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PEYGAMBER EFENDİMİZİN AKRABA VE AİLE YAKINLARI  BİLGİLERİ :     
Sarih :Hz.İsmail in saf soyundan gelen anlamına gelir.  
   
Erva :Peygamberimizin Halası* Ümmü Gülsüm Uteybe ile Rukayye de Utbe ile nişanlı idi.  Uteybe Allah Resulunün Gömleğini yırttı 
ve lanetlendi. Uteybe Allah Resulunün duası üzerine aslan tarafından başından ısırılarak öldü.  
Adnan  : Hz.Peygamberin 19.dedesi\ Maad B.Adnan : Hz.Peygamberin Hz.İsa muasırı dedesidir.  
Süt Kardeşler: Hz.Peygamberin Süveybe Hatundan Mesruh Hz.Hamza ve Ebu Seleme süt kardeşleridir. 
Haris  : Halime’nin eşi, Selma Hatun : Beni Neccarlardan Amr’ın kızı Abdulmuttalip’in annesi  
Enise : Allah Rasulunün çocukken Medine’de oynadığı ensar-i kız çocuğu 
Ebva  : Hz.Amine’nin vefat ettiği Köy 
Batha  : Mekke nin diğer adı, Hacun : Mekke nin eski kabristanı 
Iyafet  : Arapların ses ve uğultularından (Kuşların)uğur ya da uğursuzluk çıkarmalarına denir.  
Aif  : Araplarda Kuşlardan fal çıkaran kimse. 
Busra : Peygamberimizin Şam Ticaretinde uğradığı Rahip Bahira nın Kasabası.Bahira nın    asıl adı Circis veya Sercis idi. 
Münhamenna :Süryanice de Muhammed demektir. Baraklitus  : Hz.Muhammed in Rumca karşılığıdır.Son ficar savaşından sonra  

Zeynep Binti Ca’ş :Allah Rasulunün halasının kızı ve eşi olup Allah beni nikahladı diye diğer  eşlere karşı övünürdü.Allah Rasulunün 
en cömert olan eşi olup ilk vefat eden ve vefat ettiği zaman en çok yardım gören dul ve yetimler üzülmüştür.Hz.Peygambere  ba l 
şerbeti ikram ediyor. 
Nefise Binti Münye  Evlilik  teklifini  Allah  Rasülüne  götüren kadın 

Selma Hatun :Hz.Peygamberin Çocuklarının ebesi  Safiye binti Abdulmuttalip in cariyesi. 

Peygamberlerin Sayısı : 124.000 olup 315’i Resuldur, Hz.Cüveyriye :Haris bin Ebi Dırar’ın kızı olup asıl adı Berre’dir.Beni 
Mustalık kabilesinin kızıdır ve esir iken Allah Rasulü ile evlendi.           Fatıma Binti Amr : Peygamberimizin babası Abdullah,Amcası 
Zübeyr ve Ebu Talip in öz annesidir.Bu üç kardeş öz dür.  Safiyye: Hz.Peygamberimizin Amcası Harisin annesi Amir b. Sa’salardandı 
Safiyye :Asıl adı Zeynep olup Allah Rasulünü Hayberde Başkumandan vasfı olarak kendine  zevce yaptı.  
Meymune: Hz.Peygamberin Mekkede umretul-kaza esnasında evlendiği kadındır.(Hz.Abbas’ın baldızı) 
Hz.İbrahim: Rasulullahın mariye den olma oğlu olup Mariye mısırlı Hükümdar Muvakısın  Rasulullaha gönderdiği hediye cariyedir.  
Esma (Umeyme ):Babası dul olan kızını Allah Rasulune bağışlıyor.  Ancak Hz.Hafsa va Aişe Rasulullaha karşı Allah’a sığınmasını ona 
söyletiyorlar ve bu kadın ömür boyu dul olarak baba evinde kalıyor.  
Allah Rasulünün Eşleri :1-)Hz.Aişe binti Ebi Bekr  2-)Hz.Hafsa binti Ömer 3-)Hz.Safiyye binti  Huyey   4-)Hz.Sevde binti Zema  
 5-)Hz.ümmü Habibe binti Ebu Süfyan  6-Hz.Ümmü  Seleme binti Ebu Umeyye  7-)Hz.Zeynep binti Cahş   8-Hz.Meymune binti Haris 
 9-)Hz.Cuveyriye binti Ha’risu’l-Mustalaki  10-) Hz.Hatice binti Huveylid  11-) Hz.Esma (Umeyme)Ömür boyu dul kalıyor   
12-)Hz.Maria (Meryem)Mısırlı Kıpti  13-)Hz.Zeynep binti  Zema 
Hz.İbrahim’in Vefatı: Hicretin 8 Yılında doğan Hz.İbrahim Hicretin 10 yılında vefat etti.   
Hz.İbrahim in yıkanması : Fedl b.Abbas yıkadı,süt annesi Ümmü Bürde 
Hz.Peygamberin Hz.İbrahimin Kabrini eliyle düzeltmesi :  Sizden biriniz bir iş yaptığınız zaman onu içine sinecek biçimde 
yapsın,çünkü öyle yapmak musubete uğrayanın içini rahatlatır.  Kabrin Üstüne Su Serpmesi: Peygamberimiz Hz.İbrahimi defnettiği 
zaman üzerine bir kırba  su serpiyor. Kerpiç: Hz.Peygamberimiz kabrin yan tarafında bir açıklık görünce kapatılmasını 
emretti.Kendi eliyle oraya kerpiç koydu.Gerçi bunun ölüye ne bir faydası olur nede zararı fakat bu bir dirinin gözünü aydınlatır. 
Güneş Tutulması:Hz.İbrahim vefat ettiği zaman güneş tutulmuştur.Hz.Peygamberimiz “Ey İnsanlar şüphe yokki Güneş ve Ay Allahın 
ayetlerinden iki ayettir ki bunlar biç bir kimsenin ne hayatı nede vefatı için tutulmazlar.Onları gördüğünüzde açılıncaya kadar yüce 
Allaha dua edin.Namaz kılın. 

Peygamberimizin doğum sırasına göre Çocukları:  Kasım , Zeynep  , Ümmü Gülsüm  , Rukiyye    , Fatıma  , Abdullah  ,İbrahim 
Peygamberimizin Nenelerinin İsimleri 
         1-)Hale  bin Uheyb  2-)Nuteyle   3-)Fatıma binti Amr) 4-Berre  binti Abduuzza  
     Namusu Ekber : Varaka Bin Nevfel in tabiriyle Cebrail (a.s) 
İlk Namaz : Pazartesi günü iki rekat olarak kılındı 
Mübeşşirat : Sadık rüya,Mü’min kimsenin gördüğü rüyalar ,İlk Vahiy : Sadık rüya yoluyla inmiştir. 
Dihyetu’l Kelb-i :Cebrail (a.s)Resulullah(a.s) göründüğü şekli  
6666 :İbni Abbas’a göre Kuran ayetlerinin sayısı 
Hz.Peygamber:Bana Tevrat yerine es-Seb’i ,,Zebur yerine Miun,İncil yerine Mesanı verildi,Mufassallarda fazla olarak verildi  
Kuran-ı Kerim’in Sureleri Ayet Çokluğuna Göre 4’e Ayrılır. 
1-Tuvel :En uzun 7 surelerdir.Bakara,Alimran,Nisa,Maide,En’am,A’raf,Yunus 
2-)MİUN :Yaklaşık 100 ayet nispetinde olanlar 
3-)MESANİ :Yüz ayetten az olanlar 
4-)Mufassal :En küçük kısa sureler. Mushaf :Bir araya getirilen Kur’an Mushaflarına Hz.Ebubekir zamanında verilen addır. 
Mufassal uzun,orta ve kısa diye üç kısma ayrılır.(Hucurat-Buruc,Buruç-Leyl,Leyl-Nas) 
Vahiy Katipleri  
1-Zeyd bin Sabit 2-Said bin As’a 3-Abdullan bin Zübeyir 4-Abdurrahman b. Haris 
Huzeyfe B.Yeman : Hz.Osman’a Kur’an-ı istinsah etmesinini, Hz.Ömer de Hz.Ebu Bekir’e Kur’an-ı cem etme teklifini yapmıştır. 
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Said Bin As :Halkın dili en fasih ve düzgün olanı , Zeyd Bin Sabit :Halkın Kur’an-ı en iyi okunuş tarzını bilendir. 
Sanem :İnsan şeklindeki puta denir.(Ağaç,altın,Gümüş), Vesen : Taştan yapılan insan şeklindeki put  
 *İlk put yapan Kabil oğullarından biridir. Amr B.Luhay :Mekkeye ilk putu getiren kimsedir. 

Kur’an’daki Put İsimleri: Vedd, Süvâ, Yeğûs, Ye’ûk ve Nesr, “Lât, Uzza ve Menat” 
En Hayırlı Kadınlar: Huveylid kızı Hatice, Muhammed kızı Fatıma,İmran kızı Meryem ve  Müzahim kızı Asiye’dir. 
Zeyd Bin Harise : Annesi Süda,Kayn b.Cisr atlıları tarafından kaçırılıp Ukaz Panayırında 
Satılmış Hakim b.Hizam halası Hz.Hatice için 400 dirheme satın almıştır.  
İlk Müslüman Olanlar: Hz.Hatice,Hz.Ali,Hz.Ebubekir,Zeyd bin Harise,Bilal Habeşi ile annesi Hamame Hatun, Ebu Fukeyhe.Halid bin 
Sait,Halid bin Said’in annesi Ümeyye Hatun,Amr b.Said ,Amr bin Said’in hanımı Fatıma Hatun da ilk Müslümanlardandır.               
Darül-Erkam  :Erkam b.Ebil Erkam’ın evi olup Müslümanlar gizli davette kullandıkları ev.  
Ümmet Kelimesi: Herhangi bir zamana muhassar kılınmadan herhangi bir topluluğa denildiği gibi  Hayvan ve Kuşlara da 
denilmektedir. 
Her Şeye Rağmen Müslümanlıklarını İlk Açıklayanlar   
1-Hz.Safiyye  2-Halası Hz.Atika   3-Abbas    4-Ümmü Fadl Hatun   
 5-Hz.Abbas ın azadlısı Ebu Refi  6-)Amr bin Abese    7-)Ebu Zerri’l-Gıfari, Ebu Zer Gıffari :İlk Müslümanlığını ilan eden kimse.   
Peygamberimize Aşırı Düşmanlık Yapan Müşrikler 
1-)Ebu Cehil Amr b.Hişam  2-)Ebu Leheb 3-)Ukbe b. Ebi Muayt 
Peygamberimize Düşmanlıkta Aşırı Gitmeyen Müşrikler 
1-Utbe b.Rebia 2-Şeybe b.Rebia 3-Ebu Süfyan b.Harb 
 
Kabe Görevleri 
Hicabe :Kabeyi açmak,kapamak ve korumak görevi, Sikaye :Hacıların su ihtiyacını karşılamak görevi.  
Rifade :Hacılara yemek yedirmek görevi, Liva :Sancaktarlık görevi. Kıyade :Baş Kumandanlık görevi.   
Üç Gece Üst Üste Allah Resulunün Okuduğu Kur’an-I Kerimi Dinleyenler : 
1-)Ebu Süfyan Sahr b.Harb  2-)Ebu Cehil Amr b.Hişam   3-)Ahnes b.Şerik 
*Müşriklerin Ebu Talibe Allah Resulunü kendilerine öldürmek için teslim edilmesi üzerine  Umare b.Velid b.Muğireyi teklif etiler. 
İSLAM DÜŞMANLARI MÜŞRİKLER BİLGİLERİ  
Nadr B.Haris: Allah Resulunün okuduğu Kuran-ı yermek için türkü çaldıran,hikaye anlatan müşrik.İçinde “esatir” kelimesi geçen 
sekiz ayet Nadr hakkında nazil oldu ve Bedir savaşında esir olup Hz.Ali tarafından boynu vuruldu.  
Abdullah B.Zübare :”Yahudilerin Zübeyri,Hıristiyanların Mesihi,Beni Müleyhler Meleklere  tapıyorlar bunlarda mı bizimle ateş ehli 
olacaklar” diye tartışan kişidir. 
Übeyy B.Halef : Eline almış olduğu çürümüş bir kemikle bunları kim diriltecek deyip  tartışmıştır. 
Peygamberimizin Kötü Komşusu :Ebu Leheb ve Ukbe b.Ebi Muayt Ukbe Bin Ebi Muayt :Allah Resulunün üzerine işkembe atan 
müşrik. Ümmü Cemil :Ebu Süfyanın kız kardeşi,Ebu Lehebin karısı.Ümmü Cemil Hz.Peygambere  Müzemmem derdi.  
Ümmü Enmar 
Habbab b.Eretin efendisi başı yara olup dağlanması söylenir. 
Lebid :Ünlü müşrik şair 
Mutim B.Adiy :Taif dönüşü Allah Rasulunü himaye eden kişidir.(Oğlu Cübeyr’e Bedirde   Esir bırakıldı)  
Ebu Amir :Kuba münafıklarından olup Bedir Uhud savaşlarının tetikçisi olup Mekkeye Taife 
gidip en son Şam da ölmüştür. 
Abdullah Ümmü Mektum :Allah Resulunün uyarıldığı kişi. 
Müzemmem :Yerilmiş anlamına gelir.(Muhammedin zıddı) 
Abdullah B.Ebi Rebia İle Amr B.As : Müslümanları geri çevirmesi için Necaşiye giden iki elçidir.  
As B.Vail :Allah Rasulunü ebter olmakla hicvetti.(Kevser) 
Se’s B.Kays: Yahudi olup Evs ve Hacreci birbirine düşürmek için bir genci aralarına fitneleyendir. 
Neblel B.Haris: Peygamberimiz kim şeytana bakmak isterse ona baksın dediği kişidir.  
İşkenceler        
Karinan :Hz.Ebubekir ile Talha bin Ubeydullah’ın lakabı.Müşriklerin işkencesiyle aynı ipe    bağlandıkları için      
Zinnire Hatun : İşkenceler yüzünden gözü kör oldu.  Lubeyne Hatun :Hz.Ömer’in de işkence yaptığı kadın 
Habbab Bin Eret :Vucudunda işkence yüzünden delikler oluşmuştu.       
Yasir B.Amir :Eşi Sümeyye Hatun oğullaı Ammar ve Abdullah.   
İLK ÖNCELİK OLANLAR  
Yasir :İslamın ilk erkek şehidi. Sümeyye :İslamda ilk kadın şehit. 
Ammar B.Yasir :İşkenceden kurtulmak için inkara cevaz verildi.  
Abdullah B.Mes’ud: Allah Rasulundan sonra Kabe de ilk Kur’an’ı açıktan okuyan kişidir.  
Sa’d Ebi Vakkas: İslamda ilk kan akıtandır.(Müşrik kanını)Okçulukta meşhur sahabi.  
Habeşiştan Hicreti :  İlki Nübüvvetin beşinci yılında ve Recep ayında idi.17 kişidiler. Hz.OsmanHz.Lut (a.s)dan sonra zevcesiyle 
hicret eden ilktir buyurdu.  
Garanik Meselesi:  Allah Rasulunü Mekkede Kabede Necm suresini okurken putların adını  anması ve secde ayetlerinden dolayı 
secde etmesi üzerine müşrikler Muhammed bizim  putumuzu andı secde ettiğini iftira ettiler.  
Habeşistan II.Hicreti :Nübüvvetin 5.yılına denk gelir. 
İlk Selam :Hz.Adem tarafından meleklere verilmiştir.İlk topluca musfafaha Medineye gelen Yemenliler tarafından yapılmıştır.  
İlk Cenaze Namazı :Melekler tarafından Hz.Adem için kılınmıştır.  

http://imanilmihali.com/lat-uzza-ve-menat-putlari/
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SAHABİLER BİLGİSİ:  
Cafer Bin Ebi Talip :Necaşiyle konuşan Müslümanların sözcüsü müte savaşında şehit oldu.  
Hz.Ömer : Nübüvvetin 6.yılında Zilhicce ayı Cuma günü müslüman olmuştur.  Hz.Hamza :Nübüvvetin 6.yılında müslüman oldu.      
Ümmül-Hayr :Hz.Ebu Bekr’in annesidir.Hanteme :Hz.Ömerin annesi.   Hz.Ömer’in kız kardeşi Fatıma, eniştesi Said b.Zeyd.  
Nuaym :Hz.Ömer Allah Rasulunü öldürmeye giderken alıkoyan kişidir.  
Mansur B.İklime Boykot Kelimesini yazandır. 
Dımad: Allah Rasulunü deli diye muayene etmek isterken Müslüman olan kişidir. 
Rukane :Müslüman olmak şartıyle Allah Rasulüyle güreşen kişidir.  
Ummü Mabed :Hicret esnasında Allah Rasulunün kısır koyundan süt sağdığı koyunun sahibi  
Sa’d Bin Hayseme :Kubada Allah Rasulunün sohbet yaptığı ve bekarlar evi diye anılan evin            sahibidir. 
Ebu Eyyüp Halid Bin Zeyd :Medine’de Allah Rasulunü misafir eden kişidir.(Beni Neccarlardan) 
Esad Bin Zürare :Allah Rasulüne sedir hediye etmiştir. 
Zeyd B.Sait :Allah Rasulüne Medinede ilk ikram eden kişidir.  
İlk Cuma Namazı :Mus’ab bin Umeyr Ebu Hayseme’nin evinde 12 kişilik bir cemaatle ilk Cuma         namazını kıldıran insanları 
toplayan kişidir. 
Esad B.Zure’re :Medinede 40 kişilik bir grup ile Cuma namazını Allah Rasulu ile ifa etti.  
Temimuddari:Mescid-i Nebeviyi kandille nurlandıran kişidir. 
Fetih (Sirac):Mescid-i Nebevinin kandillerini yakan kişidir.  
İbn Ümmü Mektum:Allah Rasulunü sefere çıktığı zaman Medine de yerine vekil bıraktığı kişidir.  
Abdullah B.Zeyd:Ezanın sözlerini rüyasında gören kişi Hz.Ömer de aynı rüyayı gördü.Vahiyde  indi. 
Nevar Hatun :Bilal Habeşinin evinin üstünde ezan okuduğu kadın beni Neccardan.  
Baki Kabristanına İlk Defnolunan :Esad b.Zürare’dir. ( Ensari ) 
Osman Bin Maz’un :Baki kabristanına ilk gömülen muhacirdir. 
Hz.Peygamberin Katipleri: Hz.Ebubekir,Hz.Ömer,Hz.Osman,Hz.Ali,Ubey b.Kab,Zeyd b.Sabit,Zübeyr b.Avvam, Halid b.Said,Eban b. 
Said Hanzaletu luseydi,Ala b.Hadrami,Halid b.Velid,Abdullah b. Revana,Muhammed b.Mesleme,Abdullah b.Said,Abdullah 
b.Uhey,Muğire b.Şube, Amr b.As,Muaviye Ebu Süfyan,Cuheym b.Salt,Mueykıb Ebu Fatma,Surahbil,Abdullah b. Zeyd,Erkam 
b.Ebilerkamı,Ukbe,Ala b.Ukbe,Sabit b.Kays,Talha b.Ubeydullah,Yezid b. Ebu Süfyan,Halid b.Zeyd,Bureyde b.Husay,Husayn 
b.Numeyr,Ebu Seleme,Abdullah  b.  Abdulesed,Huvaytıb Ahduluzza,Ebu Süfyan Batlab,Hatip b .Amr,Abdullah b.Erkam. 
Halid B.Said: Besmeleyi ilk yazan kişidir. Abdullah B.Erkam: Hz.Ömer zamanında hazine bakanı. 
Ensarın 3 Büyük Şairi :1-)Hassan b.Sait 2-)Abdullah b.Revaha  3-)Ka’b b.Malik 
Hale Binti Uheyb: Hz.Hamza ile Safiyenin annesi, Nuteyle :Hz.Abbas ile Dırar’ın annesi. 
Vahşi Bin Harp :Cübeyr bin Mutimin kölesi olup Hz.Hamzayı şehit etmiştir.  
Hanzale :Uhud günü cünup iken Melekler tarafından yıkanmıştır.  
Talha Bin Ubeydullah :Allah Rasulünü görmek için yeryüzünde gezen ve Cennetlik olan kişidir.  
Katade Bin Numan :Uhudda da gözleri dışarı çıkınca Allah Rasulü gözünü eski yerine koydu.  
Enes B.Nadr:Hakkında Hz.Ömer “ben kıyamet günü onu Allah’ın tek bir ümmet olarak haşr. umarım” dediği kişidir.  
Ka’b B. Malik :Allah Rasulünün uhud günü ölmediğini gören sahabedir.  
İlk Miras Taksimi :Sa’d Rebi’nin mirasını Allah Rasulü çocuklara taksim etti.  
Hubeyb Bin Adiy :Reci vakasında ihanete uğrayıp Mekkelilere satılan ve etleri kesilerek şehit  edilen ve ölmeden önce iki rekat 
namaz kılma sünnetini ihdas eden sahabidir.Peygamberimiz “O benim Cennet Refikimdir” dediği kişidir.  
Said Bin Amir :Hubeyb in öldürdürülüşünü hatırlayarak bayılan kişidir.  
Muhayrık :Uhud günü Müslüman olup şehit düşünce 7 parça bahçesini islama bağışladı ve vakfedildi.  
Amr B.Sabit : Bir vakit bile namaz kılmadan şehit oldu. 
Huseyl  B.Cabir :Uhud’ta yanlışlıkla Müslümanlar tarafından öldürülmüştür.  
Hanzele b.Ebu Amir :Cünup olduğu için melekler yıkadı. 
Müşriklerin Parolası :Ya’lel-Uzza  Ya al-i Hubel 
Bi’r-i Maune :70 Tane İslam irşad birliği şehit oldu. 
Amr Bin Umeyye :Hubeybin cesedini gömmek için Mekkeye gitti. 
Amr Bin Cahhaş :Beni Nadr Yahudilerden olup suikastte dama çıkıp Allah Rasulunün üzerine  kayayı yuvarlayan  kişi.  
Ensarın Yahudilerce Alınıp Büyütülmüş Olan Adak Oğulları :Ensardan çocuğu olup da yaşamayanlar eğer çocuğum yaşarsa onu 
Yahudi olarak adayacağım deyip bunlar Yahudilerin elinde idi.  
Zeyd Bin Sabit :Allah Rasulü Yahudi ve Süryani dilini yazmasını okumasını öğrenmesini  emrediyor.  Abbad Bin Bişr :Kendisine 
saplanan üç oku namazda iken çeken. 
İsra :Gece yürümek,yolculuk, Mirac :Yükseğe çıkış aracı demektir. 
İsra ve Mirac Nübüvvetin 12.yılında Recep ayının 27.günü.  
Burak :Allah Rasulunü isra gecesi bindiği binitin adı,merkepten büyük,Katırdan küçük  Varud diye anılır.  
Beyti Ma’mur : Mirac’taki beyt,Sıdretü’t Münteha :7.Kat göksemada ağaç. 
Refref :Yeşil ipek döşek. Cennetu’l Me’va :Arşın sağında olup Şehit Ruhların durağıdır. 
Mirac’ın Üç Hediyesi : 
1-)Beş Vakit Namaz     2-)Bakara Suresinin son ayetleri  ,  3-)Şirk koşmayanların mutlaka  Cennete gireceği   
Muhkimat :İnsanı Cehenneme sürükleyen büyük ve tehlikeli günahlar.  
Malik: Cehennemin hazini, Bekçisi(Zebani Cehennem Bekçisi), Rıdvan: Cennetdeki meleklerin başkanı 
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Ubey B. Kab : Hz.Ömer bu sahabeye 20 Rekat teravih kıldırmasını emrediyor. 
Ümmü Varaka : Bedir savaşına çıkıp şehit olmak istediği için Allah Rasulü onu “Şahide”diye  anardı.  
Ebu Huzeyfe B.Utbe B.Rebia :Peygamberimizin amcası Abbas için “babalarımızı öldürelim de  Abbas’ı serbest mi bırakalım onu 
görürsem kılıçla yüzüne vururum”Allah Rasulü  Peygamberimizin amcasının yüzüne kılıçla vurur mu.  
Harise Bin Süreka :Ensarlardan ilk şehit olan Allah Rasulü Harise ile ilgili o Firdevs  cennetindedir.  
Mihca B.Salih :Müslümanların Bedirdeki ilk şehidi. 
Ubeyde Bin Haris :Kabrinden misk kokusu gelir Bedir’de ilk çarpışan yaralanan ve yolda vefat  etti.  
Ebu Cehili Öldüren Gençler : Muaz b.Afra ile Muaz bin Amr b.Cemuh idi. 
Bedir Savaşında Müşrikler 70 ölü, 70 esir verirken Müslümanlar 14 şehit vermiştir.  
Zekvan B.Abdi Kays : Hz.Peygamberimiz bu gece bizi kim muhafaza der deyince 3 defa ben diye ayağa kalkar.  
Safvan bin Muattal :Hz.Aişenin gerdanlık meselesinde Hz.Aişe’yi orduya yetiştiren sahabidir.  
Zeyd Bin Erkam :Baş Münafıkın Medineye gidersek aziz olan zelil olanı çıkaracak sözünü duyup gelip Allah Rasulüne haber veren 
genç çocuk. 
Halid B.Sinan :Abs oğullarından olup halkı imana davet için dağdan ateş çıkarma mucuzesini  gerçekleştiriyor ve ilk Mecusilik ondan 
sonra vuku buluyor. 
Havari :Allah Rasulü her bir Peygamberin havarisi vardır.Benimki de Zübeyir bin Avvam’dır. 
Huzeyfe Bin Yeman :Hendek günü savaşın sona erdiği gece karşı tarafa haber almak için  gitmiştir.  
Hendek Savaşı :23 Gün sürmüş olup Müslümanlar 6 şehit verdiler.  
Ebu Lübabe :Kendisini ağaca bağlayan ve tövbesi kabul  olan ve malın 1/3 ünü kefaret  ödeyen kişidir.  
Sa’d B.Muaz :Hendek savaşında şehit düşmekle beraber beni kurayzaların hükmünü veren  sahabidir.Ayrıca arşın titreyip kapılarını 
açtığı sahabidir.Kays B.Nüşbe : Hz.Peygamberin en bilgiliniz dediği kişi olup sakif kabilesindendir. 
Sümame B.Usal :Hz.Peygamberin Mü’min bir mideyle yer,Kafir 7 mideyle yer demesine  sebep olan kişidir.Sümame Yemame 
halkından olup Mekkeli Müşrikler erzakı kesti.  
Seleme Bin Ekva :Piyadelerin en cesur ve kahramanıdır. 
Ebu Katede :Süvarilerin en cesur ve Kahramanıdır. 
Ebu’l-As B.Rebi :Peygamberimizin kızı Zeyneb in kocasıdır.(Teyze oğlu) 
Süheyl B.Amr :Hudeybiyede Müşriklerin son elçisi.Ebu Cendel :Hudeybiyede Müslüman olarak Allah Rasulüne sığındığı halde 
anlaşma gereği  Müşriklere teslim ediliyor ve Hz.Ömer babasını öldürmesini teklif ediyor.,  
 
Ebu Basir:Hudeybiye anlaşması gereği müşriklere teslim edilen ve kendi başına bir ordugah kuran ve Müşriklere zarar vermesi 
hesabıyle anlaşma maddesini değiştirmesine sebeb olan şahıstır.  
Hıraş B.Umeyye :Hudeybiyede Allah Rasulünü traş etmiştir.   
Ümmü  Gülsüm  Binti  Erva : Kadın başına hicret edenlerin ilki olup Hz.Osman’ın anadan kız  kardeşi Allah Rasulunün halası 
Erva’nın kızıdır.Zeyd B.Harise ile Medinede evlendi. 
Ferve Bin Amr :Rumi kayserlerin valisi iken Allah Rasulü ile selamlaşıp mektuplaşarak   müslüman oluyor ve  asılarak idam edildi.  
Peygamberimizin Gönderdiği Elçiler Ve Diyarlar 
        1-)Dihye Bin Kelbi :Rum hükümdarı Kayser’e 
        2-)Abdullah Bin Huzafe :Acem Şah’ı Kisra’ya 
        3-)Amr Bin Umeyye :Habeş hükümdarı Necaşi’ye 
        4-)Hatıb Bin Ebi Beltaa:İskenderiye hükümdarı Mukavkıs’a 
        5-)Şuca Bin Vehbi :Gassan hükümdarı Hevze bin Ali’ye 
        Peygamberimiz(Allah Rasulü Muhammed)adında bir kaşlı mühürlü yüzüğü sol elinin  serçe parmağına takardı. 
Hz.Osman onu bir kuyuya düşürerek kaybetti.(Eris Kuyusu) 
Amr Bin Umeyye: İlk elçidir.(Hebeş hükümdarı Necaşiye) 
Maria :Mukavkısın hediyelerindendir.(Mısır Kıpti) 
Satih :Araplar arasında en meşhur kahin    
Yesar:Hayberli Yahudilerin çobanı olup hiçbir namaz kılmadan şehit olan ve Hz.Peygamber onun yanında hurileri görünce yüzünü 
çeviriyor. Bir Çöl Çobanı :Kendisine ganimet malı verilince “ya Rasulullah ben bunun için Müslüman  olmadım,ben boynumdan bir 
okla vurulup şehit olmak için Müslüman oldum” diyen çobandır.  
                                                                                                                                        
  
Bişr Bin Bera :Hayberde zehirli etten yiyen ve bir yıl sonra şehit olan sahabidir. 
Mute Savaşında Şehit Olan Komutanlar :Sırasıyle Zeyd bin Harise,Cafer Ebi Talip,Abdullah  bin Revaha 
Halid Bin Velid :Mute savaşının 4.komutanı ve savaş tekniği ile Müslümanların muzaffer  oluşlarına sebep oluyor.Lakabı Seyfullah  
Zatü’s-Selasil :Allah Rasulunün Amr bin As’ı komutan ettiği ve Ebu Ubeyde bin Cerrah’ın  ek takviye komutan olarak geldiği seferdir.  
Amr Bin As : İhtilam olunca teyemmümle namaz kıldıran kişidir.  
Sıf’ul Bahr :Ebu Ubeyde’nin komuta ettiği sefer,hurmaları bir bir bölüştürdü  açlıktan selem ağacının yaprağını yediler. 
Kays Bin Sa’d :Sıf’ul-bah’r de karşılığı Medinede verilmek üzere borca 11 deveyi satın alıp  dağıtan sahabidir.  
Kay’s Bin Sa’d :Cömertlik bu hanedana aittir.(Hadis-i Şerif)Ebu Bekirden sınra en cömert insan öyle ki Medine ye geldiği zaman 
babası 50 yükü deve yükü hurma tutan 4 bahçeyi oğlu  Kays’a vermiştir.Kays hastalandığı zaman ziyaretçiler çok geldiğinden evinin 
merdiveni   kırılmış ve niye filan,filan ziyarete gelmiyor dendiğinde alacaklarım onlara helal olsun dem iştir.Kays ve babası,dedesi ve 
bütün ataları hergün evinin köşküne çıkarak yokmu  et ve yağ isteyen gelsin alsın demişlerdir.  
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Ümmü Habibe :Allah Rasulunün eşi olup Habeşiştan da nikahı kıyılıyor ve Ebu Süfyanın kızıdır   Rasulullah’ın oturduğu mindere 
babasının oturmasına izin vermiyor. 
Hatib Bin Ebi Belta :Mekkenin fethini gizlice Mekkelilere haber vermek iseyen sahabidir. 
Bilal Bin Rebah :Bilal Habeş-i ezan okuyan sahabi. 
Ebu Süfyan :Ben Allah Rasulü hakkında bir şey söylemekten korkarım ki şu kum taneleri  onu Allah Rasulüne söyler diye 
düşünüyordu da Allah Rasulü onu anladı.  
Fetih Namazı : 8 Rekattır.Allah Rasulü Fetih günü Cuma günü Ümmü haninin (Ebu Talibin kızı)evinde gusl etti ve  8 rekat  fetih 
namazı kıldı.Sünnettir.Ferdi olarak bir selamla gizli kıraatla kılınır. 
Osman Bin Talha :Peygamberimiz Mekkenin fethinde Kabe nin anahtarını ona veriyor.  
Hz.Ömer:Hindin “sen Bedirde bize öldürmedik çocuk bıraktınmı ki”sözüne gülüşü 
Amr Bin Cuhay :Puta tapıcılığı Mekkeye getiran kişidir.(Uzza putunu) 
Menat :Arapların taptığı en eski puttur 
Amr Bin Selimetü’l Cermi :Müslüman olup küçük yaşta imamlık etmiştir.  
Sa’d Bin Ebi Vakkas :Rasulullah(s.a.s) at  ya Sa’d anam babam sana feda olsun dediği  
Attab Bin Esid :Peygamberimiz Mekke’yi fathettikten sonra Attabi Mekke’ye vali olarak bırakıyor. 
Muaz Bin Cebel :Mekke fethinden sonra Mekkeye kadı olarak atanıyor 
Düldül :Allah Rasulünün boz katırının adıdır 
Malik Bin Avf :Hevazin savaşının komutanı yenilince Taif’e kaleye)sığınıyor Allah Rasulü  evini(Köşkünü)yıktırıyor sonra Müslüman 
oluyor. 
Ebu Amir: Evtaş şehidi Ebu Musa el-Eş’arinin amcası o gün 9 müşrik öldürüp sonra şehit oluyor 
Ebu Süfyanın gözünün kör olmasını istersen dua edeyim…Ebu Süfyanı cennette isterim  
Muhallim Bin Cessame :Peygamberimiz buna beddua ediyor ölünce toprak bu cenazeyi iki defa dışarı atıyor 
Ebu Mahzure : Allah Rasulü onu Mekkeye müezzin yapıyor  ve Rasulullah dokundu diye perçemini kesmiyor.  
Malik Bin Af:Hevazin kabilesinin Hüneyn savaşın tetikçisi ve komutanı daha sonra Müslüman oluyor.  
Amr Bin As :Umman Hükümdarına islamı tebliğ için Rasulullah tarafından gönderiliyor.  
Ka’b Bin Züheyr:Allah Rasulü hırkasını bu kimseye veriyor onun oğullarından Muaviye satın  aldı  
Tayyi : Kahtanilerden gelme kabilelerden olup cömertliği dallere destanHatemü’t-Tai-Tayyi kabilesindendir.Şehirleri Yemendir. 
Seffene :Hatemetu-tai’nin kızı olup esir olarak Medineye getiriyor Allah Rasulunden serbest  bırakılmasını istiyor.  
Ashama :Habeş Neceşi’si vefat edince Allah Rasulü gıyabında Medinede cenaze namazı  kılıyor.Rivayete göre Allah Rasulü 
birbaşkasınınkini kılmamıştır.Vallahi ben aynı ülkede  olsaydım onun ayakkabılarını taşır ayaklarını yıkardım derdi. 
 
 
KURAN İLE İLGİLİ İSLAM TARİHİ BİLGİLERİ  
Ümmü’l-Kur’an: Fatiha suresi 
Kalbul-Kur’an: Yasin Suresi 
I.Akabe Biatı: Nübüvvetin 12.yılında 12 kişilik bir Medine halkı ile Allah Rasulü görüştü (biataldı).  
Mus’ab B.Umeyr(Mukri ):Medineye ilk öğretmen olarak gidip Esad b.Zürare’nin evinde ders yapmıştır.  
II.Akabe Biatı : Hicretten 3 ay önce 75 kişilik Medineli  
Amir B.Rebia :Ebu Seleme’den sonra eşi Leyla hanım ile ikinci olarak hicret eden kişidir.  
Abdullah Bin Ureykıt: Hicret yol kılavuzu. Kürz B.Alkame İle Suraka Bin Malik: Hicretette Allah Rasülünün izini süren izciler. 
Abdullah Bin Ebubekr: Sevr dağında müşriklerden haber getiren kişidir. 
Amir Bin Fuheyre :Ebu Bekre ait davarları sevre getirerek Allah Rasulunün süt ihtiyacını            karşılayan kişidir. 
Kasva (Ced’a,Adba ):Allah Rasulunün hicret esnasında Ebu Bekirden 400 dirheme aldığı           devenin adıdır.  
Ranuna :Vadsisinde ilk Cumayı kıldı ve Hutbe okudu.  
Külsüm Bin Hidm’den, Mirbedini  : (Hurma seme ve kurutma yerini)alıp Kuba Mescidini yaptı, ve içinde namaz kıldırdı.    
Sehl Ve Süheyl :Kasva’nın çöktüğü yerin sahibi iki yetim.  Hz.Aişe’nin Gerdanlık Meselesi :İsnad edilen erkek Safyan bin Muattal 
bunu çıkaran  münafıklar ise Münafıklar başta Münafık Abdullah bin Ubey,Hassan bin Sabit ve Mustah b.Usase Hamne Binti 
Cahş(İnen ayetler Nur Suresi 11-20) 
İslamda İlk Zıhar :Ubade b.Samit in’in kardeşi Evs b.Samit’tir. 
Havle Hatun :Evsin Zıhar yaptığı karısı hakkında mücadele süresinin zıhar kefareti ile ilgili ayetler inmiştir.(Havle binti Sa’lebe)  
Zıhar Kefareti :Köle azat etmek,60 gün peşi peşine oruç tutmak yada 60 miskine fitye vermek.   Hucurat 1-2.Hz.Ömer ve Hz.Ebubekir 
Hz.Peygamberimizin huzurunda tartışınca  ayet nazil oldu.Bunun üzerine Hz.Ömer sesini öylece kısardı ki neredeyse sesini  
Peygamberimiz duymaz olurdu. 
Velid Bin Ukbe Bin Muayt. Peygamberimiz bu sahabiyi beni  müstaliklere gönderiyor bu sahabe korkusundan dönüp Allah 
Rasulüne farklı bir şey  söyleyince hakkında ayet iniyor.Hucurat suresi  6. ayet nazil oldu.                                                                                            
Beni Esed Heyetinin Beni Esed ler savaşılmadan kendilerinden Müslüman oldukları için başa kalkınca hucurat suresi 17.ayeti indi   
Urve Bin Mesud:Taif lideri olup Mekkeli müşriklerin bu Kur’an şu iki lidere inmeli değimliydi  dedikleri iki  kişiden biri diğeri Velid 
bin Muğire.Urve bin Mes’ud simaca İsa aliyhisselema benziyordu.Zuhuf 31 ayet iki yere indirilmeliydi.Urve bin Mes’ud Yasin sahibi 
dediği Rasulullahın dediği kişi 
Yasin Sahibi Habib Bin Müreyy :Kendisi Antakya halkından olup halkını islama davet ederken  şehit oldu. 
Şemun :İsa (a.s)Antakya halkına gönderdiği Şemun 3 havariden biridir.(Antakya halkı Cebrail  (a.s)ın bağırışıyla yok olmuştur.    
Tahyir Ayetleri Tahrim suresi 
 Ahzap Suresi 28-29 Ayetleri: Allah Rasulünün Hz.Aişeye anne-babasına danış sonra  cevap ver demesi 
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Eyke Halkı :Şuayb Peygamberin kendisinin peygamber olarak gönderilen kavmi  
Medyen Halkı :Medyen halkı Şuayb peygamberin kavmi  
Küsa Halkı :Irak ta İbrahim (a.s)aralarında doğduğu halktır. 
Tevbe 38-41.Tebük seferinde ashap ağırlaşınca bu ayetler indi         
Tevbe 92 :Ceyşu’l-Usre ye fakirlikten katılamayanlar için indi.  
Tevbe 81-82:Tebük’e katılmayan münafıklar için indi.  
Baş Münafık Abdullah B.Ubey’in Defnedilişi:Hz.Ömer Peygamberimizin göleğini Abdullah bin Ubey’e verişine ve Kabre kadar 
gidip üzerinde duruşuna ve onun üzerine cenaze namazı  kılışına karşı çıkıyor.Hz.Peygamberimiz bunu sebebini ben umdum ki onu n 
Kavminden    bin kişi Müslüman olsun”Gerçektende öyle oldu.  
Tevbe-80: Bu ayet Abdullah b.Ubey gibi münafıklara işaret ediyor. 
Tevbe  1-28 Ayetleri : Peyganberimiz Hz.Ebubekiri Hac emiri olarak  görevlendirdikten sonra,   Hz.Aliyi bu ayetleri tebliğ etmekle 
görevlendirdi.. 
Seyyid:Seyyid Allahtır. 
Kur’an İle İlgili Güzel Muhtevalar:  
Fransız Müsteşrik Sedillot:Kur’an her saygıya değer bir eserdir. 
Fransız Müsteşrik Caston Carre:Kur’an Cihan medeniyetinin dayandığı temelleri muhtevidir.  
Fransız Filozof Alexis Louvasonne: Kur’an hikmetle dolu bir kitaptır. 
Kur’an Mutercimi Dr.Morries: Kuran Nedir ?sorusuna “Kur’an en güzel semavi kitaptır” 
İngilizce-Arapça Lugatlerin Müellifi Dr.Steingos:  Her türlü esasların  mükemelidir. 
İngilizlerin En Tanınmış Tarihçilerinden Edward Gibbon:Kur’an da safvetli bir Hükümdarla zavallı bir fakir arasında fark yoktur.  
Dr.Gustave Le Bon: Dünyanın bütün dinleri içinde Müslümanlık Kur’an ile en saf ve en  temiz tevhidi öğretmekle temayüz etmiştir.  
Mr. Arnold: Kur’an insanlara mükemmel bir terbiye verdikten başka onlara hususi  hayatlarında ahlaklı,  alicenap, hayırsever,cesur 
ve şecaatli olmayı ve bütün  Müslümanları sevmeyi öğretmektedir. 
Hindli Dini Lider Baba Nanak:Hakikatı halde imanın hakiki kitabı fikre,İtmi’nan veren kitap  ancak Kur’an dır.  
İngiliz Halk Ansiklopedisinde: Kur’an emirleri o kadar makul ve mantıkidir ki insanlar bunları dikkatle müteala edecek olurlarsa 
onların temiz ve afif bir hayatı sağlayacağını anlarlar 
Atom Bilgini Steinhorst: Testis inancı abestir. Kur’an muhtelif dinler arasındaki ayrılıkları  bertaraf eder.  
John Davenport: Kur’anı kerime ancak temiz olanlar el sürebilirler. 
Maurice Bucaille: Kur’an ın çok bariz olan bilimsel tarafları beni derinden hayrete düşürdü.  
Kur’an-I Öğrenip Ezberleyip Okumanın Faziletine Dair Hadisler:  
Müsebbihat Sureleri; İsra, Hadid, Haşr, Cum’a, Teğabün, A’la sureleri. 
Hadis: Hatim 40 günde bir yapılır. İmam Azam” yılda 2 defa hatim yapan Kur’an ın hakkını ödemiş olur”demiştir.  
Seb’ul-Mesani:Fatiha Suresidir.Hz.Peygamberimiz hariç hiçbir peygambere verilmeyen suredir.  
 
 
COĞRAFİK VE MEKANSAL BİLGİLER 
Medine  :Deniz sathından 916 metre yüksek,Kızıldeniz’in 100 km. doğusunda 39 doğu meridyeni 24 paralel kuzey  
Medinenin İsimleri : Yersip(İlk yerleşen kişinin adına nispeten denirdi).Tabe,Asıma,Daru’l  - eman, Darus-sekine, Börre, Mahfuze, 
Mahhube Tabe :Medinenin ismi olup Cebrail (a.s)Tabe demiştir. 
Ensar :Nasir (fazlasıyle yardım eden)Nasir(Yardım eden)Ensar nasir in çoğuludur.  
Ebu Kubeys Ve Kuaykıan :Mekke’de iki dağ ismi. Bismikellahümme :Boykot kararında  güvenin yemediği yer.  
Addas :Ninovalı Taif dönüşü Müslüman olan bekçi , Tufeyl b.Amr ed-devsi:Asasının başında bir nur oldu. 
Ebter :Erkek çocukları vefat edip kızı yaşayan kişiye denir.  Kevser :Peygamberlik ve çok hayır anlamına gelir.  
Arapların 3 Ayrı Ticaret Fuarı:Ukaz,Mecenne,Zülmecaz. Cüreş : Hz.Peygamberin Hz.Hatice adına ticarete gittiği  Şam pazarı. 
Hubaşe : Yemen’deki bir pazar yeri (Hz.Peygamberin meysere ile birlikte gittiği) 
Dahna :Bir semt adıdır.Hz.Adem yaratılırken buradan alınan toprakla yaratıldığı söylenir 
 
 
          MUHTELİF İSLAMİ KAVRAMLAR  
 Selam :Kusurlardan,Afetlerden uzak ve salim olmak demektir. 
Suheyle :Hicret ederken kendisini yakalayan müşriklere kesesinin yerini söyleyerek kurtulan  kişidir.  
Ümmü Süleym :Enes b.Malik (Oğlu) ve Ebu Talha’yı (Kocası)Müslüman eden kimsedir.  
Enes B.Malik :Annesi tarafından Allah Rasulune hediye ediliyor ve Allah Rasulunün Enes’e  3 duası (Mal,Evlat,Bereket)  
Abdullah bin Selam: Allah Rasulune 3 Sorusu ve cevabı 
      1-)Kıyamet alametinin ilki ateştir. 
      2-)Cennetliklerin ilk yiyeceği balık ciğerinin sarkmış olan fazlalığı  
      3-)Cinsi münasebette hangi su öne geçerse çocuk ona benzer.  
Mendup:Ebu Talha ‘nın atının adı bazen Allah Rasulü bu ata biner ve feryat fiğan olan yöne  giderdi.  
Allah Rasulu Ve Ebu Bekir’in Mekkede Kalan Ehli :Zeyd b.Harise,Ebu Rafi ve Abdullah b.Ureyk  getirdi. 
Ceride :Sayı bakımından en az olan birlik. 
Seriyye :50-400  Ketibe :100-1000   Ceyş :1000-4000  Hamis :4000-12000 askeri birliklerdir. 
Sifu’l Bahr : Allah Rasulunü Hz.Hamzayı gönderdi çarpışma olmadan gelindi.   
SEFER VE SERİYYE BİLGİLERİ 



Muhtasar İslam Tarihi Bilgileri                                                                                Şahinbey     /     2021 

KAYNAK:  Mustafa Asım Köksal İslam Tarihi                           Derleyen           Mesut ÖCALAN 7 

Harrar  Seferi : Allah Rasulü Said bin Ebu Vakkası gönderdi. 
Ebva Gazası :Allah Rasulunün katıldığı ilk sefer olup Sa’d b.Udabe Medinede naiplik yaptı.  
Sefvan Gazası :Allah Rasulü Zeyd bin Hariseyi yerine vekil bırakarak Bedir yayınlarına sefere  çıktı.(Bedrü’l – evvel) 
Zül Uşeyre : Allah Rasulü ebu selemeyi yerine bırakarak çıktı Damra oğullarıyla(Mudlic) anlaşma yaptı.  
Uhaymir : Salih Peygamber’in ayaklarını kesen haydut. 
Abdullah Bin Ca’ş : Nahle seferinin kumandanı ve ilk mü’minler emiri ünvanını alan kişidir.  
Haram Aylar : 1-)Zilkade  2-)Zilhicce   3-)Muharrem    4-)Recep 
Zeynep Binti Haris :Hz.Peygambere  zehirli  koyun kebabı ikram etti.  
İLGİNÇ BİLGiLER: 
Yahudi Alimlerin 4 Sorusu : 
         1-) Hz.Yakub’un en sevdiği yemek deve eti deve sütü.  2-) Erkeğin döl yatağı beyaz katı, kadının ki sarı sıvı 
            3-) Erkeğin galebe çalmasıyle erkek, Kadının galebe çalmasıyle kız olur. 
            4-)Allah Rasulunün uykusu, göz uyur kalp uyumaz (Dostu Cebrail)  
Peygamberimize Verilen Diğer Peygamberlere Verilmeyen 5 Şey:  
     1-)Hz.Peygamberimiz tüm alemlere gönderildi 
     2-)Bütün yer yüzü namazgah ve temizlik vasıtası kılındı  
     3-)Ganimetin helal kılınışı  
     4-)Şefaat makamı 
     5-)Bir aylık uzak yerdeki düşmanların kalplerine korku salındı.  
 
Mescid-i Kıbleteyn : Allah Rasulü Beni Selime Mescidinde öğle namazını kılarken yönünü Mescid-i Harama çevirmesi için ayet indi. 
Orucun Farz Kılınışı : Hicretin 18.ayında şaban ayında. 
Bedir Savaşı : Abdullah Ümmü Mektum’u Allah Rasulü vekil olarak bırakıyor.   
Müslümanların Sancaktarları :Mus’ab bin Umeyr, Hubab bin Münzir,Sa’d b.Muaz 
Müşriklerin Sancaktarları : Nadr b.Haris,Talha b.Ebi Talha,Ebu Aziz b.Umeyr  
Bedir de Müslümanların Parolası:Muhacirlerinki :Ya beni Abdurahman,Hazreclerinki :Ya beni  Abdullah,Evsilerinki:Ya beni  
Ubeydullah, Müslümanların Genç Parolası :Ya Mansur,Emit,Ehad, Asım Bin Sabit : Hz.Peygamberimiz Asım gibi çarpışınız 
buyurdu. Allah Rasulü Hz.Ömer Bedir de Müşriklere elçi gönderdi , Hayzum :Cebrail (a.s)atının adıdır. 
Zülfikar Kılıcı : Münebbih b.Haccacın  kılıcı olup savaş sonunda Allah Rasulüne kalıyor.Ebu Cehilin devesi de Allah Rasulune kalıyor.  
Sevik Gazası : Ebu  Süfyan Medine yakınlarında 2 müslümanı şehit etmesi, bahçeleri  yağmalaması üzerine Allah Rasulü onları takip 
etti ve sevik (Kavrulmuş Un) bırakarak müşrikler kaçtılar. 
Sağdiye :Zırhlı gömlek olup Davut (a.s)Calutu öldürürken giymiş olduğu zırhtır.  
Allah  Rasulü beni Kaynuka Yahudilerinden baş kumandanlık hakkı olarak aldı.  
Ka’b bin Eşref :Şiirleriyle Allah Rasulunü hicveden ve Muhammed b. Mesleme tarafından öldürülen yahudidir. 
Gatafon Seferi :Du’surun Allah Rasulune suikast düzenlemesi,kılıç düşünce Allah Rasulü  onu bağışladı.  
Uhud Savaşı :Hicretin 3.yılında Şevval ayında cumartesi günü yapılmıştır.  
Abdullah Bin Cübeyr : okçuların başkanı, İkrime Bin Ebu Cehil :Müşrik suvarilerin kumandanı, 
Uhud’da İslam Parolası :Emit = Öldür 
 
İsimler :Hz.Ali’nin çocukları Hasan, Hüseyin, Muhassin en güzel isimler Haris, Hemmam .                                                                                                                      
Allahın En Çok Sevdiği İsimler: Abdullah,Abdurahman                                   En Kötü İsimler: Harp ve Mürre. 
Harre Vak’ası :Yezid bin Muaviye tarafından Müslüm bin ukbe komutasındaki 12000 kişilik  Şam ordusu  Mekke ve Medine yi 
yağmalamıştır. 
Dumatu’l-Cenden Ğazvesi :      Duma :İsmalil (a.s)oğlunun adı           Cenden :Taşlık yer 
Dumetu’l Cenden Gazvesi :Şam yakınında olup ,Bizanslara korku salmak hemde olası bir saldırıyı önlemek için gerçekleştirdi.  
Sa’d B.Ubade’nin Annesinin Vakfı :Sa’d annesi vefat edince, bir kuyu kazdırıp İslam’a vakfetmiştir.Ayrıca bir bostan da vakfetmiştir 
  
Hudeybiye Muadedesi :Hz.Ali ve Muh.b.Mesleme yazmıştır. 
Kenud :Hatip bin Ebi Belta nın Mekkelilere gönderdiği mektubu ulaştıran kadın 
Abdullah Bin Sa’d Bin Ebi Serh :Vahiy katibi iken vahyi bilerek yanlış yazan kendisine vahiy  geldiğini ilan ediyor.  
Ümmü’l Cülendah :Münafık kadınlardan olup Peygamberimiz ile eşlerinin arasını bozmak  için çalışmıştır.  
Meğafir Meselesi :Hz.Hafsa nın Allah Rasulune bal şerbeti ikram etmesi üzerine Aişe ile Sevde Peygamberimiz senden meğafir 
kokusu geliyor diye çıkışmaları.Bir rivayete göre Zeynep Binti Cahş ikram ediyor.   
Urfut Ağacı :Kendisinden sakız gibi kokulu bir sıvı çıkar arı ondan alınca kokusu bala siner. 
    
Sadakası Ondan Hayırlı :Sahabiden biri güzel bir deveyi tasadduk edince bir diğer sahabi  tasadduku kendisinden hayırlı diye 
söylendi,Allah Rasulü de tasaddukundan da senden  hayırlıdır diye onu kınadı. 
Az Sadakası Alay Konusu Olan Sahabi Ulbe Bin Leyd: Allah Rasulü seni müjdelerim senin sadakan zekatı kabul olunan divana 
ismin yazıldı dedi 
Allah Rasulü Hz.Osman İçin:”Bundan sonra Osman’a işlediğinden dolayı günah yoktur”dedi  
Hz.Peygamber Hz.Ali İçin :”Harun,Musa ne ise sende benim için o’sun ancak benden sonra nebi yoktur”Hz.Ali”Ya Rasulullah beni 
kadınlara ve çocuklara ehli beyt vekilimi bırakıyorsun”  
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Hz.Peygamber Bayrağı Umareden Alıp Zeyd Bin Sabit’e Veriyor :Kuran-ı ezberleyen bir burnu kesik zenci köle de olsa siz onu 
tercih ediniz 
Hicr Bölgesi :Salih Peygamber halkının yaşayıp (Semud Kavmi)heleka uğradığı yer Hazreti Peygamber Tebük seferinde buraya 
uğradı ve bu bölgenin kuyu suyundan içmemeyi  halkına emretti suyla yoğrulan hamuru yemeyiniz.  
Hicr’de Ashabın Su Sıkıntısı :Hz.Ömer biz su arardık boynumuz kırılırcasına  Allah Rasulü yağmur duası yapıyor ve yağmur 
yağıyor.  
Hicr’de Açlık :Hz.Ömer biz bir hurmayı iki kişi paylaşır üzerine su içerdik.  
Hz.Peygamberin Devesi Kasva’nın Kaybolması :Peygamberimiz mucize göstererek kaybolan  devesinin filan mevkide yuları ağaca 
takılmış bir yerde olduğunu söylüyor.(Münafıklar Hz.Peygamberin Devesinin nerede olduğunu bilmediğini söylüyorlar)  
Abdullah Bin Avf’ın Sabah Namazında İmam Olup Kıldırışı:Allah Rasulü ihtiyara gidip de gecikince Abddullah İbn.Avf namaz 
kıldırıyor ve namaz sonunda iyi yaptınız dedi  
Tebük Yolunda Mücahitlerin Maneviyatını Sarsan Münafıklar:  
       1-)Vedia b.Sabit  2-)Muhaşşin bin Humeyr  3-)Cülas bin Süveyd 4-   Sa’lebe bin Hatıp 
Cülas :Tevbe 94.Eğer Peygamber doğru ise Eşekten daha kötü olalım dedi ayet indi o da tevbe etti.  
Vedia Bin Sabit :Biz ancak lafa dalmıştık. 
  Tevbe 65-66 :Mahşiy hakkında inmiştir.Allah Onu affetti ve o da Allahtan cesedinin  kaybolmasını temenni etmiş ve Yemame 
Savaşı’nda da şehit oldu Allah Rasulü buna Abdurahman ismini koydu. 
Yemen :Hz.Peygamberin Tebük te eliyle işaret etti “iman şu taraftadır” 
Doğu: “Sertlik kabalık da şu taraftadır” 
Rabia Ve Mudarlar :Hz.Peygamber “Yaygaracılardır”(Tebükte) Rasulullah’tan duydumki Abdal Şam’da olurlar ve Kırk kişidirler. 
Allah onun diliyle kullarının duasını kabul eder 
Ebu Hayseme :Abdullah bin Haysenetu’s-Salimi diye anılan kişi Tebükte sonradan Allah Rasulüne yetişiyor ve eşlerin soğuk suyunu 
yemeğini istemiyor ve şöyle reddediyor. Allah Rasulü bu sıcakta kılıç boynunda güneş te olsun ben de soğuk su mu içeyim” 
Abdullah bin Zülbicadeyn: Abdullah bin Mes’ud keşke o kabrin sahibi ben olsaydım gece yarısı Rasulullah onu kabre indirdi ve ona 
dua etti     
Hz.Peygamber Ukeydirin  güzel cübbesine karşılık”Vallahi sa’d b.Muaz’ın cennetteki mendilleri bundan daha güzeldir”demiştir.  
Eyke Halkı: Hz.İbrahim’in torunu Eyle’den dolayı böyle isimle anılmış,Cumartesi balık yasağı    halkı idi.  
Tebük Dönüşünde Münafıkların Hz.Peygamberimize Suikastı :Vadinin karanlığında düşürelim, boynu kırılsın.Hz.Peygamberimiz 
“Ben onları öldürmekle emrolunmadim”demiştir. 
Tevbe-39: Eğer emrolunduğunuz (bu Cihada)elbirlik çıkmazsanız Allah sizi pek acıklı bir azaba uğratır.Yerinize sizden başka itiatli 
bir kavmi getirir.Siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz.Allah Herşeye Kadirdir. 
 
Hz.Ümmü Gülsüm’ün Vefatı: Hz.Osman’ın eşi Ümmü Gülsüm vefat ettiği zaman Hz.Safiyye   yıkadı. Peygamberimiz namazını 
kıldırdı. Hz.Ömer “Ey Lebid bir şiir söyle” deyince Lebid “Allah Bakara ve Aliimran  surelerini bana verdi “ diye cevap 
veriyor.Hz.Ömer bunun maaşını 2000 den 2500’ e  çıkartıyor 
Şu Üç Sınıf İnsandan Başkasını Dilemek Caiz Değildir:  
1-)Kefaret altına giren kimseye o malı elde edinceye kadar dilemek helaldir.  
2-)Bütün malını yok eden bir felakete uğrayan kimsenin geçim ihtiyacını sağlayıncaya, hacetini giderinceye kadar dilemesi helaldir.  
3-)Yoksulluğa uğrayan,o derecede ki kavminden3 kişi gerçekten filan kişi yoksul düştü diye  şahadette bulundukları kimse. 
Sakif Kabilesinin Müslüman Olurken Şart Koşmaları :Allah Rasulü her şartı onlardan kabul ediyor.Ancak Namaz kılmama 
şartına,Namaz kılmayan kimsenin dininde hayır yoktur buyurmuştur.  
Borç: Hadis;Borcunun vadesi dolduğu halde onu ödemeye yanaşmayan kimse rabarı(Faizci)gibi olmuş(Günaha girmiş olur)  
Kabra Veya Habrun : Kudüs karyelerinden olup Halilurrahman diye isimlenir.  İlya :Yakup(a.s)’ın zevcesi 
Hz.Sara’nın kabri  Hz.İbrahim’in Kabri,Yakup ,İshak VE Zevceleri de burada        
Amir İle Erbed’in Başına Gelenler :Amir b.Tufeyl ile Erbed Hz.Peygamberimizi öldürmek  niyeti ile yola çıkıyorlar.Amir Deve 
Taunu’na yakalanıp ölüyor.Erdeli ‘de yıldırım çarpıyor.  
Necran Halkının Savaşlarda Galip Gelme Sebepleri:  
Biz fazla konuşmaz ve savurganlık etmez, yardımı kesmez, Savaş ve Güçlük zamanlarında güçlüklere katlanırdık. Daima toplu 
bulunur dağılmazdık. zulüm ve haksızlığa ilk başlayan olmazdık.Peygamberimiz “doğru söylediniz” diyerek tasdik ediyor.  
Nahl 128: Allah hiç şüphesiz sakınanların ve daima iyilik edenlerin yanındadır.  
Enam 136: Beni Havlan temsilcilerinin ekinin bir kısmını puta bir kısmınıda Allah’a  ayırmaları.  
YAHUDİLERLE İLGİLİ BİLGİLER: 
Ka’bu’l-Ahbar:Yahudi hahamlarındandır sonradan Müslüman olup Hz.Ömer’in hilafetine kadar Yemende oturmuştur.  
HARAM HELAL İLE İLGİLİ 
Ekini Yetiştirmeden Satmak:Satan kişi Riba yemiş olur. 
Güzel İsim:Sahabilerden ismini aziz diye açıklayan kişiye Allah Rasulü Aziz olan Allah’tır sen  Abdurahmansın buyurması en güzel 
isim Abdullah ve Abdurrahmandır. 
Necran Hıristiyanları’nın İpekli elbise giymesi:Neccarlı Hıristiyanlar Allah Rasulünün huzuruna gururla çıkınca Allah Rasulü onların 
selamını almıyor,elbiselerini değiştirdiklerinde alıyor. 
Necran Halkıv eğer Allah Rasulü ile lanetleşmeyi kabul etselerdi Hz.Peygamberimiz “onlar maymun ve Domuza 
çevrileceklerdi.Onların ağaç üzerindeki kuşları bile helak olacaklardı. 
Necran halkı “Ya Rasulullah bize bir emin kişi gönder”dediği zaman” .  Peygamberimiz Ebu Ubeyde bin Cerrahı gönderiyor   
Ummetin Emini: Peygamberimiz Ebu Ubeyde’ye hitaben”Her ümmetin bir emini vardır.İslam Ümmetinin emini güvenilir ”demiştir. 
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Veda Haccı: Haccetü-l-İslam,Haccetül-belağ,Haccetü’t-temam gibi isimler verilmiştir. 
Revha Vadisi:Musa (a.s)Revha vadisine 70.000 kişi ile uğramıştı.70 Peygamber bu vadide namaz kıldı.Bu vadi Cennet 
vadilerindendir. Musa b.İmran’ı ihrama girmiş halde görür  gibiyim.Meryem oğlu’da Fecc-i Revha’da telbiye getirecektir.     
Sa’d B.Ubade :Hz.Peygamberimiz”Ey Ebu Sabit Medine’ye geldiğimiz günden beri bizi ağırlamak için yaptıkların yetmez mi..? 
“Vallahi ya Rasulullah mallarımız içinden senin aldıkların bize bırakmış olduklarından daha sevimlidir.”Ey Ebu Sabit iyi Ahlak Yüce 
Allah’ın elindedir.Allah dilediğine bağışlar” 
Arafatta boynu kırılarak ölen kimseye Allah Rasulü “onu yıkayın, kefenleyin ama koku sürmeyin.Çünkü o kıyamet günü telbiye 
getirerek dirilecektir.”demiştir.  “Ey insanlar Rabbinizin davetine icabet ediniz.” diye insanları makamı (İbrahim’e)basarak bütün 
mahlukatı Hacca davet etti. İbrahim(a.s)davetine çağrısına o zaman Lebbyk diye karşılık verenlere hac nasip olur.2 Defa lebbeyk 
diyene 2 defa,3 defa diyenlere 3 defa nasip olur. 
Hadis: Dinde taşkınlıktan sakınınız. Çünki sizden önceleri helak eden ancak dindeki taşkınlıkları idi buyurdu.  
Ma’mer Bin Abdullah:Hz.Peygamberi traş etti.Hz.Peygamber 63 kurban kesti.  
Haris B.Kelede :Hz.Peygamberin önerdiği doktor. 
Mü’minlerin Mevlası : Hz.Ali’dir 
Feyruz Ed-Deylemi: Yalancı Peygamber Esved el-Ansî, öldüren mübarak, Salih bir kimse. 
Safer Ayının Son İki Günü Hicri 10.Miladi 632:Hz.Peygamberimiz baş ağrısı ve hurma ile ateş ağrısı hissetti  
”İnsanların en ağır ibtilaya uğrayanları peygamberlerdir.Sonra derecelerine göre onlardan sonra 
gelenlerdir.”Buyurdu.Peygamberlerden sonra Salihler.”Hastalığa tutulan hiçbir Müslüman yoktur ki Allah onun kusur ve günahlarını 
ağacın  yapraklarının döküldüğü gibi dökülmesin”buyurdu.  
Perşembe Günü:Hz.Peygamberin hastalığının şiddetlendiği gündür.  
Niza:Hz.Peygamber benim yanımda niza olmaz benim şu an içinde olduğum hal sizin bana yaptıklarınızdan hayırlıdır.  
Allah’ın laneti Yahudilerle Hıristiyanlara olsun ki onlar peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler.  
Kader İle İlgili Hadis:”Geç olacak şeyleri acele isteminiz bir şey sağlamaz.Çünkü yüce Allah kimsenin acele etmesiyle acele etmez. 
Hz.Peygamberimizin Kıldırdığı En Son Namaz:Akşam Namazaı ve Mürselet suresini okudu. 
Rüku da ta’zim,Secdede Dua ediniz. 
 
PEYGAMBERİMİZİN VEFATI VE SON NASİHATLARI  
Son Nasihatı:Kadınlarınız,Köleleriniz hakkında Allahtan korkun ve Namaza devam edin 
Hiçbir şey yoktur ki ruhu Cennetteki durağını görmedikçe alınmaz.  
Ruhu Teslim Almak İçin İzin: Azrail;Hiçbir kimseden izin almaz (Yalnız o)                                                                                                                                                   
Hz.Peygamberin Vefatı Üzerine Hz.Hızır(A.S)’In Taziyede Bulunuşu:  
Hazneniler:Sa’d Ubadeyi halife yapmak istedi 
Evsiler:Useyd b.Hudayr’ı halife yapmak istediler 
Hz.Ömer:Ubeyde b.Cerrah’ı halife yapmak istedi. 
Hz.Ebubekir:Emirler Kureyştendir bir de Allah Ayetle ilk önce muhacirleri sonra ensarı anmıştır.  
Süheyl B.Amr:İrtidat etmek isteyen Mekke halkının kalbini tekrar islama bağlıyor.  
Hz.Peygamber elbisesi çıkarılmadan yıkanmıştır.Ya Ali beni sen yıka.Benim edep yerimi kimse görmesin aksi halde onun gözünün  
nuru söner. Şükran(Salih)Hz.Peygamberin azatlı kölesi olup yıkama işinde yardım ediyor.Salı günü yıkanma,  kefenlenme ve namazı 
kılınmış ve defnedilmiştir.Bilal-i Habeş-i Salı günü öğle vakti son ezanı okumuştur.Bir Peygamberin ruhu,  gömüleceği yerde alınır.” 
*Hz.Aişe rüyasında gökten üç ayın evine indiğini görmüş. Hz.Ebubekir rüyayı şöyle  yorumlamıştır.”Yer yüzünün en hayırlı 3 kişi 
senin evine gömülecektir. Hz.Peygamber’in Kabri Ebu Talha’nın tercihiyle lahd tarzında Yatağının altına kazıldı.  
Bilal-i Habeş-i kabrin üstüne su serpiyordu.”Cuma günü bana salatu selamı artırınız.Allah Peygamberinin etlerini çürütmeyi yere 
haram kılmıştır.İlk Haşrolan benim.Benim için vesile duası okuyun.Cennetin kapılarını ilk ben çalacağım.Ümmetimin fakirleri 
yanımda oldukları halde cennete gireceğim. 
Kıyamet Günü Şefaat Etmeme Maziyeti: 
   1-)Hz. Adem: Günaha girdi                    2-)Hz. Nuh: Kavmi için beddua etti 
   3-)Hz. İbrahim: Ben asılsız yere 3 şey söyledim       4-)Hz. Musa: Ben adam öldürdüm 
   5-)Hz.İsa             6-)Hz.Peygamber. Muhammed (s.a.s)  
Esad b.Zürare Hz.Peygambere üzerinde uyması için bir Serir hediye etti.  Serir: 

İslamın hududu Vera,Tevazu,Sabır ve Şükür dür 
 Rebia B.Ka’bu’l-Eslemi :Hz.Peygamberimizin kapısı önünde oturur bir buyruğu varmı diye beklerdi.  
”Allah’ın nimete bürüdüğü kimse hamd,” ”Günahı çoğalan kimse istiğrafı ”,”Rızgı geciken kimsede “La havle çoğaltsın” 
”Cennete ilk davet edilenler, Darlıkta ve bollukta hamd edenlerdir.” 
 
 

PEYGAMBERİMİZİN AHLAKI İLE İLGİLİ  
Cerir B.Abdullah :Yemenli halkın ileri geleni olup Hicretin 10.yılında Müslüman olmuş ve Allah Rasulü ona oturması için minderini 
vermiş ve”Size bir toplumun azizi gelirse ona hürmet edin”demiştir.  

 
 
 
 



Muhtasar İslam Tarihi Bilgileri                                                                                Şahinbey     /     2021 

KAYNAK:  Mustafa Asım Köksal İslam Tarihi                           Derleyen           Mesut ÖCALAN 10 

Şüphe yok ki Allah ahlaki faziletleri evliyasına tahsis etmiştir.  Kendinizi yoklayınız eğer onları kendinizde bulursanız Allah’a hamd 
ediniz, bulamazsanız talep ediniz.”Onlar nelerdir diye sorulunca : 
Peygamberimiz”Yakin,kanaat,sabır,şükür,akıl,mürüvvet ,ilm,şehavet,şecaat”buyurmuşlardır. 

Fıtri Haya: İnsanın avret yerlerini örtüp utanması, İmani Haya:Masiyet ve günah olan kötü işlerden mümin’i alıkoyar. 
Şüphesiz Allah bir kulu helak etmek istediği zaman ondan haya yı alır.  Haya olmayınca hayasız ve menfur olunur.  Menfur olunca 

emniyet kaldırılır. Emniyet  kaldırılınca o ancak hain olur.Hain olursa Rahmet kaldırılır.Rahmet al ınınca o ancak lanete uğrar.Lanete 
uğrayınca İslamiyetle bağlantısı koparılır. 

Cömertlik: Cüd,Kerem,Seha ve Semahat kelimeleri genellikle cömertlik manasına gelirsede bazıları; 
Kerem: Yararlı şeyleri gönülden koparak hiç çekinmeden harcamaya kerem ismini vermişlerdir. 
Cömertliğin 3 evresi vardır. 

1-)Seha  Malından bir kısmını verip bir kısmını bırakan kişi şehavet sahibidir.  
2-)Cüd   Malından çok kısmını dağıtan ve kendisi için birazını bırakan kişi cüd sahibidir.  
3-)İsar Malından geçinecek kadarını alıkoyup üst tarafını dağıtan kişi de İsar sahibidir. 
 
Mürüvvet: Başkalarına bol bol iyilikte ve insaniyette bulunmayı adet ve huy edinmektir.  
Şecaat: Savaş ve şiddet sıralarında cesaret ve yüreklilik göstermek demektir.  Necdet de korku ve dehşet yerinde olağanüstü 

durumlarda sabır ve sebat göstermek korkuya düşüp uygunsuz iş yapmaktır.  
Kürz b.Alkame: Hicrette Hz.Peygamberimizin izini buluyor. 
Sürralca b.Cu’şum: Hz.Peygamberimizie Hicrette yetişen ve atının ayakları kuma batan kişi  
Ubey b.Halef: Uhud savaşında Hz.Peygamberin üzerine yürüyen ve sonunda Hz.Peygamber tarafından yaralanan kimsedir.  
Garıre b.Haris: Hz.Peygamber bir ağacın gölgesinde yatarken bu müşrik gelip Peygamberi ölümle tehdit ediyor.  
Savaşları ve Tarihleri: 
       Bedir Savaşı:     Mart 624 Hicri:2.Yıl,        Uhud Savaşı:     Mart 625 Hicri:3.Yıl 
       Hendek Savaşı: Mart 627 Hicri:5.Yıl,       Hudeybiye Savaşı: 630 Hicri: 8 Yıl,       Vada Haccı:632 Hicri 10.Yıl 
Hz.Peygamberimiz Hz.Hamza nın perişan halde naşını görünce “Yakınların üzülmeyeceğini bilseydim seni bu halde bırakırdım ve 

Allah seni Kıyamet günü yırtıcı hayvanların midelerinden toplayarak seni huzura getirsin”  
Kifl: İsrail oğullarından günaha batan bu şahıs daha sonra tövbe ediyor ve tövbesi kabul ediliyor.                                                                                                                                 

Mümtehine 1.Ayet:Hatıp b.Ebi Belta içindir. 
Allah Teala:”Ey Bedir ehli bundan böyle ne işlerseniz işleyin,  ben sizleri bağışlayacağım”demiştir. 
Hz.Peygamberin Yaya Yürüyüşü:Hz.Peygamberimiz Muaz b.Cebel’i uğurlarken Muaz Deve   üstünde, Allah Rasulü yaya yürüyor.”Ey 
Muaz” dedi”Allah yolunda attığım şu adımlar için sevap umuyorum.Ey Muaz mazlumun duasından sakın.Çünkü bu dua ile Yüce Allah 
arasında perde yoktur”buyurdu.”Ey Muaz Allahtan kork,her günahtan sonra haseneyi (Sevap)yetiştir ki onu yok etsin.Cennetin 
Anahtarı La İlahe İllallahtır.Ey Muaz feryad ile ağlamak şeytandandır.Kendileri nerede olurlarsa olsunlar halkın bana en yakı n olanı 
 Mutteki olanlardır. 
 


