- Hicret nedir?

Peygamber Efendimiz’in ve Müslümanların M. 622 yılında 

Mekke’den Medine’ye göç etmeleri olayıdır.

2- Hicrî Takvim nedir?

Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç 

kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir 

takvim sistemidir. Hz. Ömer zamanında hicretin 17. yılında alı-

nan bir kararla hicretin olduğu yıl Hicrî Takvim’in 1. yılı ve o yı-

lın Muharrem Ayı da Hicrî Takvim’in yılbaşısı olarak kabul 

edilmiştir.

3- Muhacir ve Ensâr kime denir?

1. Muhacir: Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara 

denir. 

2. Ensâr: Medine’ye göç eden muhacirlere yardım eden Me-

dineli Müslümanlara denir.

4- Peygamber Efendimiz ve ilk Müslümanların hicret se-

bepleri nelerdir?

1. Müşriklerin zulüm ve işkencelerinin artması

2. Mekke’de İslâm’ı yaşama ve yayma imkânının kalmaması

3. Medineli Müslümanların daveti.

5- Mekkeliler’in hâin plânı neydi?

Peygamberimiz’i öldürerek varlığını ortadan kaldırmaktı. 

Fakat Araplarda kan davası yaygın olduğu için yeni bir kan da-

vasının başlamasından endişe ediyorlardı. Buna da bir çözüm 

buldular; her kabileden bir kişi seçilecek, Hz. Peygamber’e bir-

likte hücum edilecekti. Böylece Peygamberimiz’in ailesi bütün 

kabilelere karşı birden kan davası gütmeyi göze alamayacaktı.
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6- Hicret etmeden önce Peygamberimiz kendisine verilen 

emanetleri ne yaptı?
Kendisinde bulunan Mekkelilerin emanetlerini teslim etmesi 

için Hz. Ali’yi görevlendirdi. O, düşmanlarına da ait olsa hiç 

kimsenin emanetine ihanet etmezdi. 
7- Peygamber Efendimiz’in hicret esnasındaki yol arkada-

şının ve saklandıkları mağaranın ismi nedir?
Yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir, mağara Sevr Mağarası’dır.
8- Sevr Mağarası’nda gerçekleşen mucizeler nelerdir?
1. Örümcekler ağ örmüş
2. Bir ağaç bitmiş
3. Dallarına bir çift güvercin yuva yapmıştır.
9- Hicret sırasında Peygamberimiz’e kim yetişti ve sonucu 

ne oldu?
Vaadedilen ödülü almak için, Sürâka takip etti ve onlara ye-

tişti. Atı kumlara batınca Peygamberimiz’den affetmesini iste-

di, arkadan gelen takipçileri de geri çevirdi. 
10- Peygamberimiz, hicrete nerede ve niçin ara verdi?
Müşrikler takip etmekten vazgeçtikleri için Peygamberimiz, 

hicretine Medine yakınlarındaki Kuba denen köyde ara verdi. 
 11- Peygamberimiz, Kuba’da ne yaptı?
Peygamberimiz, Kuba’da “Kuba Mescidi”ni inşa etti. Bu 

mescit İslâm Tarihi’nde Peygamberimiz tarafından inşa edilen 

ilk mescittir. 
12-  İlk Cuma Namazı ne zaman, nerede farz oldu ve ilk hut-

be nerede okundu?
Cuma Namazı, Peygamberimiz Kuba’dan ayrılıp Medine’ye 

giderken, “Rânûna Vadisi” denen yerde, Sâlimoğulları Yurdun-

da farz oldu. İlk Cuma Namazı burada kılındı ve ilk hutbe de 

Peygamber Efendimiz tarafından burada okundu.
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7- Peygamber Efendimiz’in hicret esnasındaki yol arkada-

şının ve saklandıkları mağaranın ismi nedir?
Yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir, mağara Sevr Mağarası’dır.
8- Sevr Mağarası’nda gerçekleşen mucizeler nelerdir?
1. Örümcekler ağ örmüş
2. Bir ağaç bitmiş
3. Dallarına bir çift güvercin yuva yapmıştır.
9- Hicret sırasında Peygamberimiz’e kim yetişti ve sonucu 

ne oldu?
Vaadedilen ödülü almak için, Sürâka takip etti ve onlara ye-

tişti. Atı kumlara batınca Peygamberimiz’den affetmesini iste-

di, arkadan gelen takipçileri de geri çevirdi. 
10- Peygamberimiz, hicrete nerede ve niçin ara verdi?
Müşrikler takip etmekten vazgeçtikleri için Peygamberimiz, 

hicretine Medine yakınlarındaki Kuba denen köyde ara verdi. 
 11- Peygamberimiz, Kuba’da ne yaptı?
Peygamberimiz, Kuba’da “Kuba Mescidi”ni inşa etti. Bu 

mescit İslâm Tarihi’nde Peygamberimiz tarafından inşa edilen 

ilk mescittir. 
12-  İlk Cuma Namazı ne zaman, nerede farz oldu ve ilk hut-

be nerede okundu?
Cuma Namazı, Peygamberimiz Kuba’dan ayrılıp Medine’ye 

giderken, “Rânûna Vadisi” denen yerde, Sâlimoğulları Yurdun-

da farz oldu. İlk Cuma Namazı burada kılındı ve ilk hutbe de 

Peygamber Efendimiz tarafından burada okundu.
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MEDİNE DÖNEMİ
1- Hicretten önce Medine’nin ismi ne idi?

Yesrib.

2- Medineliler Peygamberimiz’i nasıl karşıladılar?

Medineliler Peygamberimiz’i misafir etmek için birbirleriyle 
yarışıyorlardı. Hz. Peygamber kimseyi incitmeden bir çözüm 
yolu buldu. Devesi Kasva’yı serbest bıraktı, devesi hangi evin ö-
nünde durursa orada misafir olacaktı.

3- Peygamberimiz’in devesi kimin evinin önünde çöktü?

Kasva boş bir arsada çöktü. En yakın ev “Ebu Eyyub el-En-
sarî”nin eviydi. Peygamberimiz yedi ay bu evde misafir oldu.

4- Hicret olayının İslâm Dini açısından önemi kısaca ne-
dir?

Hicretten sonra Peygamberimiz ve Müslümanlar, Medine’de 
rahat bir şekilde yaşama, ibadet etme ve İslâm Dini’ni yayma fır-
satı buldular. Müslümanların sayısı her geçen gün arttı ve Medi-
ne’de Peygamberimiz’in başkanlığında devlet kuruldu.

5- Medineli Müslümanlar, hicret eden Mekkeli Müslüman-
lara ve Peygamberimize nasıl davrandılar?

Medineli Müslümanlar, hicret eden Müslümanlara ve Pey-
gamberimize çok iyi davrandılar, onlarla kardeş oldular ve her 
şeylerini paylaştılar. 

6- Peygamberimiz, Medine’de bir müddet kaldıktan sonra, 
ilk iş olarak ne yaptı?

Peygamberimiz, Medine’de bir müddet kaldıktan sonra ilk iş 
olarak bir arsa satın aldı. Bu arsanın parasını kendi malından ö-
dedi. Bu arsanın üzerine de dünyadaki üç kutsal mescitten biri o-
lan Mescid-i Nebevî’yi inşa etti. 
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7- Mescid-i Nebevî’nin İslâm Tarihi’ndeki önemi kısaca 
nedir?

1. Müslümanların ilk ibadet merkezi idi.
2. Devlet idare merkezi idi.
3. Mescid-i Nebevî Sevgili Peygamberimiz’in evi durumun-

daydı. Peygamberimiz’in ve aile bireylerinin yaşadığı “Hücre” 
denen odalar Mescid-i Nebevî’nin sol tarafında ve mescide biti-
şik bir şekilde idi.

4. İslâm Dini’nin yayılma merkezi idi. 
5. İslâm Dini ve Müslümanların geleceği ile ilgili konuların 

topluca görüşülüp karar alındığı bir yerdi. 
6. Savaş, barış, güvenlik gibi konularda kararların alındığı as-

keri karargâh merkezi idi. 
7. Savaşta yaralananların ve hasta olanların tedavi edildiği 

sağlık merkezi idi. 
8. İnsanlar arasında çıkan anlaşmazlıklarla ilgili mahkemeler 

burada yapılırdı. 
9. Savaş taktiklerini belirleme ve savaş oyunlarını sergileme 

merkezi idi. 
10. Nikâh ve evlenmelerin yapıldığı yerdi. 
11. Kimsesizlerin, yolda kalmışların, misafirlerin rahat bir şe-

kilde kalabildikleri bir misafirhane görevi de yapıyordu.
12. Mescid-i Nebevî ilk eğitim ve öğretim merkeziydi. Pey-

gamberimiz tarafından ilk İslâm Âlimleri “Suffa” denen bölüm-
de yetiştirildi.  

8- İslâm Tarihi’nde ilk açılan eğitim ve öğretim kurumu 
hangisidir?

Peygamber Efendimiz’in bizzat öğretmenliğini yaptığı ilk 
yatılı okul olan Suffa’dır. Burada eğitim görenlere “Ashâb-ı 
Suffa” denir. Bu okuldan yetişenler İslâmiyet’in yayılmasında 
ve dinin öğretilmesinde önemli görevler yapmışlardır.
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9- Peygamberimiz, Medine’ye hicret ettikten sonra yaptığı 

üç önemli iş hangisidir?

1. İslâm’ın merkezi olacak camiyi inşa etmesi

2.  Müslümanlar arasında kardeşliği ilân etmesi 

3.  Müslümanların can emniyetini sağlamasıdır.

10- Mekke’den Medine’ye hicret etmekle ne değişti?

1. İslâm’ın yayılması hızlandı.

2. İslâm düşmanları çoğaldıkça, Müslümanlar arasında “bir-

lik ve beraberlik” daha da güçlendi.

3. Medine’de bulunan Yahudilerin, Mekke müşrikleriyle iş-

birliği yapmaları kabileler arasında çatışmalara dönüştü. İs-

lâm’ın hızla yayılmasına tahammül edemeyen başta Mekke 

müşrikleri, zulümlerini daha da artırarak işi “saldırı” ve “sa-

vaş”a vardırdılar.

11- Düşmanlar karşısında Peygamberimiz’in tutumu ne ol-

muştur?

1. Allah’ın emirlerini en güzel sözlerle anlatmaya çalıştı.

2. Kendisine ve Müslümanlara yapılan zulümler karşısında 

tam üç sene sabır göstererek karşılık vermedi.

3. Peygamberimiz ve Müslümanlar, hicret ettikleri yerlerde 

rahat bırakılmayınca, kendilerini savunmak zorunda kaldılar. 

Yapılan savaşlar tamamıyla saldırıları önlemeye yönelik olmuş-

tur.

12- Hicretten sonra Medine’de Peygamberimiz, Yahudilere 

ve müşriklere nasıl davrandı? 

Peygamberimiz Medine’de yaşayan Yahudiler ve müşriklerle 

52 maddelik “Medine Vesikası” adlı anlaşmayı yaptı. Bu anlaş-

ma ile Medine’de oturan insanların uyacağı toplumsal kurallar,
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 iç güvenlik, savunma gibi konular belli kurallara bağlandı. 

13- Peygamberimiz’in hicretinden sonra başlayıp vefatına 

kadar devam eden Medine Devri’nin genel özellikleri kısaca 

nelerdir? 

1. Müslümanlar Medine’de inandıkları gibi yaşama ve İslâm 

Dini’nin bütün kurallarını rahat bir şekilde yerine getirme imkâ-

nı bulmuşlardır. 

2. Medine Dönemi’nde Kur’an-ı Kerim ayetlerinin inmesi 

devam etmiş ve İslâm Dini tam olarak şekillenmiştir.

3. İslâm Dini, ibadet kurallarının yanında, gerekli teşkilâtlan-

malarla, hukuk kurallarıyla ve toplum hayatına getirdiği düzen-

lemelerle bir devlet düzeni, bir yönetim şekli haline gelmiştir. 

4. İslâm Dini’ni ve Müslümanları yok etmek isteyen müşrik-

ler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve diğer toplumlarla savunma amaç-

lı savaşlar yapılmış ve Müslümanların büyük bir güç olduğu her-

kese kabul ettirilmiştir.

14- Hicretin II. yılında gerçekleşen olaylar nelerdir?

1. Kıble Kudüs’ten Kâbe’ye çevrilmiştir.

2. Cihada izin verilmiştir. (İlk Bedir Savaşı)

3. Oruç farz kılınmıştır.

4. Zekât ve Fıtır Sadakası emredilmiştir.

5. Bayram Namazı kılınmıştır.

6. Hz. Fatıma ve Hz. Ali evlenmişlerdir.

15- Peygamber Efendimiz’in yaptığı savaşların amacı ne-

dir?

1. Peygamberimiz’in savaşları saldırı amacına yönelik değil-

dir. Çünkü İslâm, barış dinidir.
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2. Bu savaşlar, düşman saldırılarını önlemek, Allah’ın adını 

yüceltmek, Müslümanların dinlerini, canlarını ve mallarını ko-

rumak için yapılan savunma savaşlarıdır. Çünkü haksızlığa ve 

tecavüze uğrayan insanlar, kendilerini savunma hakkına sahip-

tirler.

16- Peygamber Efendimiz’in müşriklerle yaptığı en önemli 

savaşlar hangileridir?

1. Bedir Savaşı:    624 yılında 

2. Uhud Savaşı:    625 yılında 

3. Hendek Savaşı: 627 yılında

BEDİR SAVAŞI 

17- Bedir Savaşı kaç yılında, nerede ve niçin oldu? 

(H. 2 / M. 624) yılında, Bedir denen yerde olmuştur. Bedir Sa-

vaşı, Müslümanların çoğalıp güçlenmelerinden korkan Mekkeli 

müşriklerin, Müslümanları toptan imha etmek istemelerinden 

dolayı oldu.

18- Bedir Savaşı’na kaç kişi katıldı ve savaşın sonucu ne ol-

du?

Bedir Savaşı’nda Müslümanlar 305 kişi, müşrikler ise 950 ki-

şi idi. Bedir Savaşı’nı Müslümanlar kazanmıştır. Bu savaşta 70 

müşrik öldürüldü, 70 müşrik esir alındı. 14 Müslüman da şehit 

oldu.

19- Bedir Savaşı’nın en önemli yönü nedir?

Bedir Savaşı’nın en önemli yönü, İslâm Tarihi’ndeki ilk sa-

vaş ve ilk zafer olmasıdır. Müşrikler tarafından Müslümanların 

kolaylıkla yok edilemeyecek büyük bir güç olduğunun kabul 

edilmesidir.

20- Müslümanlar, Bedir Savaşı’nda esir alınan müşriklere 

nasıl davrandılar?
Müslümanlar, Bedir Savaşı’nda esir alınan müşriklere gayet 

iyi davrandılar. Parası olanlar fidye denen “esaretten kurtuluş 

parası” karşılığında, parası olmayanlar da 10 Müslüman çocuğa 

okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakıldı.

UHUD SAVAŞI
21- Uhud Savaşı kaç yılında nerede ve niçin oldu?
(H. 3 / M. 625) yılında, Medine yakınlarındaki “Uhud Da-

ğı”nın eteklerinde olmuştur. Uhud Savaşı, Mekkeli müşriklerin 

Bedir Savaşı’ndaki yenilginin öcünü almak için, Medine’ye yü-

rümeleri üzerine oldu.
22- Uhud Savaşı’na kaç kişi katılmıştır ve savaşın sonucu 

ne olmuştur?
Uhud Savaşı’nda Müslümanlar 700 kişi, müşrikler ise 3000 

kişi idi. Uhud Savaşı iki aşama halinde olmuştur. Birinci aşama-

yı Müslümanlar kazandı. Fakat İslâm Ordusu’nun okçuları, sa-

vaş bitti diye Peygamberimiz’in emrine aykırı olarak görev yer-

lerini terk etmeleri sonucu, müşrik ordusu yeniden toparlandı.  
Müşrikler yeniden saldırıya geçerek, Müslümanlara ağır ka-

yıplar verdirdi. Müslümanlar, ilk şaşkınlığı attıktan sonra yeni-

den toparlandı ve müşrikleri durdurdu. Müşrikler, kesin bir gali-

biyet elde edemeden geri çekilmek zorunda kaldılar. Bundan do-

layı bu savaşın kesin bir galibi yoktur.
23- Uhud Savaşı’nda Müslümanların ve müşriklerin kayıp-

ları nelerdir?
Uhud Savaşı’nda müşrikler tarafından Peygamberimiz’in di-

şi kırıldı. Peygamberimiz’in amcası Hz. Hamza ve 70 Müslü-

man şehit oldu. Müşriklerden de 22 kişi öldürüldü.
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HENDEK SAVAŞI 

24- Hendek Savaşı kaç tarihinde ve nerede oldu?

(H. 5 / M. 627) tarihinde, Medine yakınlarındaki Sel Dağı’nın 

eteklerinde oldu.

25- Hendek Savaşı niçin yapılmıştır?

Hendek Savaşı, Mekke müşrikleri ile Hicaz Bölgesi’nde bu-

lunan diğer müşrik kabileler ve Yahudilerin birleşerek, 10.000 

kişilik bir ordu kurarak, Müslümanları ve İslâm Dini’ni ortadan 

kaldırmak için Medine’ye yürümeleri üzerine yapılmıştır. 

26- Hendek Savaşı’na niçin bu ad verilmiştir? 

 Peygamberimiz, müşriklerin kalabalık bir ordu ile Medi-

ne’ye doğru hareket ettiğini haber aldı. Müslümanları toplaya-

rak, onlara Medine’yi nasıl savunmaları gerektiğiyle ilgili fikir-

lerini sordu. Selman-ı Fârisî adlı İran asıllı bir Müslüman, Medi-

ne’ye düşmanın girmesini önlemek amacıyla Medine’nin etra-

fına hendek kazmayı teklif etti. Bu teklifin kabul edilmesi üze-

rine Müslümanlar tarafından Medine’nin etrafında gerekli yer-

lere derin bir hendek kazıldı. Hendek kazma işinde Peygambe-

rimiz de çalıştı. Düşmanı oldukça şaşırtan ve onların Medine’ye 

girerek Müslümanları yok etmelerine engel olan bu hendekten 

dolayı bu savaşa “Hendek Savaşı” denmiştir.

27- Hendek Savaşı ne kadar sürdü ve savaşın sonucu nasıl 

oldu?

Hendek Savaşı 27 gün sürdü. Allah’ın yardımıyla çıkan bü-

yük bir fırtına ile Müslümanlardan sayı olarak kat kat fazla olan 

düşman ordusunun maneviyatı bozuldu. Çok geçmeden de müş-

rik ordusu dağıldı ve Allah’ın yardımıyla Müslümanlar galip 

geldi.
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28- Hendek Savaşı’nın en önemli yönü nedir?

Hendek Savaşı’nın en önemli yönü, müşriklerin, Müslüman-

ları artık yok edemeyeceklerini kabul etmeleri ve Müslümanlara 

saldırma cesaretlerini kaybetmeleridir.

29- Hendek Savaşı’nın diğer adı nedir ve bunun anlamı ne-

dir?

Hendek Savaşı’nın diğer adı Ahzab Savaşı’dır. Ahzab Savaşı, 

birleşmiş gruplar savaşı demektir. Hendek Savaşı’nda Mekkeli 

müşrikler, Arabistan’da yaşayan birçok değişik kabile ve Yahu-

dilerle birleşerek 10.000 kişilik bir ordu topladılar. Bundan son-

ra da Peygamberimiz’i ve Müslümanları yok etmek üzere Medi-

ne üzerine yürüyerek, Hendek Savaşı’nda Müslümanlarla sa-

vaştılar. Bundan dolayı bu savaşa “Ahzab Savaşı” da denmek-

tedir.

HUDEYBİYE ANLAŞMASI
30- Hudeybiye  Anlaşması kaç yılında yapılmıştır?

Hudeybiye  Anlaşması, (H. 6 / M. 628) yılında yapılmıştır.

31- Hudeybiye Anlaşması’nı kısaca anlatır mısınız?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) 1500 kişi ile Kâbe’yi 

ziyaret etmek için yola çıktı. Mekkeliler bunu haber alınca Hu-

deybiye Mevkii’ne geldiler. Peygamberimiz elçi gönderip mak-

satlarının harp değil sadece Kâbe’yi ziyaret olduğunu söyledi i-

se de kâr etmedi. Hz. Osman’ı gönderdi onu da göz hapsine aldı-

lar. Peygamberimiz bunun üzerine ashabından canlarını feda e-

deceklerine dair bîat aldı. Buna “Rıdvan Bîatı” denir. Bîat habe-

ri Mekke’ye ulaşınca müşrikler korktular. Hemen bir heyet gön-

dererek barış anlaşması istediler. 
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32- Hudeybiye Anlaşması’nın maddeleri nelerdir?

1. Müslümanlar, bu yıl Kâbe’yi ziyaret etmeden Medine’ye 

geri döneceklerdir.

2. Gelecek yıl Mekke’ye gelebilecekler, fakat burada üç gün-

den fazla kalmayacaklardır.

3. Müslümanlar, Mekke’ye silahsız geleceklerdir.

4. Müslümanlar, Mekke’deki Müslümanlardan hiç birini Me-

dine’ye götüremeyecek, Medinelilerden Mekke’de kalmak iste-

yen olursa kalabilecektir.

5. Mekkeli Müslümanlardan ve müşriklerden biri Medine’ye 

gidecek olursa geri çevrilecek, Müslümanlardan biri Kureyş ta-

rafına geçerse o teslim edilmeyecektir.

6. Arap kabileleri istedikleri tarafla birleşebileceklerdir.

33- Hudeydiye Anlaşması’nın sonuçları nelerdir?

1. Mekkeliler resmen İslâm İdaresi’ni tanıdılar. 

2. Bu anlaşmadan sonra İslâmiyet’in yayılması hız kazandı.

34- Hudeybiye Anlaşması, kimler tarafından bozuldu?

Hudeybiye Anlaşması, Mekke müşrikleri tarafından bozuldu.

İSLÂM’A DAVET MEKTUPLARI 

35- İslâm’a davet için hangi devletlere elçi gönderildi?

(H. 6 / M. 628) tarihinde şu devletlere İslâm’a davet mektup-

ları gönderildi:

1. Bizans İmparatoru Hirakl’e;  Dıhyetü’l-Kelbî

2. İran Kisrası Hüsrev Perviz’e; Abdullah b. Huzâfe

3. Habeş Necâşîsi’ne; Amr b. Ümeyye 

4. Mısır Mukavkısı’na; Hâtıb b. Ebî Beltea 
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5. Gassan Beyine; Şucâ b.Vehb

6. Yemâme Reisi’ne;  Süleyt b. Amr  

7. Umman Reisi’ne;  Amr b. Âs 

8. Bahreyn Hükümdarları’na;  Ala’ b. Hadrami

9. Yemen Reisi’ne; Muhacir b. Ümeyye vasıtasıyla mektuplar 

gönderildi.

HAYBER’İN FETHİ
36- Peygamberimiz Hayber’i kaç yılında fethetti?

Peygamberimiz Hayber’i (H. 7 / M. 628) yılında fethetti.

37- Peygamberimiz Hayber’i niçin fethetti?

Hayber’de yaşayan Yahudiler, Müslümanların yaşadıkları 

yerlere saldırılar düzenliyorlardı. Müşriklerle işbirliği yaparak, 

Medine’yi işgal etmek ve Müslümanları yok etmek için hazırlık 

yapıyorlardı. Peygamberimiz bunu haber alınca bir ordu hazırla-

yarak, Hayber üzerine yürüdü ve orayı fethetti.

KÂBE’Yİ İLK ZİYARET
38- Peygamberimiz ve Müslümanlar, hicretten sonra Kâ-

be’yi ilk defa kaç yılında ziyaret ettiler?

Peygamberimiz ve Müslümanlar, hicretten sonra Kâbe’yi ilk 

defa Hudeybiye Anlaşması’ında kararlaştırılan zamanda, (H. 7 / 

M. 628) yılında ziyaret ettiler.

MUTE SAVAŞI
39- Mute Savaşı niçin yapılmıştır?

Mute Savaşı, Busra Emiri Şurahbil tarafından, Peygamberi-

miz’in elçisinin öldürülmesi üzerine yapılmıştır.
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40- Mute Savaşı kaç yılında ve kimlerle yapılmıştır?

Mute Savaşı, (H. 8 / M. 629) yılında, Bizans Ordusu’nun des-

teklediği Busra Emiri Şurahbil komutasındaki ordu ile yapıl-

mıştır.

41- Mute Savaşı’na katılan asker sayısı ne kadardır?

Mute Savaşı’na 3000 Müslüman askeri katıldı. Düşman or-

dusu ise 100.000  kişi idi.

42- Mute Savaşı’nı kim kazanmıştır?

Mute Savaşı’nda, İslâm Ordusu, kendisinden 33 kat fazla o-

lan düşman ordusuna karşı kahramanca savaştı. Pek çok Müs-

lüman şehit oldu. Ancak Halid Bin Velid’in üstün dehâsı ve 

savaş yeteneği sayesinde Allah’ın yardımıyla savaşı, İslâm Or-

dusu kazanmıştır.

MEKKE’NİN FETHİ
43- Peygamberimiz Mekke’yi kaç yılında fethetmiştir?

Peygamberimiz Mekke’yi (H. 8 / M. 630) yılında fethetmiş-

tir.

44- Mekke’nin Fethi’ni hangi olay hızlandırmıştır?

Mekkeli müşriklerin Hudeybiye Anlaşması’nı bozmaları ü-

zerine Peygamberimiz Mekke’nin fethedilmesi için hazırlıklara 

başladı.

45- Peygamberimiz’in Mekke’yi fethederken en büyük ar-

zusu ne idi?

Medine’den 10.000 kişilik bir orduyla yola çıkan Peygam-

berimiz’in en büyük emel ve arzusu, Mescid-i Haram (Kâbe)’a  

bir damla kan dökülmeden girmekti. Onun için bu fethi bu kadar 

geciktirmiş, olgunlaşmasını beklemişti.  
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46- Peygamberimiz Mekke’yi fethettiğinde ilk iş olarak ne 

yaptı?

Peygamberimiz Mekke’yi fethettiğinde ilk iş olarak Kâbe’yi 

putlardan temizledi ve Kâbe’yi tavaf etti.

47- Peygamberimiz Mekke’yi fethettikten sonra müşriklere 

nasıl davrandı?

Peygamberimiz Mekke’yi fethettikten sonra müşriklere karşı 

intikam peşinde koşmadı ve müşriklerin hepsini affetti. Onlara:

“Bugün azarlanacak değilsiniz! Gidiniz, hepiniz özgürsü-

nüz!” diyerek tarihin kaydettiği en büyük insanlık dersini ver-

miştir. Bunun üzerine Mekke halkının büyük bölümü Müslüman 

oldu. 

48-Kâbe’de ilk ezanı kim okudu?

Mekke fethedilip Kâbe putlardan temizlendikten sonra Pey-

gamberimiz’in emriyle Bilâl-i Habeşi Kâbe’nin üzerine çıkarak 

ilk ezanı okumuştur.

49- Medineli Müslümanların Mekke’nin Fethi’nden sonra 

duydukları endişe neydi?

Peygamberimiz vatanına kavuştu. Mekke, Hz. Peygamber’in 

doğup büyüdüğü yer olduğu gibi, Mescid-i Haram (Kâbe) da 

oradaydı. Bu nedenle Medineli Müslümanlar buradan ayrılıp 

Medine’ye dönmez diye endişelendiler. Peygamberimiz onların 

endişelerini şu sözleriyle giderdi: 

“Üzülmeyin, ben sizin diyarınıza hicret ettim. Hayatım da, ö-

lümüm de sizin aranızda olacaktır.” diyerek dar günlerinde ken-

disine yardım elini uzatan Medineli (Ensar) Müslümanlara karşı 

böyle örneği olmayan bir iltifatta bulundu, vefakârlık gösterdi.   
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mıştır.

41- Mute Savaşı’na katılan asker sayısı ne kadardır?

Mute Savaşı’na 3000 Müslüman askeri katıldı. Düşman or-

dusu ise 100.000  kişi idi.

42- Mute Savaşı’nı kim kazanmıştır?

Mute Savaşı’nda, İslâm Ordusu, kendisinden 33 kat fazla o-

lan düşman ordusuna karşı kahramanca savaştı. Pek çok Müs-

lüman şehit oldu. Ancak Halid Bin Velid’in üstün dehâsı ve 

savaş yeteneği sayesinde Allah’ın yardımıyla savaşı, İslâm Or-

dusu kazanmıştır.

MEKKE’NİN FETHİ
43- Peygamberimiz Mekke’yi kaç yılında fethetmiştir?

Peygamberimiz Mekke’yi (H. 8 / M. 630) yılında fethetmiş-

tir.

44- Mekke’nin Fethi’ni hangi olay hızlandırmıştır?

Mekkeli müşriklerin Hudeybiye Anlaşması’nı bozmaları ü-

zerine Peygamberimiz Mekke’nin fethedilmesi için hazırlıklara 

başladı.

45- Peygamberimiz’in Mekke’yi fethederken en büyük ar-

zusu ne idi?

Medine’den 10.000 kişilik bir orduyla yola çıkan Peygam-

berimiz’in en büyük emel ve arzusu, Mescid-i Haram (Kâbe)’a  

bir damla kan dökülmeden girmekti. Onun için bu fethi bu kadar 

geciktirmiş, olgunlaşmasını beklemişti.  
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46- Peygamberimiz Mekke’yi fethettiğinde ilk iş olarak ne 
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48-Kâbe’de ilk ezanı kim okudu?

Mekke fethedilip Kâbe putlardan temizlendikten sonra Pey-

gamberimiz’in emriyle Bilâl-i Habeşi Kâbe’nin üzerine çıkarak 
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lümüm de sizin aranızda olacaktır.” diyerek dar günlerinde ken-

disine yardım elini uzatan Medineli (Ensar) Müslümanlara karşı 

böyle örneği olmayan bir iltifatta bulundu, vefakârlık gösterdi.   



HUNEYN SAVAŞI 

50- Huneyn Savaşı kaç yılında ve nerede oldu?

Mekke’nin Fethi’nden onbeş gün sonra, (H. 8 / M. 630) sava-

şın son aşamasının cereyan ettiği yer olan Huneyn Vadisi’nde 

yapıldığı için bu isim verilmiştir.

51- Savaş kimler arasında oldu?

Putperest Hevâzin Kabilesi, İslâm’ın yayılmasını istemiyor-

du. Kabile reisleri olan Malik b. Avf 20.000 kişilik bir ordu top-

layarak Müslümanlarla savaşmak üzere Huneyn Vadisi’nde 

toplandılar. Buna karşılık Hz. Peygamber 12.000 kişilik orduyla 

karşılarına çıktı. 

52- Savaşın sonucu ne oldu?

Bu savaşta 200 Müslümanın şehid olduğu, müşriklerden ise 
300 kişinin öldüğü rivayet edilmiştir. Savaştan sonra Hz. Pey-
gamber (s.a.v) ashabına çocuk, kadın, hizmetçi ve köleleri öl-
dürmemelerini emretmiş ve o gün öldürülen bir kadına da çok ü-
zülmüştü.  

53- Kur’an-ı Kerim’de bu savaştan nasıl bahsedilmektedir?

Kur’an-ı Kerim’de bu husus şöyle açıklanır: “And olsun Al-
lah birçok yerde ve Huneyn Savaşı gününde size yardım etmiştir. 
Hani, çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat (bu çokluk) 
size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü, bütün genişliğine rağ-
men, size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geriye dönüp 
kaçmıştınız. Sonra Allah, Rasûlü ile Mü’minler üzerine kendi 
katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göreme-
diğiniz ordular indirdi ve inkâr edenlere azap verdi. İşte bu, in-
kârcıların cezasıdır.” (Tevbe Sûresi, 25-26)
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EVTAS SAVAŞI 
54- Savaş ne zaman ve nerede gerçekleşti?
(H. 8 / M. 630) Huneyn yenilgisinin ardından kaçan Hevâzin-

lilerin büyük bir kısmı kumandanları Mâlik ile birlikte Taif’e, bir 
kısmı da Evtas’a sığındı. Sevgili Peygamberimiz, Evtas üzerine 
bir birlik gönderdi. Müslümanlar, Evtas’ta Hevâzinlilerle yap-
tıkları savaşı kazandılar.

55- Savaşın sonuçları ve önemi neydi?
En çok ganimetlerin ele geçirildiği bir savaştır. Sevgili Pey-

gamberimiz onlara: “Mallarınızı mı, yoksa hanımlarınızı ve ço-
cuklarınızı mı istersiniz?” diye sordu. Onlar: “Hanımlarımızı ve 
çocuklarımızı isteriz.” dediler. 6000 esir serbest bırakıldı. İnsan-
lık tarihinde eşine rastlanmayan bu olay karşısında Hevâzin Ka-
bilesi’nin hepsi Müslüman oldu.

TEBÜK SAVAŞI
56- Tebük Savaşı kaç yılında olmuştur?
İslâm’da son savaş olan Tebük Savaşı, (H. 9 / M. 630) yılında 

olmuştur.
57- Tebük Savaşı kimlerle ve niçin yapılmıştır?
Tebük Savaşı, Bizans Devleti’nin Medine’ye saldırarak İs-

lâm Dini’ni ve Müslümanları yok etmek için hazırlık yapmasın-

dan dolayı 30.000 İslâm Ordusu’yla Bizans Devleti’ne karşı ya-

pılmıştır.
58- Tebük Savaşı’nın sonucu nasıl olmuştur?
Tebük Savaşı’nda Bizans Ordusu savaşmaya yanaşmamış ve 

İslâm Ordusu’nun karşısına çıkmaya cesaret edememiştir. Bi-

zans Ordusu savaş meydanına gelmeyince, Peygamberimiz bu 

bölgede Müslümanlar aleyhine çalışarak huzursuzluk çıkaran 

bazı kabileleri küçük çatışmalardan sonra İslâm Devleti’ne bağ-

ladı. 
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VEDA HACCI
59- Veda Haccı ne demektir ve kaç yılında olmuştur?

Veda Haccı, Peygamberimiz’in vefatından önce yaptığı ve 

Müslümanlara veda ettiği ilk ve son hac ibadetidir. Veda Haccı 

(H. 10 / M. 632) yılında olmuştur.

60- İslâm Tarihi’nde Veda Haccı’nın önemi nedir?

İslâm Tarihi’nde Veda Haccı’nın önemi Peygamberimiz’in 

Müslümanlarla toplu olarak son kez buluşmasından kaynak-

lanmaktadır. Veda Haccı’nın önemli bir yönü de, Veda Haccı sı-

rasında Peygamberimiz’in, Arafat’ta yaklaşık 120.000 Müslü-

mana ve tüm insanlığa hitaben“Veda Hutbesi” olarak bilinen  

meşhur hutbesini irad etti.

61- Veda Hutbesi’nin İslâm ve insanlık tarihindeki önemi 

nereden kaynaklanmaktadır?

Veda Hutbesi’nin İslâm ve insanlık tarihindeki önemi“İlk Ev-

rensel İnsan Hakları Bildirisi” niteliğinde olması ve Peygam-

berimiz’in bu hutbeyle Müslümanlara veda etmesinden kaynak-

lanmaktadır.

62- Veda Hutbesi’nde yer alan bazı hükümleri sayınız.

1. İslâmiyet’ten önceki bütün câhiliye gelenekleri kaldırıl-

mıştır.

2. Bütün insanlar eşittir.

3. İnsanların can, mal ve namusları dokunulmazdır.

4. Emanetler sahibine verilmelidir.

5. Tefeciliğin ve faizin her türlüsü haramdır.

6. Kan davaları kaldırılmıştır.

7. Erkekler kadınların, kadınlar da erkeklerin haklarına riâyet 

edecektir.     
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8. Hem erkek, hem kadın zinadan kaçınacaktır.

9. Bütün Müslümanlar kardeştir.

10. Hizmetçilere iyi davranılacaktır. 

63- Bu hutbeden sonra hangi âyet-i kerime nâzil oldu?

Dinin ve peygamberlik görevinin tamamlandığını ifade eden 

şu ayet-i kerime nâzil oldu:

“Bugün sizin dininizi kemâle erdirdim, size nimetimi tamam-

ladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.” (Mâide Sûresi, 3)

64- Peygamber Efendimiz’in peygamberliği kaç yıl sürmüş-

tür?

13 yılı Mekke’de, 10 yılı Medine’de olmak üzere 23 yıl sür-

müştür.
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PEYGAMBERİMİZ’İN VEFATI
65- Peygamberimiz ne zaman hastalandı?
Peygamberimiz, Veda Haccı’ndan döndükten sonra, o yılın 

Safer Ayı’nın 19’unda hastalandı.
66- Peygamber Efendimiz kaç yılında  nerede ve kaç yaşın-,

da vefat etti?
Peygamber Efendimiz (H. 11 / 12 Rebîulevvel Pazartesi M. 

632) yılında Medine’de, 63 yaşında vefat etti.
67- Peygamber Efendimiz’in âhirete irtihalini anlatınız.
M. 632 senesinin 8 Haziran’ına rastlayan Rebîulevvel Ayı’-

nın Pazartesi sabahı rahatsızlığının hafiflediğini hissetti. Sabah 

namazını Hz. Ebû Bekir (r.a)’in arkasında mescitte kıldı. Oda-

sına dönünce dermansızlığı arttı. Kuşluk vakti oldu.
“Ya Rabbi! Ölüm şiddetine karşı bana kolaylık ver, canımı 

tatlılıkla al.” diye dua buyurdu.
Başını Hz. Aişe’nin kucağına koydu. Hz. Aişe mübarek yü-

zünü soğuk su ile ıslatıyordu. Mübarek parmağı ile yukarı doğru 

işaret etti. “Refik-i Âlaya” (Yüce Dosta) diyerek gözlerini sema-

ya çevirdi. Böylece ruhunu Yüce Dosta (Hz. Allah’a) teslim etti. 
68- Rasûl-i Ekrem (s.a.v)’in defnini anlatır mısınız?
Peygamberimizin yıkanması, kefenlenmesi ve defn olunma-

sında Hz. Ali, Hz. Abbas oğlu Fadl, Üsame b. Zeyd, Abdurrah-

man b. Avf ve Ensardan Evs b. Havlî hazır bulundular. Hz. Ali 

yıkadı, diğerleri de yardım ettiler. Mezarını Ensardan Ebû Talha 

hazretleri kazdı.
Hz. Peygamber (s.a.v) defn edilmeden evvel, sedir üstünde 

olduğu halde sıra ile önce erkekler sonra kadınlar, daha sonra da 

çocuklar tek başlarına namaz kıldılar. Namaza hiç kimse imam-

lık yapmadı.
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69- Peygamberimiz nerede toprağa verildi ve kabri şu anda 
nerededir?

Peygamberimiz, Mescid-i Nebevî’nin sol tarafının ön kıs-
mında bulunan, Hz. Aişe’nin odasında vefat etti. Sağlığında 
yaptığı vasiyeti üzerine, bu odada yıkandı ve orada kefenlendi. 
Cenaze namazı da burada kılındı ve aynı yerde toprağa verildi. 
Peygamberimiz’in kabri şu anda aynı yerdedir. Peygamberi-
miz’in mübarek “Kabr-i Şerifi”nin olduğu bu yere “Ravza-ı Mu-
tahhara” yani “Tertemiz Cennet Bahçesi” denir.

70- Peygamberimiz’in vefatını Müslümanlar nasıl karşıla-
dı?

Peygamberimiz’in vefatını Müslümanlar çok büyük bir ü-
züntüyle karşıladılar. Başta Hz. Ömer olmak üzere birçok Müs-
lüman Peygamberimiz’in vefat ettiğine inanmak istemedi. An-
cak Hz. Ebûbekir bu konuda etkili bir konuşma yaparak, Müs-
lümanlara gerçeği anlattı ve birtakım yanlış sözler söylenmesini 
ve yanlış hareketler yapılmasını önledi.

71- Peygamberimiz vefat edince, Müslümanlar kimi halife 
seçti?

Peygamberimiz vefat edince, Müslümanlar Hz. Ebubekir’i 
halife seçti.

72- Müslümanların halife olarak Hz. Ebubekir’i seçmele-
rinin başlıca sebepleri nelerdir?

1. Hz. Ebubekir ilk Müslümanlardandır ve Peygamberi-
miz’in en yakın arkadaşı, sırdaşı ve hicret yoldaşıdır.

2. Peygamberimiz, hastalığı esnasında namaz için mescide 
gidemediği zamanlarda Hz. Ebubekir’i yerine imam tayin etmiş 
ve bu konuda Müslümanlara üstü kapalı bir mesaj vermiştir.

3. Hz. Ebubekir, İslâm Dini’nin bütün inceliklerini çok iyi bi-
len bir kişidir.

4. Hz. Ebubekir Peygamberimiz’in kayınpederidir.
5. Hz. Ebubekir, bütün Müslümanların saygı duyduğu bir ki-

şiliğe sahiptir.
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45

69- Peygamberimiz nerede toprağa verildi ve kabri şu anda 
nerededir?

Peygamberimiz, Mescid-i Nebevî’nin sol tarafının ön kıs-
mında bulunan, Hz. Aişe’nin odasında vefat etti. Sağlığında 
yaptığı vasiyeti üzerine, bu odada yıkandı ve orada kefenlendi. 
Cenaze namazı da burada kılındı ve aynı yerde toprağa verildi. 
Peygamberimiz’in kabri şu anda aynı yerdedir. Peygamberi-
miz’in mübarek “Kabr-i Şerifi”nin olduğu bu yere “Ravza-ı Mu-
tahhara” yani “Tertemiz Cennet Bahçesi” denir.

70- Peygamberimiz’in vefatını Müslümanlar nasıl karşıla-
dı?

Peygamberimiz’in vefatını Müslümanlar çok büyük bir ü-
züntüyle karşıladılar. Başta Hz. Ömer olmak üzere birçok Müs-
lüman Peygamberimiz’in vefat ettiğine inanmak istemedi. An-
cak Hz. Ebûbekir bu konuda etkili bir konuşma yaparak, Müs-
lümanlara gerçeği anlattı ve birtakım yanlış sözler söylenmesini 
ve yanlış hareketler yapılmasını önledi.

71- Peygamberimiz vefat edince, Müslümanlar kimi halife 
seçti?

Peygamberimiz vefat edince, Müslümanlar Hz. Ebubekir’i 
halife seçti.

72- Müslümanların halife olarak Hz. Ebubekir’i seçmele-
rinin başlıca sebepleri nelerdir?

1. Hz. Ebubekir ilk Müslümanlardandır ve Peygamberi-
miz’in en yakın arkadaşı, sırdaşı ve hicret yoldaşıdır.

2. Peygamberimiz, hastalığı esnasında namaz için mescide 
gidemediği zamanlarda Hz. Ebubekir’i yerine imam tayin etmiş 
ve bu konuda Müslümanlara üstü kapalı bir mesaj vermiştir.

3. Hz. Ebubekir, İslâm Dini’nin bütün inceliklerini çok iyi bi-
len bir kişidir.

4. Hz. Ebubekir Peygamberimiz’in kayınpederidir.
5. Hz. Ebubekir, bütün Müslümanların saygı duyduğu bir ki-

şiliğe sahiptir.
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HZ. PEYGAMBER’İN ÖRNEK KİŞİLİĞİ
1- Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber nasıl anlatılır?
Kur’an’da sık sık Peygamberimiz’in de insan olduğu ve her-

kes gibi onun da öleceği vurgulanır. Allah’ın lütuf ve merhameti 

olmasaydı, onun da diğer insanlar gibi hataya düşebileceği belir-

tilir. O aynı zamanda Allah’ın Resûlü’dür ve bütün insanlara u-

yarıcı olarak gönderilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) peygamber-

lerin sonuncusudur. O’na itaat eden Allah’a itaat etmiş olur.
2- Hz. Peygamber’in kişiliği nasıldı?
1. Peygamberimiz Allah’ın emirlerini kendi hayatında uygu-

layan en iyi örnektir.
2. “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” emri gereğince haya-

tında bu ilkeyi benimsemiş, hâl, hareket ve tavırlarıyla bu yolda 

ilerlemişti. Konuşmasını, kararlarını, insanlara karşı davranış-

larını bu doğrultuda yönlendirmiştir.
3. Peygamberimiz’in ahlâkı Kur’an’dı, onda hiçbir kötülük 

bulunmazdı. O güvenilirdi, hayatında kimsenin güvenini sarsa-

cak bir harekette bulunmamıştır. 
4. Şaka da olsa yalan söylemeyecek kadar doğru sözlü, mer-

hametiyle herkesi kuşatan ve bağışlayıcıydı.
5. Adildi, haklıya hakkını verir; çok cömertti; elinde ne varsa 

ihtiyaç sahiplerine verirdi.
6. Peygamberimiz Allah tarafından güzel ahlâkı tamamlamak 

üzere gönderilmiştir. O, hayatın her yönünü kapsayan bir ahlâka 

sahipti.
3- Peygamberimiz’in ibadet hayatı nasıldı?
Peygamberimiz Allah sevgisini bütün hayatına yansıtırdı. İ-

badetlerinde ölçülüydü. Dünyevî ihtiyaçlarını ve işlerini aksat-

mayacak şekilde nafile ibadetlerini yapardı.
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73- Peygamberimiz miras olarak ne bıraktı?

Peygamberimiz, mal olarak önemli bir miras bırakmamıştır. 

Ancak, Peygamberimiz bizlere miras olarak İslâm Dini’ni, 

Kur’an-ı Kerim’i, sünnetlerini ve İslâm Ahlâkı’nı bırakmıştır.

74- Peygamber Efendimiz’in nesli kiminle devam etmiştir?

Peygamber Efendimiz’in nesli, kızı Hz. Fâtıma’nın Hz. Ali i-

le evliliklerinden dünyaya gelen oğulları Hz. Hasan ve Hz. Hü-

seyin ile devam etmiştir.

75- Ehl-i Beyt kime denir?

Peygamber Efendimiz’in aile fertleri ve bunların soyundan 

gelenlere denir.

76- Aşere-i Mübeşşere kime denir?

Peygamberimiz ashabından on kişinin cennete gireceklerini, 

müjdelemiştir. Bunlara“Aşere-i Mübeşşere” denir. Anlamı; 

“Cennetle müjdelenen on kişi” demektir.

77- Aşere-i Mübeşşere’nin isimlerini sayınız.

1. Hz. Ebû Bekir

2. Hz. Ömer

3. Hz. Osman

4. Hz. Ali

5. Hz. Talha bin Ubeydullah

6. Hz. Zübeyr bin Avvâm

7. Hz. Ebû Ubeyde bin Cerrah

8. Hz. Sa’d bin Ebî Vakkâs

9. Hz. Abdurahmân bin Avf

10. Hz. Saîd bin Zeyd.

78- Asr-ı saâdet ne demektir?

Peygamber Efendimiz’in şereflendirdiği altın çağa “Asr-ı Sa-

âdet” (mutluluk asrı) denir.
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 Müslümanların da bu şekilde kendisini örnek almalarını, aşı-

rıya kaçmadan orta yolu tutmalarını isterdi. Peygamberimiz iba-

detlerin Allah’a yakınlaşma ve O’nun rızasını kazanma vasıtası 

olduğunu göstererek ashabına ve bize en güzel örneği oluştur-

muştur.
4- Peygamberimiz insan ilişkilerinde nasıldı?
1. Peygamberimiz’in görevi insanlara dini tebliğ etmekti. Bu-

nu yaparken insanların özelliklerine dikkat eder, söyleyecekleri-

ni karşısındakinin anlayabileceği şekilde ifade ederdi. Karşısın-

dakine sabırla davranır, anlamadığı konuları tekrarlardı.
2. Peygamberimiz toplumunda sevilen, saygı duyulan bir ki-

şiydi. Bunu insanlara değer vererek kazanmıştı. Onun hiç kim-

seye kırıcı bir davranışta bulunduğu görülmemişti.
3. Peygamberimiz insanlara yardım etmeyi sever, fakirleri 

doyurur, yetimleri gözetirdi. Akrabalarına iyi davranır, sık sık 

onları ziyaret ederdi. Haksızlığa uğrayanların yanında yer alırdı. 

Komşuluğa önem verirdi.
4.Tanıdığı biri hastalanırsa onu ziyaret eder, hâlini hatırını so-

rar, teselli edici sözler söylerdi.
5. Çocukları çok sever, onlarla da büyükler gibi ilgilenirdi.
6. Ashabıyla şakalaşmaktan hoşlanırdı. Biriyle karşılaşınca 

ilk olarak kendisi selâm verirdi.
7. Bir toplantıya katıldığında başköşeye geçmez, boş olan ye-

re otururdu. İzin verilmedikçe başkasının evine girmez, geri dö-

nerdi.
5- Peygamberimiz’in aile hayatı nasıldı?
1. Peygamberimiz aile yuvasında iyi bir eş, sevgi dolu bir ba-

ba ve aynı zamanda merhametli bir dedeydi. Ailesinin en büyük 

güç kaynağı ve desteğiydi. 
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2. Aile bireylerinin dertleriyle ilgilenirdi. Ailesiyle ilgili iş-

leri kendi yapar, ailesinin ihtiyaçlarını kendi karşılardı. Hz. Pey-

gamber, ailesinin en büyük koruyucusuydu.

3. Allah’ın emirlerine dikkat etmeleri konusunda onlara sık 

sık nasihatlerde bulunurdu.

4. Peygamberimiz ailesinin lükse ve israfa dalmalarını iste-

mez; eline geçen paranın bir kısmını ailesinin ihtiyacına ayırır, 

geri kalanını fakirlere dağıtırdı.

5. Peygamberimiz  aile bireylerinin eğitimine önem verir, bu-

nunla bizzat kendisi ilgilenirdi. Ailesini İslâmî konularda bilgi-

lendirirdi.

GERÇEK	DOSTLUK
Mevlâna ve bir öğrencisi, dostluğun ve arkadaşlığın konu 

edildiği bir sohbetten çıkmışlar, yolda birlikte yürüyorlardı. Biraz 
ileride yolun kenarında, iki köpeğin koyun koyuna sokulmuş, 
birlikte uyumakta olduklarını gördüler.

Öğrencisi, biraz önceki sohbetin de etkisi altında kalarak, bu 
görüntü karşısında çok duygulandı ve bu duygusunu Mevlâna ile 
paylaşmak istedi:

- “Efendim şu manzaraya bakın.” dedi. “Ne denli yüce bir olay ve 
ders alınacak dostluk örneği, değil mi?”

Mevlâna, öğrencisinin bu heyecanı karşısında gülümsedi ve 
kişisel çıkarların nice dostlukları yakıp kül ettiğini hatırlattıktan 
sonra öğrencisine unutamayacağı bir ders verdi:

- “Evlât, sen onların arasına bir kemik atıver de, o zaman gör 
dostluklarını.” dedi.

“Bir dostluk, kişisel çıkar karşısında unutulmayacak denli 
sağlamsa, ancak o durumda bir değer ifade eder ve o zaman onun 
adına gerçek dostluk denilir.”

                                               Mesnevî 
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HZ. PEYGAMBER’DEN DAVRANIŞ 
ÖRNEKLERİ

1- Hz. Peygamber davranışlarıyla nasıl örnek olmuştur?

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz’i, Allah 

eğitmiştir. Allah, onu bütün insanları İslâm’a davet etmek üzere 

uyarıcı olarak göndermiş, Müslümanlar da onun etrafında bü-

tünleşmiştir. Bu halkanın merkezinde bulunan Peygamberi-

miz’i, ashabı her şeyden daha çok sevmiş, tavırları ve dav-

ranışlarıyla da bunu göstermişlerdir. Peygamberimiz onlar için 

hayatlarına yön veren bilgileri öğrendikleri en önemli insan 

olmuştur. Sahip olduğu üstün ahlâkı ile Hz. Muhammed (s.a.v) 

Müslümanlara en güzel rehberdir.

2- Peygamberimiz’in doğruluğunu anlatır mısınız?

Peygamberimiz, kendisine peygamberlik gelmeden önce de 

doğru sözlülüğü ile insanların güvenini kazanmıştır. İnsanlar 

Allah Resûlü’nün kesinlikle yalan söylemeyeceğini biliyorlar-

dı.

Allah açıktan daveti emrettiğinde o bir tepenin üzerine çıka-

rak Mekkelilere şöyle seslenmiştir: “Size şu tepenin ardında si-

lahlı bir düşman ordusu Mekke’ye saldırmaya hazırlanıyor de-

sem bana inanır mısınız?” Mekkeliler de “İnanırız. Sen söylü-

yorsan doğrudur.” diye cevap vermişlerdir.

3- Peygamberimiz’in güvenilirliğini anlatır mısınız?

Mekkeliler Hz. Peygamber’in bildirdiklerine iman etmeseler 

de ona sonsuz bir güven duyuyorlardı. Hatta mallarını ona ema-

net edecek kadar güveniyorlardı. Bundan dolayı kendisine İs-

lâm’dan önce bile “Muhammedü’l-Emin”, yani “Güvenilir Mu-

hammed”  ismini vermişlerdi.
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4- Peygamberimiz’in adaletini anlatır mısınız?
Peygamberimiz adalet ve insaftan zerre kadar olsun, ayrılmı-

yordu. Peygamberimiz, adaleti uygularken din ve akrabalık gibi 
farklar gözetmezdi. Medine’de farklı inanç grupları vardı. Yahu-
diler de bu gruplardan biriydi. Yahudiler dahi onun adaletine i-
nanıyor, kendi aralarında çözemedikleri sorunları ona getiriyor-
lardı.

5- Peygamberimiz’in alçak gönüllülüğünü anlatır mısınız?
Peygamberimiz’i tanımayanlar onun sıradan biri olduğunu 

zannedebilirlerdi. Elinde bütün imkânlar olmasına rağmen, her 
işini kendi yapmaya çalışırdı. Köleleri varken onlarla yemek 
yer, onlara işlerinde yardımcı olurdu. Bir seferinde karşısında 
korkudan titreyen birini “Korkma! Ben hükümdar değilim. Kuru 
et pişirerek karnını doyuran Kureyşli bir kadının oğluyum.” di-
yerek sakinleştirmişti.

6- Peygamberimiz’in cömertliğini anlatır mısınız?
Peygamberimiz çok cömertti. Eline geçen her şeyi ihtiyacı o-

lanlarla paylaşırdı. Üç günden fazla elinde mal bekletmez, o ma-
lı dağıtılmadıkça evine uğramazdı. Hatta bazen kendine hediye 
edilen bir şeyi o da başkasına hediye ederdi.

7- Peygamberimiz’in sabrını ve hoşgörüsünü anlatır mısı-
nız?

Peygamberimiz İslâm’ı tebliğ ederken sayısız tehlikelerle 
karşılaştı. Fakat insanları İslâm’a davetine hiçbir şey engel ola-
madı. Canına mâl olacak tehlike ve işkencelerle karşılaşsa bile 
O, hepsine sabrediyordu. Kendine yapılan her şeyi affetmişti. 
Her zaman düşmanlıklarıyla ve eziyetleriyle Müslümanların 
karşısına çıkan Mekkelileri, hicret etme amacıyla şehirlerine gi-
dip yardım istediğinde kendisini taşlayan Taifliler’i, amcası Hz. 
Hamza’yı öldüren Vahşi’yi ve onun efendisi Hind’i, kendisini 
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HZ. PEYGAMBER’DEN DAVRANIŞ 
ÖRNEKLERİ

1- Hz. Peygamber davranışlarıyla nasıl örnek olmuştur?

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz’i, Allah 

eğitmiştir. Allah, onu bütün insanları İslâm’a davet etmek üzere 

uyarıcı olarak göndermiş, Müslümanlar da onun etrafında bü-

tünleşmiştir. Bu halkanın merkezinde bulunan Peygamberi-

miz’i, ashabı her şeyden daha çok sevmiş, tavırları ve dav-

ranışlarıyla da bunu göstermişlerdir. Peygamberimiz onlar için 

hayatlarına yön veren bilgileri öğrendikleri en önemli insan 

olmuştur. Sahip olduğu üstün ahlâkı ile Hz. Muhammed (s.a.v) 

Müslümanlara en güzel rehberdir.

2- Peygamberimiz’in doğruluğunu anlatır mısınız?

Peygamberimiz, kendisine peygamberlik gelmeden önce de 

doğru sözlülüğü ile insanların güvenini kazanmıştır. İnsanlar 

Allah Resûlü’nün kesinlikle yalan söylemeyeceğini biliyorlar-

dı.

Allah açıktan daveti emrettiğinde o bir tepenin üzerine çıka-

rak Mekkelilere şöyle seslenmiştir: “Size şu tepenin ardında si-

lahlı bir düşman ordusu Mekke’ye saldırmaya hazırlanıyor de-

sem bana inanır mısınız?” Mekkeliler de “İnanırız. Sen söylü-

yorsan doğrudur.” diye cevap vermişlerdir.

3- Peygamberimiz’in güvenilirliğini anlatır mısınız?

Mekkeliler Hz. Peygamber’in bildirdiklerine iman etmeseler 

de ona sonsuz bir güven duyuyorlardı. Hatta mallarını ona ema-

net edecek kadar güveniyorlardı. Bundan dolayı kendisine İs-

lâm’dan önce bile “Muhammedü’l-Emin”, yani “Güvenilir Mu-

hammed”  ismini vermişlerdi.
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4- Peygamberimiz’in adaletini anlatır mısınız?
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diler de bu gruplardan biriydi. Yahudiler dahi onun adaletine i-
nanıyor, kendi aralarında çözemedikleri sorunları ona getiriyor-
lardı.

5- Peygamberimiz’in alçak gönüllülüğünü anlatır mısınız?
Peygamberimiz’i tanımayanlar onun sıradan biri olduğunu 
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işini kendi yapmaya çalışırdı. Köleleri varken onlarla yemek 
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et pişirerek karnını doyuran Kureyşli bir kadının oğluyum.” di-
yerek sakinleştirmişti.

6- Peygamberimiz’in cömertliğini anlatır mısınız?
Peygamberimiz çok cömertti. Eline geçen her şeyi ihtiyacı o-

lanlarla paylaşırdı. Üç günden fazla elinde mal bekletmez, o ma-
lı dağıtılmadıkça evine uğramazdı. Hatta bazen kendine hediye 
edilen bir şeyi o da başkasına hediye ederdi.

7- Peygamberimiz’in sabrını ve hoşgörüsünü anlatır mısı-
nız?

Peygamberimiz İslâm’ı tebliğ ederken sayısız tehlikelerle 
karşılaştı. Fakat insanları İslâm’a davetine hiçbir şey engel ola-
madı. Canına mâl olacak tehlike ve işkencelerle karşılaşsa bile 
O, hepsine sabrediyordu. Kendine yapılan her şeyi affetmişti. 
Her zaman düşmanlıklarıyla ve eziyetleriyle Müslümanların 
karşısına çıkan Mekkelileri, hicret etme amacıyla şehirlerine gi-
dip yardım istediğinde kendisini taşlayan Taifliler’i, amcası Hz. 
Hamza’yı öldüren Vahşi’yi ve onun efendisi Hind’i, kendisini 
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zehirleyerek öldürmek isteyen Yahudi kadını bağışlayabilen 
yüce bir karaktere sahipti. Ancak Peygamberimiz’in hoşgörüsü, 
onu adaletten ve Allah’ın emirlerini yerine getirmekten alıkoy-
mazdı.

8- Bir eş olarak Hz. Peygamber nasıldı?
1. Peygamberimiz aile hayatında anlayışlı, şefkatli, sorumlu-

luk sahibi bir eşti.
2. Saygı ve anlayışa dayalı sade yaşamlarıyla Mekke’de ör-

nek bir aileydiler.
3. Peygamberimiz eşine büyük bir değer verir, her konuda o-

na danışırdı. Sorunları birlikte çözümlemeye çalışırlardı.
4. Peygamberimiz vaktinin bir kısmını ailesine ayırırdı. Onla-

ra sık sık ahiret hayatının güzelliklerini anlatarak onları bu ödül-

lere ulaştıracak ibadetlere teşvik ederdi.
5. Peygamberimiz aile bireylerine karşı nazik ve yumuşaktı. 

Onlara hoşgörülü davranır, kalplerini kırmazdı.
6. Peygamberimiz ev işlerine yardımcı olurdu. Evi süpürür, 

elbiselerini kendi diker, ayakkabılarını kendi tamir eder, çocuk-

larıyla ilgilenirdi.
7. Hz. Peygamber aile bireyleriyle şakalaşır, onların şakala-

rını da kızmadan karşılardı. Onları kırdığı ve onlara yüksek sesle 

bağırdığı hiç görülmemişti.
9- Baba olarak Hz. Peygamber’in özellikleri nelerdi?
1. Peygamberimiz çocuklarına karşı şefkat ve sevgi dolu bir 

babaydı. Çocukları onun için büyük bir sevinç kaynağıydılar.
2. Çocuklarının üzülmelerine dayanamaz, onları kıranların 

kendini de üzeceklerini söylerdi.
3. Peygamberimiz çocuklarının üzerine çok titrer, sürekli on-

ları uyarır, peygamber olmasına rağmen ahiret gününde onlara 

hiçbir faydası olmayacağını söylerdi.
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4. Sevgili Peygamberimiz’in oğulları hepsi küçük yaşta öldü-
ler. Peygamberimiz bu ayrılıklarda hüzünlenmiş, merhamet 
duygusuyla gözleri yaşarmıştı.

5. Peygamberimiz en küçük kızı Fatıma’yı çok severdi. Hz. 
Fatıma yanına geldiğinde ayağa kalkar, onu alnından öper ve 
kendi yerine oturturdu.

10- Dede olarak Hz. Peygamber nasıldı?
1. Peygamberimiz çocuklara karşı çok merhametliydi. Ço-

cukları çok severdi. Onun çevresinde yetişen torunları ise sevgi-
sini ve şefkatini en fazla gören çocuklardı.

2. Peygamberimiz namaz kılarken torunları omuzlarına bin-
diklerinde onları azarlamıyor, rükû ve secdeye vardığında onla-
rı bırakıyor, ayağa kalkarken tekrar alıyordu.

3. Çocuklara kötü davranan birilerini görünce onları uyarır, 
ashabına korumasız ve güçsüz olan çocuklara merhamet etmele-
ri gerektiğini öğütlerdi.

11- Komşu olarak Hz. Peygamber nasıldı?
1. Peygamberimiz komşulara iyi davranılması gerektiğini 

söylemiş, Müslümanlara bu konuda davranışlarıyla en güzel ör-
neği oluşturmuştur.

2. Peygamberimiz komşularını gördüğünde onlara selâm ve-
rir, güler yüz gösterirdi. Komşularına saygı duyar, onlara kibar 
davranırdı.

3. Komşusu hastalandığında hemen onu ziyaret eder, durum-
larını sorarak ihtiyaçları varsa onlara yardım ederdi.  Evde pişen 
yemeklerden komşunun da hakkı olduğunu söyleyerek komşu-
suna gönderirdi.

4. Peygamberimiz’in çok önem verdiği komşuluk ilişkileri 
bütün Müslümanlar için toplumsal bir sorumluluktur. O “Kom-
şusu açken tok yatan bizden değildir.” diyerek bunu en güzel şe-
kilde vurgulamıştır.
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ra sık sık ahiret hayatının güzelliklerini anlatarak onları bu ödül-
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Onlara hoşgörülü davranır, kalplerini kırmazdı.
6. Peygamberimiz ev işlerine yardımcı olurdu. Evi süpürür, 

elbiselerini kendi diker, ayakkabılarını kendi tamir eder, çocuk-

larıyla ilgilenirdi.
7. Hz. Peygamber aile bireyleriyle şakalaşır, onların şakala-

rını da kızmadan karşılardı. Onları kırdığı ve onlara yüksek sesle 

bağırdığı hiç görülmemişti.
9- Baba olarak Hz. Peygamber’in özellikleri nelerdi?
1. Peygamberimiz çocuklarına karşı şefkat ve sevgi dolu bir 

babaydı. Çocukları onun için büyük bir sevinç kaynağıydılar.
2. Çocuklarının üzülmelerine dayanamaz, onları kıranların 

kendini de üzeceklerini söylerdi.
3. Peygamberimiz çocuklarının üzerine çok titrer, sürekli on-

ları uyarır, peygamber olmasına rağmen ahiret gününde onlara 

hiçbir faydası olmayacağını söylerdi.
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4. Sevgili Peygamberimiz’in oğulları hepsi küçük yaşta öldü-
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duygusuyla gözleri yaşarmıştı.

5. Peygamberimiz en küçük kızı Fatıma’yı çok severdi. Hz. 
Fatıma yanına geldiğinde ayağa kalkar, onu alnından öper ve 
kendi yerine oturturdu.

10- Dede olarak Hz. Peygamber nasıldı?
1. Peygamberimiz çocuklara karşı çok merhametliydi. Ço-

cukları çok severdi. Onun çevresinde yetişen torunları ise sevgi-
sini ve şefkatini en fazla gören çocuklardı.

2. Peygamberimiz namaz kılarken torunları omuzlarına bin-
diklerinde onları azarlamıyor, rükû ve secdeye vardığında onla-
rı bırakıyor, ayağa kalkarken tekrar alıyordu.

3. Çocuklara kötü davranan birilerini görünce onları uyarır, 
ashabına korumasız ve güçsüz olan çocuklara merhamet etmele-
ri gerektiğini öğütlerdi.

11- Komşu olarak Hz. Peygamber nasıldı?
1. Peygamberimiz komşulara iyi davranılması gerektiğini 

söylemiş, Müslümanlara bu konuda davranışlarıyla en güzel ör-
neği oluşturmuştur.

2. Peygamberimiz komşularını gördüğünde onlara selâm ve-
rir, güler yüz gösterirdi. Komşularına saygı duyar, onlara kibar 
davranırdı.

3. Komşusu hastalandığında hemen onu ziyaret eder, durum-
larını sorarak ihtiyaçları varsa onlara yardım ederdi.  Evde pişen 
yemeklerden komşunun da hakkı olduğunu söyleyerek komşu-
suna gönderirdi.

4. Peygamberimiz’in çok önem verdiği komşuluk ilişkileri 
bütün Müslümanlar için toplumsal bir sorumluluktur. O “Kom-
şusu açken tok yatan bizden değildir.” diyerek bunu en güzel şe-
kilde vurgulamıştır.
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12- Arkadaş olarak Hz. Peygamber’in özellikleri nelerdi?

1. Peygamberimiz arkadaşlarına güler yüzlü, yumuşak ve ki-

bar davranırdı. Onları görünce mutlaka selâm verirdi.

2. Arkadaşlarına karşı çok anlayışlıydı. Arkadaşlarından biri 

sıkıntıda olursa onunla ilgilenerek elinden geldiğince yardım et-

meye çalışırdı.

3. Peygamberimiz arkadaşları için güven kaynağıydı. Zor an-

larında arkadaşlarını teselli ederek onlara ümit verirdi.

4. Arkadaşlarından birini uzun süre görmezse onun nerede ol-

duğunu araştırır, hastaysa ziyaretine giderdi. Davetlerine katı-

lır, onları kırmamaya çalışırdı.

5. Arkadaşlarına karşı çok merhametliydi. Arkadaşlarında 

gördüğü hataları onları kırmadan ve kusurlarını yüzlerine vur-

madan düzeltmeye çalışırdı. Her zaman çok sakin ve yumuşak 

huylu olmasına rağmen arkadaşlarına yapılan kötülüklere çok 

kızardı.

13- Akraba olarak Peygamberimiz nasıldı?

1. Peygamberimiz sık sık akrabalarını ziyaret eder, onların sı-

kıntı ve dertleriyle yakından ilgilenirdi. Onlara yardım eder ve 

ikramda bulunurdu. Onlara güler yüz gösterir, güzel sözler söy-

leyerek gönüllerini alırdı.

2. Peygamberimiz akrabalarını gözetmesine rağmen onları 

hiçbir zaman diğer Müslümanlardan üstün tutmazdı. Hatta onla-

rı Allah’ın emirlerine uymaları konusunda titizlikle uyarırdı.

3. Akrabalık bağlarının devam ettirilmesini ve güçlendiril-

mesini toplumsal bir sorumluluk olarak görürdü. İhtiyaç sahip-

lerini araştırmaya yakınlarından başlamalarını ister, ilk olarak 

gözetilecek kişilerin akrabalar olduğunu vurgulardı.
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KUTLU DOĞUM
1- Kutlu Doğum nedir?

Allah’ın sevgili kulu, dünya ve ahiret saadetinin önderi, Sev-

gili Peygamber Efendimiz’in doğumunu kutlamaktır.

2- Peygamber Efendimiz’in doğumunu kutlamak için ilk 

Mevlid törenleri, hangi tarihte, nerede ve kimler tarafından 

düzenlenmiştir?

Peygamber Efendimiz’e bağlılık, saygı ve sevgi duygularının 

yansımasından ibaret olan mevlid töreni Hicrî 3. asırdan sonra 

ortaya çıkmıştır. İslâm tarihinde Peygamber Efendimiz’in do-

ğumu münasebetiyle tören yapılmasına ilk defa Mısır’da Fâ-

tımîler devrinde rastlanır.

3- Peygamber Efendimiz’in doğum günü Mekke ve Medi-

ne’de nasıl kutlanırdı?

 Mekke’de Rebîulevvel Ayı’nın 12. gecesinde Peygamberi-

miz’in doğum mahalli olan evini ziyaret etmek âdet idi. Her yıl; 

Rebîulevvel Ayı’nın on ikisinde akşam namazı Mescid-i Ha-

ram’da (Kâbe) kılındıktan sonra, cemaat ile birlikte Peygambe-

rimiz’in doğduğu yer olan Mescid Ev’e gidilir, yatsı namazı ora-

da kılınırdı. 

Mescid-i Nebevî’nin çevresinde oturanlar da Mevlid gecele-

rinde evlerini ışıklar, bayraklar ve kumaşlarla süslerler, birbir-

leri ile tebrikleşirler, konuklarına şekerler, helvalar ikram eder-

lerdi.

Medine halkı da Mevlid gecelerini, Mescid-i Nebevî’de geçi-

rirler, sabaha karşı Babünnisa Kapısı’nın önündeki kumlukta 

beş Mevlithan tarafından okunan Mevlid-i Şerif’i dinledikten ve 

dağıtılan şerbetleri içtikten sonra dağılırlardı.
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12- Arkadaş olarak Hz. Peygamber’in özellikleri nelerdi?

1. Peygamberimiz arkadaşlarına güler yüzlü, yumuşak ve ki-
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sıkıntıda olursa onunla ilgilenerek elinden geldiğince yardım et-

meye çalışırdı.

3. Peygamberimiz arkadaşları için güven kaynağıydı. Zor an-

larında arkadaşlarını teselli ederek onlara ümit verirdi.

4. Arkadaşlarından birini uzun süre görmezse onun nerede ol-

duğunu araştırır, hastaysa ziyaretine giderdi. Davetlerine katı-

lır, onları kırmamaya çalışırdı.

5. Arkadaşlarına karşı çok merhametliydi. Arkadaşlarında 

gördüğü hataları onları kırmadan ve kusurlarını yüzlerine vur-

madan düzeltmeye çalışırdı. Her zaman çok sakin ve yumuşak 

huylu olmasına rağmen arkadaşlarına yapılan kötülüklere çok 

kızardı.

13- Akraba olarak Peygamberimiz nasıldı?

1. Peygamberimiz sık sık akrabalarını ziyaret eder, onların sı-

kıntı ve dertleriyle yakından ilgilenirdi. Onlara yardım eder ve 

ikramda bulunurdu. Onlara güler yüz gösterir, güzel sözler söy-

leyerek gönüllerini alırdı.

2. Peygamberimiz akrabalarını gözetmesine rağmen onları 

hiçbir zaman diğer Müslümanlardan üstün tutmazdı. Hatta onla-

rı Allah’ın emirlerine uymaları konusunda titizlikle uyarırdı.

3. Akrabalık bağlarının devam ettirilmesini ve güçlendiril-

mesini toplumsal bir sorumluluk olarak görürdü. İhtiyaç sahip-

lerini araştırmaya yakınlarından başlamalarını ister, ilk olarak 

gözetilecek kişilerin akrabalar olduğunu vurgulardı.
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Mevlid törenleri, hangi tarihte, nerede ve kimler tarafından 

düzenlenmiştir?

Peygamber Efendimiz’e bağlılık, saygı ve sevgi duygularının 

yansımasından ibaret olan mevlid töreni Hicrî 3. asırdan sonra 

ortaya çıkmıştır. İslâm tarihinde Peygamber Efendimiz’in do-

ğumu münasebetiyle tören yapılmasına ilk defa Mısır’da Fâ-

tımîler devrinde rastlanır.

3- Peygamber Efendimiz’in doğum günü Mekke ve Medi-

ne’de nasıl kutlanırdı?
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Rebîulevvel Ayı’nın on ikisinde akşam namazı Mescid-i Ha-

ram’da (Kâbe) kılındıktan sonra, cemaat ile birlikte Peygambe-

rimiz’in doğduğu yer olan Mescid Ev’e gidilir, yatsı namazı ora-

da kılınırdı. 

Mescid-i Nebevî’nin çevresinde oturanlar da Mevlid gecele-

rinde evlerini ışıklar, bayraklar ve kumaşlarla süslerler, birbir-

leri ile tebrikleşirler, konuklarına şekerler, helvalar ikram eder-

lerdi.

Medine halkı da Mevlid gecelerini, Mescid-i Nebevî’de geçi-

rirler, sabaha karşı Babünnisa Kapısı’nın önündeki kumlukta 

beş Mevlithan tarafından okunan Mevlid-i Şerif’i dinledikten ve 

dağıtılan şerbetleri içtikten sonra dağılırlardı.
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4- Peygamber Efendimiz’in doğum günü Osmanlılar’da 

nasıl kutlanırdı?

Mekke ve Medine’den sonra Mevlid merasimleri İslâm Coğ-

rafyası’nın her tarafında birbirinden farklı şekillerde tertiplen-

meye başlanmış ve bugüne kadar sürekliliğini korumuştur.

Mevlid töreni Osmanlılar Dönemi’nde; İstanbul’da büyük bir 

ihtişamla yapılır ve belli bir camide yapılan törene başta Padişah 

olmak üzere bütün devlet erkânı katılırdı. 

5- Peygamber Efendimiz’in doğum yıldönümü, günümüzde  

nasıl kutlanmaktadır?

Hicrî Takvim’e göre Yüce Peygamberimiz’in doğum günü 

olan Mevlid Kandili; Mevlid-i Şerif okunarak, Peygamberi-

miz’in hayatından kesitler anlatılarak kutlanmaktadır. 

 Uzun yıllardan beri her yıl Milâdî Takvim’e göre doğum gü-

nü olan 20 Nisan tarihinde bir hafta süre ile çeşitli ilmî, sosyal ve 

kültürel etkinlikler düzenlenerek “Kutlu Doğum Haftası” adıy-

la kutlanmaktadır. Her sene güncel bir konu seçilmekte ve hafta 

boyunca ağırlıklı olarak o konu işlenmektedir.

Böylece Sevgili Peygamberimiz’i her yönüyle herkese anla-

tabilme imkânı elde edilmiş olmakta, O’nun rahmet, merhamet 

ve sevgi abidesi oluşu, tüm insanlığa duyurulmaya çalışılmak-

tadır.
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HULEFÂ-İ  RÂŞİDÎN
1- Halife kime denir?

İslâm Toplumu’nu yönetme işini Hz. Peygamber’den sonra 

üstlenen İslâm Devlet Başkanları’na “Halife” adı verilir. Çoğu-

lu “Hulefâ”dır.

2-  Hulefâ-i Râşidîn ne demektir? 

Hz. Peygamber’in vefatından sonra 632-661 yılları arasında 

Müslümanların yönetimini üstlenen ilk dört halife dönemine ve-

rilen isimdir.

Râşid kavramı, doğru yolda olan, doğruya ve hakka sımsıkı 

sarılan, kemale ermiş gibi anlamları ifade ederek o dört seçkin 

insanın sıfat ve özelliklerini belirtmektedir.

3- Hulefâ-i Râşidin kimlerdir?

1. Hz. Ebû Bekir (r.a)

2. Hz. Ömer (r.a)

3. Hz. Osman (r.a) 

4. Hz. Ali (r.a)’dan oluşan dört büyük halifedir.
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4- Peygamber Efendimiz’in doğum günü Osmanlılar’da 

nasıl kutlanırdı?

Mekke ve Medine’den sonra Mevlid merasimleri İslâm Coğ-

rafyası’nın her tarafında birbirinden farklı şekillerde tertiplen-

meye başlanmış ve bugüne kadar sürekliliğini korumuştur.

Mevlid töreni Osmanlılar Dönemi’nde; İstanbul’da büyük bir 

ihtişamla yapılır ve belli bir camide yapılan törene başta Padişah 

olmak üzere bütün devlet erkânı katılırdı. 

5- Peygamber Efendimiz’in doğum yıldönümü, günümüzde  

nasıl kutlanmaktadır?

Hicrî Takvim’e göre Yüce Peygamberimiz’in doğum günü 

olan Mevlid Kandili; Mevlid-i Şerif okunarak, Peygamberi-

miz’in hayatından kesitler anlatılarak kutlanmaktadır. 

 Uzun yıllardan beri her yıl Milâdî Takvim’e göre doğum gü-

nü olan 20 Nisan tarihinde bir hafta süre ile çeşitli ilmî, sosyal ve 

kültürel etkinlikler düzenlenerek “Kutlu Doğum Haftası” adıy-

la kutlanmaktadır. Her sene güncel bir konu seçilmekte ve hafta 

boyunca ağırlıklı olarak o konu işlenmektedir.

Böylece Sevgili Peygamberimiz’i her yönüyle herkese anla-

tabilme imkânı elde edilmiş olmakta, O’nun rahmet, merhamet 

ve sevgi abidesi oluşu, tüm insanlığa duyurulmaya çalışılmak-

tadır.
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HULEFÂ-İ  RÂŞİDÎN
1- Halife kime denir?

İslâm Toplumu’nu yönetme işini Hz. Peygamber’den sonra 

üstlenen İslâm Devlet Başkanları’na “Halife” adı verilir. Çoğu-

lu “Hulefâ”dır.

2-  Hulefâ-i Râşidîn ne demektir? 

Hz. Peygamber’in vefatından sonra 632-661 yılları arasında 

Müslümanların yönetimini üstlenen ilk dört halife dönemine ve-

rilen isimdir.

Râşid kavramı, doğru yolda olan, doğruya ve hakka sımsıkı 

sarılan, kemale ermiş gibi anlamları ifade ederek o dört seçkin 

insanın sıfat ve özelliklerini belirtmektedir.

3- Hulefâ-i Râşidin kimlerdir?

1. Hz. Ebû Bekir (r.a)

2. Hz. Ömer (r.a)

3. Hz. Osman (r.a) 

4. Hz. Ali (r.a)’dan oluşan dört büyük halifedir.
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HZ. EBÛ BEKİR (r.a)
1- Hz. Ebû Bekir (r.a)’ı anlatır mısınız?

 Peygamber Efendimiz’den iki yıl küçüktür. M. 573 yılında 

dünyaya gelmiştir. Adı Abdullah, künyesi Ebû Bekir, lâkabı Sıd-

dîk’dır. 

Hz. Ebû Bekir’in nesebi hem baba, hem de anne tarafından 

Peygamber Efendimiz’in nesebi ile birleşir.

2- Hz. Ebû Bekir (r.a) ne zaman Müslüman oldu ve halife 

seçildi?

38 yaşında Müslüman olmakla şereflenen Hz. Ebû Bekir (r.a) 

Peygamber Efendimiz’in vefat ettiği gün halife seçildi. 

Hilâfeti, 2 sene, 3 ay, 10 gün sürdü.

3- Hz. Ebû Bekir (r.a)’ın hizmetlerini anlatır mısınız?

1. Dinden dönenlere, yalancı peygamberlere ve “zekât ver-

meyiz” diyenlere karşı, savaş açması

2. Umman, Yemen isyanlarının bastırılması 

3. Irak’ın fethedilmesi ve Suriye’nin de önemli kentlerinin e-

le geçirilmesi 

4. Kur’an-ı Kerim’in toplanarak Mushaf haline getirilmesi.

4- Hz. Ebû Bekir (r.a)’a “Sıddîk” lâkabı niçin verildi?

Peygamber Efendimiz’in İslâm’ı tebliğ edişini tereddütsüz o-

larak kabul etmesi ve miraç olayını şeksiz ve şüphesiz olarak 

tasdik ettiği için kendisine “Sıddîk” lâkabı verilmiştir. 

5- Hz. Ebû Bekir (r.a)’ın vefatını anlatır mısınız?

M. 634 yılında 63 yaşında vefat etti. 

Cenaze namazını Hz. Ömer (r.a) kıldırdı. Allah Rasûlü’nün 

yanına defnedildi.
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HZ. ÖMER (r.a)
1- Hz. Ömer (r.a)’ın hayatını anlatır mısınız?

Peygamber Efendimiz’in ikinci halifesi olan Hz. Ömer (r.a), 

Fil Vakası’ndan 13 sene sonra dünyaya geldi. Yaşça Allah Rasû-

lü’nden 13 yıl küçüktür. Babası Hattap’tır. Künyesi Ebû Hafs’-

tır. Lâkabı el-Fârûk’tur. Hakla batıl arasını ayırt edici manasına 

gelen “el-Fârûk” lâkabını ona, Allah Rasûlü takmıştır. 

2- Hz. Ömer (r.a) kaç yaşında Müslüman oldu?

Peygamberimiz’in peygamberliğinin üzerinden 6 sene geç-

tikten sona 33 yaşında İslâm’la şereflendi.

3- Hz. Ömer (r.a)’ın halifeliği hangi tarihte başladı ve kaç 

sene sürdü?

Hz. Ömer (r.a), hicretin 13. yılında 53 yaşında halife seçildi. 

Halifeliği 10 sene, 6 ay, 5 gün sürdü. Dünyada hiç görülmemiş 

bir adaletle halifelik yaptı.

4- Hz. Ömer (r.a)’ın hizmetlerini anlatır mısınız?

1. Suriye, Filistin, Mısır, Irak ve İran’ı İslâm Devleti’nin sı-

nırları içine kattı. 

2. Zamanında 1036 büyük şehir zapt edildi. Dört bin cami 

inşa edildi. 

3. Kuzey Afrika’dan Türkistan’a, Azerbeycan’dan Yemen’e 

kadar uzanan devleti, kurduğu mükemmel müesseselerle düz-

gün ve adaletli bir şekilde idare etti.

4. Yemen Necran’ındaki Yahudileri Irak Necran’ına yerleş-

tirdi ve onlara eman verdi. 

5. Devleti idâri bölgelere ayırdı. Her bir idarî bölgenin başına 

bir vali tayin etti.
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HZ. EBÛ BEKİR (r.a)
1- Hz. Ebû Bekir (r.a)’ı anlatır mısınız?

 Peygamber Efendimiz’den iki yıl küçüktür. M. 573 yılında 

dünyaya gelmiştir. Adı Abdullah, künyesi Ebû Bekir, lâkabı Sıd-

dîk’dır. 

Hz. Ebû Bekir’in nesebi hem baba, hem de anne tarafından 

Peygamber Efendimiz’in nesebi ile birleşir.

2- Hz. Ebû Bekir (r.a) ne zaman Müslüman oldu ve halife 

seçildi?

38 yaşında Müslüman olmakla şereflenen Hz. Ebû Bekir (r.a) 

Peygamber Efendimiz’in vefat ettiği gün halife seçildi. 

Hilâfeti, 2 sene, 3 ay, 10 gün sürdü.

3- Hz. Ebû Bekir (r.a)’ın hizmetlerini anlatır mısınız?

1. Dinden dönenlere, yalancı peygamberlere ve “zekât ver-

meyiz” diyenlere karşı, savaş açması

2. Umman, Yemen isyanlarının bastırılması 

3. Irak’ın fethedilmesi ve Suriye’nin de önemli kentlerinin e-

le geçirilmesi 

4. Kur’an-ı Kerim’in toplanarak Mushaf haline getirilmesi.

4- Hz. Ebû Bekir (r.a)’a “Sıddîk” lâkabı niçin verildi?

Peygamber Efendimiz’in İslâm’ı tebliğ edişini tereddütsüz o-

larak kabul etmesi ve miraç olayını şeksiz ve şüphesiz olarak 

tasdik ettiği için kendisine “Sıddîk” lâkabı verilmiştir. 

5- Hz. Ebû Bekir (r.a)’ın vefatını anlatır mısınız?

M. 634 yılında 63 yaşında vefat etti. 

Cenaze namazını Hz. Ömer (r.a) kıldırdı. Allah Rasûlü’nün 

yanına defnedildi.
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HZ. ÖMER (r.a)
1- Hz. Ömer (r.a)’ın hayatını anlatır mısınız?

Peygamber Efendimiz’in ikinci halifesi olan Hz. Ömer (r.a), 

Fil Vakası’ndan 13 sene sonra dünyaya geldi. Yaşça Allah Rasû-

lü’nden 13 yıl küçüktür. Babası Hattap’tır. Künyesi Ebû Hafs’-

tır. Lâkabı el-Fârûk’tur. Hakla batıl arasını ayırt edici manasına 

gelen “el-Fârûk” lâkabını ona, Allah Rasûlü takmıştır. 

2- Hz. Ömer (r.a) kaç yaşında Müslüman oldu?

Peygamberimiz’in peygamberliğinin üzerinden 6 sene geç-

tikten sona 33 yaşında İslâm’la şereflendi.

3- Hz. Ömer (r.a)’ın halifeliği hangi tarihte başladı ve kaç 

sene sürdü?

Hz. Ömer (r.a), hicretin 13. yılında 53 yaşında halife seçildi. 

Halifeliği 10 sene, 6 ay, 5 gün sürdü. Dünyada hiç görülmemiş 

bir adaletle halifelik yaptı.

4- Hz. Ömer (r.a)’ın hizmetlerini anlatır mısınız?

1. Suriye, Filistin, Mısır, Irak ve İran’ı İslâm Devleti’nin sı-

nırları içine kattı. 

2. Zamanında 1036 büyük şehir zapt edildi. Dört bin cami 

inşa edildi. 

3. Kuzey Afrika’dan Türkistan’a, Azerbeycan’dan Yemen’e 

kadar uzanan devleti, kurduğu mükemmel müesseselerle düz-

gün ve adaletli bir şekilde idare etti.

4. Yemen Necran’ındaki Yahudileri Irak Necran’ına yerleş-

tirdi ve onlara eman verdi. 

5. Devleti idâri bölgelere ayırdı. Her bir idarî bölgenin başına 

bir vali tayin etti.



HZ. OSMAN (r.a)
1- Hz. Osman (r.a)’ın hayatını anlatır mısınız?
Ashab-ı Kiram’ın en büyüklerinden, Peygamber Efendi-

miz’in damadı ve üçüncü halifesidir. M. 577 senesinde Mek-
ke’de doğdu. Peygamber Efendimiz’den 6 yaş küçüktür. Soyu 
Abd-i Menaf’ta Peygamberimiz’in temiz soyu ile birleşir. Hz. 
Osman (r.a), ilk Müslüman olanların beşincisidir. 34 yaşında 
Hz. Ebû Bekir (r.a)’ın yardımıyla İslâm’a girdi. Lâkabı Zinnû-
reyn’dir.

2- Hz. Osman (r.a)’a niçin Zinnureyn denildi?
Peygamberimiz (s.a.v)’in önce Rukiye adındaki kızı ile, o-

nun ölümünden sonra da diğer kızı Ümmü Gülsümle evlen-
miştir. Peygamberimiz’in iki kızını nikâhlamış olduğu için ken-
disine “Zinnureyn” (iki nur sahibi) denilmiştir.

3- Hz. Osman (r.a) hangi tarihte halife seçildi ve halifeliği 
kaç sene sürdü?

Hz. Ömer (r.a)’ın şehit edilmesinden sonra H. 24 / M. 644 ta-
rihinde hilâfet makamına seçildi. Hilâfet makamında 12 sene 
kaldı.

4- Hz. Osman (r.a)’ın hizmetlerini anlatır mısınız?
1. Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak ilgili ülkelere dağıtıldı.
2. Horosan, Hindistan, Kafkasya, Kıbrıs Adası ve Kuzey Af-

rika’nın birçok yerleri ile Mâverâünnehir İslâm topraklarına ka-
tıldı.

3. Ziraatı geliştirip bağlar, meyve bahçeleri yetiştirildi. Kuyu-
lar kazdırıp, kanallar açtırıldı.  

4. Hanlar, misafirhaneler yapıldı. Mal, servet artıp iş hayatı 
canlandı. 

5- Hz. Osman (r.a) ne zaman vefat etti?
Hicrî 35 senesinde 12 sene halifelik yaptıktan sonra, Zilhicce 

Ayı’nın 18. Cuma Günü 82 yaşında iken şehid edildi ve Bakî 
Mezarlığı’na defnedildi.
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5- Hz. Ömer (r.a)’ın idâri yeniliklerinden bahseder misi-

niz?

1. Hazinenin tesisi

2. Mahkemelerin kurulması ve kadıların tayini

3. Emirü’l-Mü’minin unvanının kabulü

4. Askeri idare tesisi

5. Kadastro ve kanal açma faaliyetleri

6. Düşman ülkelere mensup tüccarların ülkeleri ile ticari faa-

liyetlerine izin verilmesi

7. Ülkeleri dolaşıp teftiş ederek halkın içinde yaşadığı gerçek 

durumu öğrenme

8. Polis teşkilâtının kurulması

9. Mekke ile Medine arasında yolcular için misafirhanelerin 

inşası

10. Okulların tesisi ve öğretmenlere maaş tahsisi

11. Nüfus sayımı, anneleri tarafından terk edilen çocukların 

himayesi

12. Teravih namazının cemaatle kılınması

13. Camilerde vaaz etme geleneğinin başlaması

14. İmam ve müezzinlere maaş verilmesi.

6- Hz. Ömer (r.a)’ın şehid edilmesini anlatır mısınız?

Hz. Ömer (r.a), 10 yıl, 6 ay, 5 gün halifelik makamında kal-

dıktan sonra Hicrî 23 senesinin Zilhicce Ayı’nın Salı Günü  

Mescid-i Nebevî’de Sabah Namazı’nda, İranlı bir köle tarafın-

dan şehid edildi. 63 yaşında vefat eden Hz. Ömer’in cenazesini 

oğlu Abdullah yıkadı. 

 Hz. Ebû Bekir (r.a)’ın yanına defnedildi. 

Yüzüğünde şu yazı vardı: 

“Vaaz olarak sana ölüm kâfidir.”
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HZ. OSMAN (r.a)
1- Hz. Osman (r.a)’ın hayatını anlatır mısınız?
Ashab-ı Kiram’ın en büyüklerinden, Peygamber Efendi-

miz’in damadı ve üçüncü halifesidir. M. 577 senesinde Mek-
ke’de doğdu. Peygamber Efendimiz’den 6 yaş küçüktür. Soyu 
Abd-i Menaf’ta Peygamberimiz’in temiz soyu ile birleşir. Hz. 
Osman (r.a), ilk Müslüman olanların beşincisidir. 34 yaşında 
Hz. Ebû Bekir (r.a)’ın yardımıyla İslâm’a girdi. Lâkabı Zinnû-
reyn’dir.

2- Hz. Osman (r.a)’a niçin Zinnureyn denildi?
Peygamberimiz (s.a.v)’in önce Rukiye adındaki kızı ile, o-

nun ölümünden sonra da diğer kızı Ümmü Gülsümle evlen-
miştir. Peygamberimiz’in iki kızını nikâhlamış olduğu için ken-
disine “Zinnureyn” (iki nur sahibi) denilmiştir.

3- Hz. Osman (r.a) hangi tarihte halife seçildi ve halifeliği 
kaç sene sürdü?

Hz. Ömer (r.a)’ın şehit edilmesinden sonra H. 24 / M. 644 ta-
rihinde hilâfet makamına seçildi. Hilâfet makamında 12 sene 
kaldı.

4- Hz. Osman (r.a)’ın hizmetlerini anlatır mısınız?
1. Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak ilgili ülkelere dağıtıldı.
2. Horosan, Hindistan, Kafkasya, Kıbrıs Adası ve Kuzey Af-

rika’nın birçok yerleri ile Mâverâünnehir İslâm topraklarına ka-
tıldı.

3. Ziraatı geliştirip bağlar, meyve bahçeleri yetiştirildi. Kuyu-
lar kazdırıp, kanallar açtırıldı.  

4. Hanlar, misafirhaneler yapıldı. Mal, servet artıp iş hayatı 
canlandı. 

5- Hz. Osman (r.a) ne zaman vefat etti?
Hicrî 35 senesinde 12 sene halifelik yaptıktan sonra, Zilhicce 

Ayı’nın 18. Cuma Günü 82 yaşında iken şehid edildi ve Bakî 
Mezarlığı’na defnedildi.
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5- Hz. Ömer (r.a)’ın idâri yeniliklerinden bahseder misi-

niz?

1. Hazinenin tesisi

2. Mahkemelerin kurulması ve kadıların tayini

3. Emirü’l-Mü’minin unvanının kabulü

4. Askeri idare tesisi

5. Kadastro ve kanal açma faaliyetleri

6. Düşman ülkelere mensup tüccarların ülkeleri ile ticari faa-

liyetlerine izin verilmesi

7. Ülkeleri dolaşıp teftiş ederek halkın içinde yaşadığı gerçek 

durumu öğrenme

8. Polis teşkilâtının kurulması

9. Mekke ile Medine arasında yolcular için misafirhanelerin 

inşası

10. Okulların tesisi ve öğretmenlere maaş tahsisi

11. Nüfus sayımı, anneleri tarafından terk edilen çocukların 

himayesi

12. Teravih namazının cemaatle kılınması

13. Camilerde vaaz etme geleneğinin başlaması

14. İmam ve müezzinlere maaş verilmesi.

6- Hz. Ömer (r.a)’ın şehid edilmesini anlatır mısınız?

Hz. Ömer (r.a), 10 yıl, 6 ay, 5 gün halifelik makamında kal-

dıktan sonra Hicrî 23 senesinin Zilhicce Ayı’nın Salı Günü  

Mescid-i Nebevî’de Sabah Namazı’nda, İranlı bir köle tarafın-

dan şehid edildi. 63 yaşında vefat eden Hz. Ömer’in cenazesini 

oğlu Abdullah yıkadı. 

 Hz. Ebû Bekir (r.a)’ın yanına defnedildi. 

Yüzüğünde şu yazı vardı: 

“Vaaz olarak sana ölüm kâfidir.”
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HZ. ALİ (r.a)
1- Hz. Ali (r.a)’ın hayatını anlatır mısınız?

Hz. Ali (r.a), Peygamberimiz’in amcasının oğlu, damadı ve 4. 

halifedir. Babası Ebû Talib, annesi Fatıma binti Esed, dedesi Ab-

dülmuttalip’tir. Hz. Ali (r.a), M. 599 senesinde Mekke’de doğ-

du. 10 yaşında iken Müslüman oldu.

2- Hz. Ali (r.a) ne zaman halife seçildi ve halifeliği kaç sene 

sürdü?

H. 35 / M. 656 yılında Zilhicce Ayı’nın 19. Cumartesi Günü 

hilâfet makamına seçildi. 4 sene, 8 ay, 23 gün halifelik yaptı.

3- Hz. Ali (r.a)’ın hizmetlerini anlatır mısınız?

1. Halifeliği devrinde ortaya çıkan fesatçılarla mücadelede 

bulunduğundan, beş sene süren hilâfet döneminde huzur ve sü-

kûn bulamamıştır.

2. Memurları kontrol eder, her işin emniyet ve istikamet da-

iresinde yapılmasını ister, halka karşı şefkat gösterirdi.

3. Yoksulların ihtiyaçlarını Beytülmâl’den verirdi. 

4. Her tarafta askerî birer merkez vücuda getirdi. 

5. Hz. Ali’nin, İslâmiyet’in yayılmasındaki hizmeti büyüktür.

4- Hz. Ali (r.a)’ın şehâdetini anlatır mısınız?

Hz. Ali (r.a), 5 sene halifelikte kaldıktan sonra H. 40 / M. 661 

senesinde Ramazan Ayı’nın 17. Cuma Günü Sabah Namazı’na 

giderken İbn Mülcem isimli bir haricî tarafından zehirli bir kılıç-

la başına vurularak yaralandı.

İki gün sonra 63 yaşında şehid oldu.

63

KRONOLOJİ

571 Hz. Muhammed’in doğumu
577 Medine’yi ziyaret ve annesinin vefatı
595 Hz. Hatice ile evliliği
605 Kâbe Hakemliği
610 Peygamber olarak görevlendirilişi
615 Birinci Habeşistan Hicreti
616 İkinci Habeşistan Hicreti
616     Sosyal boykot
620 Hüzün Yılı: Hz. Hatice ve Ebû Tâlib’in vefatı
620 Tâif yolculuğu
620 İsrâ ve Mi’raç
621 Birinci Akabe Bîatı
622 İkinci Akabe Bîatı
622 Medine’ye Hicret
622 Cuma Namazı’nın farz kılınışı
623 Mescid-i Nebevî’nin inşaatının tamamlanması
623 Ensâr ile Muhacir arasında kardeşlik akdi
623 İlk nüfus sayımı
623 Orucun farz kılınması
624 Zekâtın farz kılınması
624 Ramazan ve Kurban Bayramları’nın meşruiyeti
624 Bedir Savaşı
625 Uhud Savaşı
627     Hendek Savaşı
628     Hudeybiye Anlaşması
628     Hükümdarları İslâm’a davet
628     Hayber’in Fethi
629 Mûte Savaşı
630 Tebük Seferi
630 Mekke’nin Fethi
630 Huneyn ve Evtas Savaşları
630     Heyetler Yılı
632     Vedâ Haccı
632 Hz. Peygamber’in vefatı
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