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HZ. MUHAMMED’İN HAYATI/SİYER VE SÜNNETİ 

1. Peygamber’in savaşlarının anlatıldığı kitaplara verilen isim? 

(Meğazi) 

2. En eski yazılı siyer kitabı? (İbn İshak-Es-Sire) 

3. Arap yarımadası “………………...’’ veya “……………’’ 

şeklinde de ifade edilir. (Şibhü Cezireti’l-Arab veya 

Ceziretü’l-Arab) 

4. Hicret sırasında Yesrib/Medine şehrinde bulunan kabileler? (Beni 

Kaynuka, Beni Nadir , Beni Kurayza - Evs ve Hazrec) 

5. Taif şehrinde ise, ………. kabilesi mensupları vardır. (Sakif) 

6. Deveye uzun süre su içmeden çölde kalabildiği için 

……………… ismi verilmiştir. (Sefinetü’s-Sahra) 

7. Güney Arabistanda Kurulan devletler? (Mainliler, Sebeliler, 

Himyeriler) 

8. Ma’rib seddi kime aittir? (Sebeliler) 

9. Kralları Zünuvas’tır ve Yahudiliği seçmiştir. Hristiyanları ateş 

çukurlarında yakmıştır ve bu olay Kur’an’da “Buruc” suresinde 

anlatılmaktadır. (Himyeriler) 

10. Kuzey Arabistan’da kurulan devletler? (Nebatiler (Petra başkenti), 

Tedmürlüler, Gassaniler, Hireliler/Lahmiler, Kindeliler) 

11. Halid b. Velid tarafından savaşılmaksızın fethedilen K. 

Arabistanda kurulan devlet? (Tedmürlüler) 

12. İslam davet mektubu gönderilmiş, Tebük seferi bu devletin 

tehlikesi üzerine düzenlenmiştir? (Gassaniler) 

13. Mekkenin ilk sakinleri kimlerdir? (Amalikalar) 

14. Hz. İsmail Cürhümlülerden bir kız ile evlenmesinden dolayı 

soyundan gelenlere ……………… (sonradan Araplaşanlar) 

denilmiştir. (Arabu’l-Musta’rebe) 

15. Mekke şehrinin isimleri nelerdir? (el-Beledü’l-Haram, el-

Beledü’l-Emin, Harem, Bekke, Ümmü’l-Kura) 

16. Kabe’nin isimleri nelerdir? (el-beytü’l-Haram, Beytü’l-

muharrem, Betü’l Atik, Mescidü’l-haram, Beytullah) 

17. Mekke’den ayrılırken Hacerü’l-Esved taşını saklamış ve Zemzem 

kuyusunu kapatmışlarıdır. (Cürhümlüler) 

18. Putperestliği Mekke’ye getiren kişi ……………, getirdiği put 

…………. putudur. (Amr b. Luhay- Hübel) 

19. Kureyşliler, Hz. İsmail’in torunlarından …….. soyundan 

gelmektedirler. (Adnan) 

20. Kureyş kabilesi ismini ……………….ten almışlarıdır. (Fihr b. 

Malik) 

21. Kureyşi bir araya getirdiği için tarihçiler tarafından el-Mücemmi 

diye isimlendirilen? (Kusay b. Kilab) 

22. Kusay b. Kilab’ın Mekke yönetimi ve Kabe hizmetleri ile ilgili 

düzenlemeleri: 

a. Kırk yaşını doldurmuş kişilerin Mekke’nin önemli meselelerini 

çözmek için toplandıkları yerdir. (Darünnedve) 

b. Savaşlarda ordu komutanı. (Kıyade) 

c. Bayraktarlık. (Liva) 

d. Diyetlerin ödenmesi ve zararların tespiti ile ilgili görevleri 

ifade eder. (Eşnak) 

e. Savaşa hazırlık için kurulan çadır. (Kubbe) 

f. Süvari birliğine komutanlık yapma görevi. (Einne) 

g. Dış temsilcilik görevi. (Sefaret) 

h. Kabe’nin bakımı ve anahtarlarının korunması görevidir. 

(Hicabe) 

i. Kabe’nin perdedarlığı görevidir. (Sidane) 

j. Kabe’yi ziyarete gelenlerin yiyecek ihtiyaçlarını karşılama 

ve onları ağırlama görevidir. (Rifade) 

k. Hacılara su dağıtma. (Sikaye) 

l. Fal oku çekilmesi. (Eysar ve Elkam) 

m. Kabe’de bulunan putlara sunulan malların muhafaza 

edilmesi. (Emval-i Muharrece) 

 

23. Cahiliye döneminde “eşnak” ve “sefaret” görevlerini kimler 

yerine getirmiştir? (Hz. Ebubekir – Hz. Ömer) 

24. Kur’an’da Kureyş Suresi Haşim ve kardeşlerinin bölgedeki ülkelerle 

serbest dolaşım hakkı elde etmelerini ….. kavramıyla 

anlatmaktadır. (İlaf) * 

25. Cürhümlüler tarafından kapatılan Zemzem kuyusunu araştırıp 

bulan kişi …………tir. (Abdülmuttalip) 

26. Kırmızı akik taşından yapılmıştır. Putların en büyüğüdür. 

(Hübel) 

27. Cahiliyye döneminde Mekke’de bazı görevler kutsal kabul edilir ve 

bu görevler kabileler için bir itibar konusu olurdu. Aynı dönemde bu 

görevler konusunda bazı anlaşmazlıklar çıkmış hatta bu 

anlaşmazlıkların sonu savaşa kadar varmıştır. Savaş durumuna gelen 

bu iki grup savaştan vazgeçmeyeceklerine dair yemin amacıyla birisi 

koku sürünmüş (Mutayyebun) diğeri ise yemin (Ahlaf) etmiştir. 

28. Taif’te yaşayan Sakif kabilesinin putudur. (Lat) 

29. Esv ve Hazrec kabilesinin putudur. Mekke ile Medine arasında 

bulunuyor. (Menat) 

30. Kureyş ve Kinane kabilelerine aittir. (Uzza) Bu putlar 

Kur’anda Necm suresinde bahsedilir. 

31. Putlardan demir, altın ve tunçtan yapılanlara ……… , Şekilsiz dikili 

taşlardan yapılanlara ……….., Ahşaptan yapılanına ise 

……….denmektedir.  (Sanem/esnam – nusub/evsan – 

vesen/evasan) 

32. İslam öncesi dönemde kurulan panayırlar? (Ukaz, Rabiye, 

Mecenne, Zülmecaz, Hubaşe) Araplar çarşıya Suk (Evsak) der. 

33. Bir kabile üyesi herhangi bir nedenden dolayı kabilesinden 

ayrıldığında başka bir kabilenin üyeliğine geçebilmesine ne denir? 

(Hilf) 

34. Bir kişinin herhangi bir nedenden dolayı kendi kabilesinden atılması 

…… kavramı ile ifade edilmiştir. (el-hal) 

35. Cahiliye dönemi nikah türleri nelerdir? (Mut’a Nikahı: Süreli 

nikah - Nikah-ı Bedel: Eşlerin karşılıklı değiştirilmesi. -Nikah-

ı Makt: Babasının ölümünden sonra büyük oğulun üvey annesi 

ile evlenmesidir. -Nikah-ı Şiğar: Mehir veya başlık vermemek için 

ailelerin karşılıklı olarak kızlarını birbirlerine vermeleridir. -Nikah-

ı İstibda: Erkek çocuğu olmayanların erkek evlat sahibi olmak için 

eşini başkasına sunmasıdır.) 

36. Arap kabileleri arasında çıkan ve uzun yıllarca düşmanlıkların 

sürmesine neden olan savaşlar ……… olarak isimlendirilmiştir. 

(Eyyamü’l-Arab) 

37. Arapların kız çocuğu sahibi olduklarında bu durumdan utandıkları 

Kur’an’da ……… suresinde ifade edilir. (Nahl) 

38. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömülmesi olayı Kur’an’da 

…… suresinde anlatılır. (Tekvir) 

39. İslam öncesi dönemde yazı çok yaygın olmamakla birlikte Araplar 

………. adı verilen bir yazı şeklini kullanmışlardır. (Müsnet) 

40. Ebrehe, bölgedeki insanların hac için yöneldikleri Kabe’den 

vazgeçmeleri için Yemen’in başkenti San’a’da ……….. adında büyük 

bir  mabed yapmıştır. (Kulleys) 

41. Müşrik Araplar Fil olayından önce takvim başlangıcı olarak …………. 

alırken ‘’Fil olay’’ndan sonra bu olayı takvim başlangıcı olarak 

kabul etmişlerdir. (Ficar Savaşlarını) 

42. Hz. Muhammed süt anneye verilmeden önce Mekke’de Ebu Leheb’in 

cariyesi ………..      tarafından emzirilmiştir. (Süveybe) 

43. Hz. Peygamber’in süt anneleri? (Süveybe -Ümmü Eymen -

Halime) 

44. Süt kardeşleri? (-Şeyma –Üneyse –Hamza -Abdullah’tır.) 

45. Hz. Peygamber’in annesi Amine nerede vefat etmiştir? (Evba) 

46. Hz. Peygamber’in ‘’annem’’ diye bahsettiği kişi? (Fatıma bint 

Esed) 
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47. Hz. Peygamber’in ‘’bu ittifakta yer almış olmanın mutluluğunu 

güzel ve kızıl develerle değişmem. Bugün de olsa böyle bir 

antlaşmaya hiç tereddüt etmeden yine giderim’’ dediği ve Abdullah 

b.Cüd’an’ın evinde düzenlenen antlaşma  ………….. dır. (Hılfu’l-

Fudul) 

48.  Hz. Hatice’ye Mekke’de iffet ve güzel ahlakından dolayı 

…….. diye lakap verilmiştir. (Tahire) 

49. Hz. Peygamber’in Hira mağarasında inzivaya çekilip burada 

ibadet edip tefekküre dalmasına ne denir. (Tahannüs) 

50. Vahiy meleği insan suretinde ……… suretinde gelmiştir. 

(Dıhyetü’-Kelbi) 

51. Hz. Peygambere ilk iman edenler? (Hz. Hatice, evlatlığı Zeyd, Hz. 

Ali, Hz. Ebu Bekir, Ebu Zer-i Ğiffari, Sa’db. Ebi Vakkas) 

52. Fetretu’l Vahyin sonra ermesi, Gizliğe Tebliğe, Açık Tebliğe, Davetin 

yakın akrabadan başalaması hangi sureler ile? (Duha veya Müddesir 1-5, 

Müddessir 1-5, Hicr 94, Şuara 214) 

53. Hz. Peygamber’e Kabe’de namaz kılarken elbisesini boyuna 

dolayarak boğmak ve üzerine hayvan pisliği atarak fiili saldırıda 

bulunan? (Ukbe b. Ebi Muayt) 

54. İslam’ın ilk şehitleri olan Yasir ve Sümeyye’dir. Oğulları Ammar ise 

müşriklerin dediklerini kabul etmiş gibi göründüğünden canını 

kurtarmıştır. Bu olay Kur’an’da  ……  suresinde anlatılmaktadır. 

(Nahl) 

55. Bu olay’da Hz. Peygamber ‘’Necm’’ suresini okumuştur. Bu surede 

putlardan bahsedilir ve ayet sonunda Peygamber secdeye gider, 

müşriklerde putlara saygı için eğildiği söylentisini çıkarırlar bu 

söylenti Habeşistan’a hicret edenlere ulaşması üzerine burada 

bulunanlar Mekke’ye dönme kararı  aldıkları olay? (Granik) 

56. Müşriklerin boykot/ambargo kararları risaletin hangi yılında 

uygulanmaya başlanmıştır.  (7. yıl) 

57. Peygamber ile İbn Mektum arasında geçen olay hangi surede 

anlatılır? (Abese) 

58. Hz. Peygamberin Taife yolculuğundan sonra Mekke’ye 

…………..  in himayesinde girmiştir? (Mu’tim b. Adiy) 

59. Mirac hadisesi hangi surede geçer? (Necm) 

60. Birinci Akabe Biatı, cihad ve savaş esaslarını içermediğinden dolayı 

ne  olarak isimlendirilmiştir? (kadınların biatı) 

61. Birinci Akabe biatında, Hazrec ve Evs kabilelerinin tamamına 

yakınının Müslüman oldukları haberi Mekke’de çok  büyük     bir     

sevinç oluşturmuştur  bundan  dolayı  bu  yılın adı nedir? (Senetu’l-

İbtihac) 

62. Mekke den Yesrib’e ilk hicret eden Mahzunoğullarından ……. 

dır. (Ebu Seleme) 

63. Müşriklere meydan okuyarak açıktan hicret eden kimdir? (Hz. 

Ömer) 

64. Medine’ye en son hicret eden? (Hz. Abbas) 

65. Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’in durumunu konuşmak ve Ona 

suikast düzenlemek için yaptıkları toplantı Kur’an’da hangi 

surede geçer? (Enfal) 

66. Hz. Peygamber’in hicret yolculuğunda bindiği devenin adı? 

(Kavsa) 

67. Hicret yolculuğunda Hz.Peygamber ve Hz. Ebubekir’e 

rehberlik eden? (Abdullah b. Uraykıt) 

68. Peygamber sevr  mağarasındayken   kendilerine yiyecek getirmek 

için beline iki kuşak saran Hz. Ebubekir’in kızı Esma’ya bu olaydan 

dolayı ne denir? (Zatu’n-nitakayn) 

69. Hicret yolunda Hz. Peygamber ve beraberindekileri ele geçirmek 

için  giden ve atının ayağı kuma battığından istediğini 

yapamayan? (Suraka bn. Malik) 

70. İslam Tarihinde inşaa edilen ilk mescid hangisidir? Hangi surede 

geçer? (Kuba, Tevbe) 

71. Hicret sırasında Kuba’da kimin evinde kalmıştır? (Gülsüm b. 

Hidm) 

72. İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır? (Ranuna Vadisi) 

73. Hz. Peygamber Medine’de kim evinde misafir olmuştur? (Ebu 

Eyyup El Ensari) 

74. Medine’de münafıklara liderlik yapan kimdir? (Abdullah b. Selul) 

75. Mescid-i Nebi’nin üç kapısı hangileridir? (-Babu’s-Selam -

Babu’l-Cibril -Babu’l-Atik) 

76. Medine dışına Yemen’e gönderilen ilk eğitmen suffe’den 

seçilen? (Muaz b. Cebel) 

77. Ensar ve muhacirin kardeş ilan edilmesi olayına …………    

denilmektedir. (Muahat) 

78. Muahat antlaşmasıyla ensar ve muhacirler birbirlerine varis 

oluyordu. Bu durum hangi sure  ile ortadan kaldırılmıştır. (Azhap) 

79. Peygamber efendimiz eliçileri mescidde nerede kabul ederdi? 

(Üstüvanetü’l-Vüfud) 

80. Peygamber efendimiz Medine’nin sınırlarının tespiti için kimi 

görevlendirmiştir? (Ka’b b. Malik) 

81. Namaz vakitleri için ezan okunması sahabeden  kimin gördüğü 

rüya ile olmuştur. (Abdullah b. Zeyd) 

82. Kıble’nin değişmesi Kur’an’da hangi ayeti ile olmuştur. 

(Bakar/144) 

83. Müslümanlara savaş izni veren ayet ……. suresinde 

geçmektedir. (Hac) 

84. Hz. Peygamberin Mekkelilerin kervanını gözetlemek için 

Abdullah bn. Cahş görevlendirdi. Recep ayının 1. gününde 

Abdullah bn Cahş ve ekibi kervana saldırdı. Ganimetleri 

Peygamber efendimize getirdi. Mekkeliler Haram aylarda 

savaş yapıldığını bahane etti. Bu vakıanın üzerine gelen ayet 

hangisidir? (Bakara-217)  

85. ………, Hz. Peygamber’in kendisinin katılmayıp başka 

birisinin komutasında gönderdiği seferlerdir. ……. ise, bizzat 

katıldığı seferlerdir. (Seriyye-Gavze) 

86. Hz. Peygamber Bedir’e sefer için çıktığında yerine ……….. vekil 

olarak bırakmıştır. (Abdullah b. Ümmü Mektum) 

87. Bedir savaşında kuyuların taşla doldurulması tavsiyesini kim 

yapmıştır. (Hubbab b. Munzir) 

88. Arapların savaşa teke tek vuruşmalar ile başlamasına …….. 

denilmektedir. (Mübareze) 

89. İslam tarihinde ilk defa fidye karşılığında esirlerin serbest 

bırakılması hangi savaş ile olmuştur? (Bedir) 

90. Bedir savaşı sonrası esirlerin fidye karşılığı serbest bırakılması 

uygulaması dışında bırakılarak ölüme mahkum edilenler ……….. 

ve …………. tir. (Ukbe b. Ebi Muayt ve Nadr b. Haris) 

91. Duhan suresi 16.ayetinde geçen ‘’Batşe-i Kübra’’ taviriyle hangi 

savaş kastedilmektedir? 

92. Müslümanlar ilk şehitlerini Bedir savaşında vermişlerdir. 

Savaş meydanında şehit olan ilk kişi  kimdir? (Mihce) 

93. Enfal suresindeki ganimet dağıtımı ilk defa ………… 

seferinde elde edilen ganimetler ile uygulanmaya geçilmiştir. 

(Beni Kaynuka) 

94. Uhut savaşında 300 adamı ile geri dönen münafık kimdir? 

(Abdullah b. Ubey)  

95. Uhut savaşında okçular tepesi komutanlığını ………….. 

yapmıştır? (Abdullah b. Cubeyr) 

96. Okçular tepesinin ismi ……………dir. Daha sonra bu tepeye 

…………..denilmiştir.  (Ayneyn tepesi-Cebelu’r-Rumat) 

97. Peygamberi Uhut savaşında koruyan bayan sahabe ………… 

dir. (Nesibe bint-i Ka’b (Ümmü Ümare)) 

98. Uhut savaşı ………… suresinde geçmektedir. (Al-i İmran) 

99. Huneyn savaşı ……… suresinde geçmektedir. (Tevbe) 

100. Tebük seferi ……….. suresinde geçmektedir. (Tevbe) 

101. Bedir savaşı ………. suresinde geçmektedir. (Enfal)  

102.  Hendek savaşı ………. suresinde geçmektedir. (Ahzap) 

103.  Uhut savaşından sonra peygamber Adal ve Kare kabilelerine 

İslam’ı öğretmek için on kişiyi gönderdiği ve 

Lihyanoğullarının Müslümanlara saldırarak şehit ettiği olay? 

(Reci Vakası) 
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104.  Öldürülmeden önce iki rekat namaz kılan ilk kişi kimdir? 

(Hudeyb b. Adiy) 

105.  Yetmiş kişilik Kurra gurubunun Maune kuyusu yanında şehit 

edilmesi olayıdır. Bu olaydan sonra Peygamber sabah 

namazlarında ‘’Usayra, Ri’l, Zekvan ve Ben-i Lahyan’’ 

kabilelerine beddua etmiştir. Bahsedilen olay hangisidir? 

(Bi’r-i Maune Olayı) 

106.  Amr b. Ümeyye ed-Dımri Maune olayından sağ kurtulmuş ve 

Beni Amr kabilesinden iki kişiyi intikam almak için 

öldürmüştür. Bu iki kişiye Hz. Peygamber eman vermişti. 

Peygamber, öldürülen iki kişinin diyetini ödemek için 

Nadiroğullarının yurduna gitmiş ancak suikast 

tertipleneceğini öğrenmiş ve burayı kuşatma altına aldığı olay 

? (Beni Nadir Olayı) 

107.  Hendek savaşında kimin önerisiyle hendekler kazılmıştır? 

(Selman-ı Farisi) 

108. Hendek savaşının seyrini müşriklerle birlikte savaşa katılan 

……. değiştirmiştir. (Nuaym b. Mesud) 

109. Hendek savaşının diğer adı nedir? (Azhap) 

110. Peygamber Kurayza seferine ve Umreye giderken yerine kimi 

vekil bırakmıştır? (Ümmü Mektum) 

111. Hz. Peygamber Mekke’nin fethi sırasında elçi olarak 

gönderdiği Hz. Osman’ın şehit edildiği iddiası atıldığında bir 

ağacın altında aldığı biatın adı nedir? (Rıdvan) 

112.  Hudeybiye antlaşmasının bir yenilgi değil zafer olduğunu 

bildiren sure hangisidir? (Fetih) 

113. Davet Mektupları:  

- Bizans İmparatoru Heraclius’a: Dıhye b. Halife el-Kelbi 

- İran Kisrası II. Hüsrev Perviz: Abdullah b. Huzafe 

gönderilmiştir. 

- Habeşistan Necaşi Ashame: Amr b. Ümeyye ed-Damri 

- Mısır Mukavkısı: Hatip b. Ebi Belte 

- Gassani Meliki Haris b. Ebu Şemir: Şüca’ b. Vehb el-

Esedi 

114. Mute savaşının sebebi nedir? (Gassani Hükümdarının elçiyi 

öldürmesidir) 

115. Hayber fatihi unvanını alan kişi kimdir? (Hz. Ali) 

116. Hayber’in fethinden sonra Peygamber Yahudi lideri Huyay b. 

Ahtab’ın kızı …… ile evlenmiştir. (Safiye (Zeynep)) 

117. Peygamber efendimizin son evliliği hangisidir? (Meymune) 

118. Halid bn Velid’e Seyfullah lakabı ne zaman verilmiştir? 

(Mute savaşı) 

119. Peygamber’in büyük bir gizlilik içerisinde yürüttüğü Mekke 

seferi hazırlıklarını Mekke deki akrabalarına haber vermek 

isteyen kişi …… dır. (Hatip b. Ebi Beltea) 

120. Kur’an da ismiyle zikredilen savaşlar? (Bedir ve Huneyn) 

121. Hz. Peygamber Mekke seferi için gittiğinde yerine Medine’de 

vekil olarak ……… bırakmıştır. (Ebu Ruhm el-Gıfari) 

122. Mancınık ilk defa nerede ve kimin önerisi ile kullanılmıştır? 

(Taif kuşatmasında, Selman-ı Farisi) 

123. Tevbe suresinde inen cizye ayetleri ilk defa nerede 

kullanılmıştır? (Tebük anlaşmalarında) 

124. Tebük seferi sonrası Peygamber Medine’ye döndüğünde 

münafıklar Kuba’da inşa ettikleri bir mescitte namaz 

kılmasını istemişlerdir. Kur’an burasını Tevbe suresinde 

………. olarak isimlendirmektedir. (Mescid-i Dırar) 
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