
SİYER DERSİ 1.ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-1

1. İslam tarihi için Arap Yarımadası’nın en önemli
bölgesi hiç şüphesiz ki Hicaz’dır. Zira İslam dini bu
bölgenin önemli şehirlerinden birinde doğmuş ve
buradan tüm dünyaya yayılmıştır. Kurak ve sıcak bir
iklime sahip olması, düzensiz yağışlar alması ve
konumu dolayısıyla tarih boyunca birçok defa sel
baskınlarına uğramıştır. “Ekin bitmeyen bir vadi”
olarak nitelenmiş olan bu şehir Kur’an-ı Kerim’de
farklı isimlerle de anılmıştır.
 
Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden biri
değildir?

YesribA)

BekkeB)

Mekke C)

Ümmü’l-kurâD)

Beledü’l-eminE )

2. (I) İslam tarihi açısından Arap Yarımadası’nın en
önemli bölgesi olan Hicaz’da insanlar yaşam tarzına
göre hadari ve bedevi olmak üzere ikiye ayrılmıştı.
(II) Hicaz’da kurulan devlet sistemi, Arabistan’ın diğer
bölgelerinde olmadığı için buralardaki halk daha çok
kabile sistemine dayalı bir hayat yaşamıştır. (III)
Bölge ile ilgili ilk tarihî veriler “Eyyâmü’l-Arab” adı
verilen kabileler arasındaki savaşlarla ilgilidir. (IV)
Hicaz; Şam ile Yemen’i birbirine bağlayan ana ticaret
yolunun üzerinde bulunması sebebiyle önemli bir
konuma sahipti. (V) Mekke, Taif ve Yesrib gibi
şehirlerin bulunduğu Hicaz’ı, Kâbe daha da değerli
kılmaktaydı.
 
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin
hangisi/hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?

I - IIIA)

II - IVB)

III - IVC)

Yalnız ID)

Yalnız IIE )

3. (I) İslam’ın doğduğu sırada Hicaz bölgesinde yazı
bilinmekle beraber yaygın olmadığı için Mekke’de
çok az kişi okuryazardı. (II) Okuma yazma bilenlerin
sayısının az olmasından dolayı kültürel gelişim
sağlanamamıştı. (III) Cahiliye Dönemi’nde bilgiler,
hatıralar ve edebi ürünler hafızalarda muhafaza
edilerek nesilden nesile aktarılıyordu. (IV) Sözlü
rivayet esas olduğundan toplumsal hayatta şiirin yanı
sıra güzel söz söylemek de oldukça önemseniyordu.
(V) İslam’ın okuma yazmaya verdiği öneme paralel
olarak yazı da gelişmiş, okuryazar sayısında artış
olmuştur.
 
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin
hangisinde/hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

III - IVC)

IV - VD)

II - III -IVE )
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4. Yüce Allah, ilk insan olarak yarattığı Hz. Âdem’e
eşyanın isimlerini öğreterek onu meleklerden üstün
bir konuma getirmiştir. Aynı zamanda insanı
yeryüzünde kendisinin halifesi kılarak ona büyük bir
sorumluluk yüklemiştir. İnsanın halifeliği, dünyada
Allah’ın (c.c.) iradesine uygun yaşamak ve O’nun
emirleri doğrultusunda hareket etmek anlamına gelir.
Ancak insan, bu büyük sorumluluğu sadece kendi
bildiklerinden yola çıkarak yerine getiremez. Bu
sebeple Allah (c.c.), insanları kendi hâline
bırakmamış, onlar arasından peygamberler
göndermiştir. İnsanlık tarihinde kendisine peygamber
gelmeyen hiçbir toplum olmadığını bildiren Cenab-ı
Hak, Hz. Muhammed’i (s.a.v.) de son peygamber
olarak göndermiştir. Peygamberlerden bazıları isim
olarak Kur’an-ı Kerim’de yer almaktadır.
Peygamberlerin hayatlarına dair tarihi bilgileri bir
araya getiren eserler bulunmaktadır. Son Peygamber
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumundan vefatına
kadar hayatını ve şahsiyetini, ahlak ve şemailini,
tebliğ faaliyetlerini, siyasi ve askerî mücadelelerini ise
Siyer ilmi konu edinmiştir.
 
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine/hangilerine ulaşılabilir?
  I. Her topluma peygamber gönderilmiştir. 
 II. Siyer ilmi İslam tarihinin bütününü ele alır.
III. Peygamberler insanlar arasından seçilmiştir.

Yalnız IA)

I ve IIB)

I ve IIIC)

II ve IIID)

I, II ve IIIE )

5. İbn Sa‘d, et-Tabakâtü’l-kübrâ isimli eserine Hz.
Peygamber’in Tevrat ve İncil’deki sıfatlarıyla
başlamıştır. Arkasından onun ahlaki ve şahsi
özellikleri, konuşma, yürüme, giyinme, yeme içme
gibi daha sonraki dönemlerde müstakil kitaplarda
işlenecek olan konulara yer vermiştir. Hz.
Peygamber’in dış görünüşü, yaşayışı, şahsi hayatı
gibi beşerî yönünü anlatan ve bu türe ait terimi ilk
defa kullanarak eser yazan Tirmizî’ye örnek olan İbn
Sa‘d bu konuda onu etkilemiştir. 
 
Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen
Tirmizî’nin eseri hangi türe girmektedir?

Siyer A)

TarihB)

MeğâzîC)

ŞemâilD)

TabakâtE )

6. Hz. Peygamber’in hayatını sahih kaynaklardan doğru
bir şekilde öğrenmek gerekmektedir. “İbadetleri nasıl
yerine getirirdi, düşmanlarıyla nasıl mücadele ederdi,
günlük hayatı nasıldı, haksızlıklar karşısında nasıl
davranırdı, üzüldüğünde ne yapardı, nasıl bir eşti,
nasıl bir babaydı, neye güler neye ağlardı?” gibi
birçok soru ancak onun hayatı öğrenildiğinde
cevaplanabilir. Siyer ilmi Peygamberimizin hayatını
bir bütün olarak ele alırken; onun sadece dış
görünüşü, yaşayışı, şahsi hayatı gibi beşerî yönünü
anlatan veya gazve ve seriyyelerini ele alan eserler
de telif edilmiştir. Örneğin Hz. Peygamber’in Medine
Dönemi’ndeki askerî faaliyetlerini kendine konu
edinen, savaş hukuku ve diplomatik ilişkiler
açısından da son derece önemli bilgiler içeren
kitaplar yazılmıştır.
 
Bu parçada belirtilen ve konusu itibariyle Medine
Dönemi’ni kapsayan eser türü aşağıdakilerden
hangisidir?

Siyer A)

HilyeB)

Şemâil C)

MeğâzîD)

TabakâtE )
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7. İslam öncesi dönemde Hz. İbrahim'in tebliğ ettiği
dinin tevhid boyutuna tâbi olanları ifade etmek için
Kur'an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: "Ey ehl-i
kitap! İbrahim hakkında niçin çekişirsiniz? Hâlbuki
Tevrat ve İncil, kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç
düşünmez misiniz? İbrahim, ne Yahudi, ne de
Hıristiyan idi; fakat o, Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir
Müslüman (Hanif) idi; müşriklerden de değildi." Hz.
İbrahim’in Kâbe’yi inşa etmesiyle birlikte Mekke,
tevhidin merkezi kabul edilmiş ve oğlu İsmail (a.s.)
tarafından bu itikadın devamı sağlanmıştır. Ancak
Allah’ın (c.c.) birliği manasına gelen tevhidin sembolü
olan Kâbe, daha sonra Araplar tarafından şirkin
merkezi hâline getirilmiştir. Allah’a (c.c.) ortak
koşmak anlamına gelen bu davranışı ilk başlatan
kişinin Huzâa kabilesinin lideri Amr b. Luhay olduğu
kabul edilir. Nitekim o, gittiği Şam bölgesinde
öğrendiği inanç sistemini Mekke’ye taşımıştır. Bu
sistemi şirk kabul eden Kur’an’a göre müşrik Araplar,
bu yaptıkları ile Allah’ın (c.c.) bağışlamayacağı en
büyük günahı işlemiş kabul edilmektedir.
 
Bu parçada hakkında bilgi verilen ve en büyük
günahın işlendiği inanç sistemi aşağıdakilerden
hangisidir?

HaniflikA)

İslamiyetB)

YahudilikC)

Putperestlik D)

HıristiyanlıkE )

8. Ârâmîler ve İbrânîler gibi Sâmî ırktan olan Araplar,
kendi adlarıyla bilinen Yarımada’yı yurt edinmişlerdir.
İlk çağlarda yaşayan Araplardan Amâlika, Âd ve
Semud gibi sonradan yok olan kavimlere ……....,
İslam’ın ortaya çıkışına kadar varlıklarını koruyanlara
da …….... adı verilmiştir. Varlıklarını devam ettiren bu
Araplar da yaşadıkları coğrafya ve kültürün doğal bir
sonucu olarak güneyli ve kuzeyli olmak üzere iki
gruba ayrılmıştır. Adnânî ve Kahtânî olarak da
isimlendirilen bu gruplardan soyu Kahtan’a
dayananlar Yarımada’nın güney bölümünde tarihte
bilinen en eski devlet olan Mainîler’i kurmuşlardır.
 
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?

Sâmî - İbrânîA)

Bâide - Bâkiye B)

Sebeliler - MainîlerC)

Himyerîler - SebelilerD)

Adnânîler - MekkelilerE )

9. Cahiliye döneminde toplum üç sınıftan oluşmaktaydı.
Birinci sınıfı hürler oluştururdu. Kâhinler, şairler ve
savaşta kahramanlık gösterenler diğerlerine nispetle
daha üstün kabul edilirdi. Yalnız Mekke’de Kusay
soyundan olanlar hürlerin de üstünde bir asilzade
sınıfı oluşturuyorlardı. İkinci sınıfı oluşturan esirler ise
köle ve cariyelerden oluşmaktaydı. Köleler mal ve
eşya gibi alınıp satılır, miras yoluyla bir kimseden
diğerine geçer ya da hediye edilirdi. Bir diğer
toplumsal sınıfta ise esirler ile hürler arasında olan
azat edilmiş köle ve cariyeler bulunurdu. Bunlar köle
olmamakla beraber hürlerle aynı haklara sahip
olamazlardı. Hür birisiyle evlenemezlerdi ve diyetleri
hür birisinin ancak yarısı kadardı.
 
Bu parçada bahsedilen hür veya köle olmayan
sınıf aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

AdnânîA)

MevaliB)

BedeviC)

HadariD)

EşrafE )
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10. Cahiliye devri Arapları, kamerî esasa göre tespit
ettikleri yılın on iki ayından sekizini “olağan aylar” ve
Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Receb aylarını ise “dört
haram ay” şeklinde ikiye ayırıyorlardı. Bu aylardan
Zilkade on birinci, Zilhicce on ikinci, Muharrem birinci
ve Receb yedinci aydı. Söz konusu dört ayın bu
şekilde adlandırılması bu aylarda savaşın haram
kılınması, işlenen sevap veya günahlara başka
zamanlarda yapılanlardan daha fazla mükâfat veya
ceza verilmesi, böylece yılın diğer aylarından farklı
bir önem ve saygınlığa sahip bulunmaları
sebebiyledir. Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep
ayında Ukâz, Zülmecâz ve Mecenne’de panayırlar
kurulurdu. Her türlü çatışmanın haram olduğu bu
aylarda dinî yasaklar çiğnenerek zaman zaman
savaşlar da meydana gelirdi.
 
Haram aylarda yapılan bu savaşlar
aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

HarbA)

FicarB)

CenkC)

AsabiyetD)

Eyyâmü’l-ArabE )

11. Mekke’nin ilk sakinlerinin Amâlikalılar olduğu kabul
edilir. Amâlikalılar ve onlardan sonra şehrin sakinleri
olan Cürhümîlerin Mekke’nin merkezinde değil
çevresindeki bölgelerde yaşamış oldukları
düşünülmektedir. Mekke’nin bilinen tarihi ise Hz.
İbrahim ve ailesinin buraya gelmesi ile başlar.
İbrahim (a.s.), vahyin yol göstermesi ile eşi Hacer ve
oğlu İsmail’i (a.s.) Mekke’ye götürüp bırakmıştı.
Yanlarındaki su ve erzak tükenince çaresiz kalan
Hacer’in imdadına ilahî yardım yetişmiş kupkuru
vadiden zemzem adı verilen su akmaya başlamıştı.
Hz. İsmail ve annesine hayat veren bu olay
Mekke’nin şehirleşmesini de sağlamış Cürhümîler
oraya yerleşerek Hz. İsmail ile akrabalık
kurmuşlardır. Kâbe, Allah’ın (c.c.) emri ile İbrahim
(a.s.) ve oğlu İsmail (a.s.) tarafından yeniden inşa
edilmiştir. Mekke’yi emin bir şehir yapması için
Rabbine dua eden Hz. İbrahim’in duası kabul edilmiş,
Kâbe ve çevresi Allah Teâlâ tarafından dokunulmaz
anlamında “harem” olarak belirlenmiştir. Bu bölgede
canlıların öldürülmesi ve bitki örtüsüne zarar
verilmesi yasaklanmıştır. 
 
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin
şehirleşmesini sağlamıştır?

Hz. İbrahim’in Mekke’ye yerleşmiş olması.A)

Cürhümîlerin Hz. İsmail ile akrabalık kurması.B)

Hz. İbrahim ve oğlu İsmail’in (a.s.) Kâbe’yi inşa
etmesi.

C)

Vadiden zemzem adı verilen suyun akmaya
başlaması.

D)

Kâbe ve çevresinin dokunulmaz anlamında
harem olarak belirlenmesi. 

E )
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12. Müminler, yaratılış gayesine uygun olarak Allah’a
(c.c.) kulluk görevini hakkıyla yerine getirebilmek için
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) rehberliğine muhtaçtır.
Allah’ın (c.c.) emirlerinin ilk muhatabı olan Hz.
Peygamber gönderilen emirleri en doğru şekilde
uygulamış, gerektiğinde açıklamalar yapmıştır.
Kur’an-ı Kerim’de ayrıntılarıyla yer almayan bir kısım
hususlar Allah Resulü’nün izah ve uygulamalarıyla
açıklığa kavuşmuştur. Öyle ki bazı ibadetleri
Peygamberimizin sünneti olmaksızın sadece ayetlere
bakarak yerine getirmek mümkün değildir. Rabbimiz,
yüce kitabımızda Müslümanların sahip olması
gereken ahlaki erdemleri ve uzak durması gereken
kötü davranışları da açıkça belirtmiştir. Ahlakı Kur’an
olan Peygamberimiz, Cenab-ı Hakkın çizdiği sınırlara
tam anlamıyla riayet etmiş, Müslümanlar için bir
“üsve-i hasene” olmuştur.
 
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

Hz. Peygamber ahlak konusunda da
Müslümanlara örnek olmuştur.

A)

Peygamberimizin uygulamaları ayetlerde ibadet
olarak belirtilmiştir.

B)

İbadetlerden bazıları Kur’an-ı Kerim’de
ayrıntılarıyla yer almamıştır.

C)

Müslümanlara rehber olan Hz. Peygamber
ahlakını Kur’an’dan almıştır.

D)

Hz. Peygamber kendisine gönderilen emirleri
uygulamış ve açıklamıştır.

E )

13. Siyer (sîret), özellikle Hz. Peygamber’in hayatına dair
eserler için kullanılan bir terim şeklinde yaygınlık
kazanmıştır. İslam tarihinde biyografi kitapları
“terâcim, tabakat, vefeyât” gibi isimlerle anılmıştır.
Biyografi de denilen tabakât kitaplarının ilk müellifi
İbn Sa’d’dır. “et-Tabakâtü’l-kübrâ” ismi verilen eserin
bugün basılan nüshasında ilk cildi siyer konularını
ihtiva eder. Diğer ciltlerinde ise sahabi, tabiin, tebeu’t-
tabiin ve ardından gelen neslin biyografilerine yer
verilmiş, son cildi hanım sahabilere ayrılmıştır.
 
Bu parçaya göre aşağıda yer alan; 
  I. Siyer eserleri biyografi türüne girmektedir. 
 II. Siyer eserleri tabakat kitaplarına göre geneldir.
III. Siyer, İslam tarihinin bir bölümünü teşkil
etmektedir.
ifadelerinden hangisi/hangileri doğrudur?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

Yalnız IIIC)

I ve IID)

I ve IIIE )
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14. Hz. Peygamberin vefatından sonra başta sahabi
çocukları olmak üzere tabiîn döneminde yetişen
birçok şahsiyet siyer ve meğâzî sahasındaki
çalışmalara büyük katkılarda bulunmuştur.
Başlangıçta siyer ile aynı anlamda kullanılan meğâzî
kavramı, daha sonraları Hz. Peygamber’in gazve ve
seriyyelerini anlatan kitaplara isim olmuştur.
Dolayısıyla siyer daha umumi, meğâzî ise daha
hususi bir anlam ifade etmektedir. Hz. Peygamberin
hayatını öğrenmek sonraki dönemlerde de önemini
korumuş, Hz. Hüseyin'in oğlu Zeynelabidin bu
hususta şöyle demiştir: "Biz Hz. Peygamberin
meğâzîsini Kur'an'dan bir sureyi öğrendiğimiz gibi
öğrenirdik". Hicri 1. yüzyılın yarısına kadar hadislerin
tedviniyle birlikte iç içe yürütülen siyer ve meğâzî
çalışmaları giderek kendine has bir seyir takip
etmeye başlamıştır. Bu dönemden itibaren kaleme
alınmaya başlanan sahifeler veya risaleler siyer
yazıcılığındaki müstakil gelişmelerin işaretleri olarak
görülebilir. Bu gelişmeleri sağlayanların hemen
tamamının aynı zamanda hadislerin yazıya
geçirilmesinde aktif rol oynamış hadis âlimleri olduğu
dikkati çekmektedir. 
 
Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

Siyer ilmi genellikle gazve ve seriyyeleri ele
almaktadır. 

A)

Günümüzde siyer ve meğâzî aynı anlamda
kullanılmaktadır.

B)

Hz. Peygamberin meğâzîsi Kur'an-ı Kerim’den
öğrenilmiştir.

C)

Hadis âlimleri Siyer kaynaklarındaki bilgileri
kullanmışlardır.

D)

Siyer ilmi daha genel olup meğâzî konularını da
kapsamaktadır.

E )

15. Hz. Peygamber’in hayatına dair bilgi veren en sahih
kaynak olma özelliğinden dolayı Kur’an-ı Kerim, siyer
ve meğâzî ilminin esas kaynağıdır. Nübüvvet,
menâkıb, meğâzî ve cihat gibi konuları ihtiva etmesi
sebebiyle hadisler de bu ilme kaynaklık eder. Resul-i
Ekrem'in Kur'an-ı Kerim'in muhtevasında çok geniş
bir yer tuttuğunu gören sahabe nesli onun hayat ve
şahsiyetini tanıyıp bilmenin Kur'an'ı ve İslam'ı daha
iyi anlamak ve öğrenmek için şart olduğunu idrak
etmiştir. Bunun sonucunda onların siyer ve meğâzîye
dair haber ve rivayetleri tefsir kitaplarına yansımış,
siyer ve meğâzî müellifleri de ele aldıkları konuları
ilgilendiren birçok ayete eserlerinde yer vermiştir.
Abdullah b. Abbas (r.a.) siyer ve meğâzî ile Kur'an'ın
bu iç içeliğini en iyi anlayanlardan biridir.
Çocukluğunda sahabilerin yanına giderek
kendilerinden Resulullah'ın meğâzîsini ve bunlarla
ilgili ayetleri öğrenmeye çalıştığını söylemiştir.
Abdullah b. Abbas, siyer ve meğâzî ilminin doğup
gelişmesinde ilk ve en önemli etkenin Kur'an-ı Kerim
olduğunu vurgulamıştır.  
 
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

Siyer ilminin sahih ilk kaynakları Kur’an-ı Kerim
ve hadisler olmuştur.

A)

Siyer ilmi, konusu bakımından Tefsir ilminin
doğmasına kaynaklık etmiştir.

B)

Siyer ilmini bilmek, Kur'an'ı ve İslam'ı daha iyi
anlamak açısından önemlidir.

C)

Hz. Peygamber’in hayatına dair bilgiler Kur'an-ı
Kerim'de geniş yer tutmaktadır.

D)

Siyer ilminin ortaya çıkması ve ona kaynak
olması bakımından ilk etken Kur’an’dır.

E )
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16. Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları olan Araplar, kabile
tarihlerine dair rivayetleri gece sohbetlerinde
konuşma geleneğini Müslüman olduktan sonra da
sürdürmüştür. Hz. Peygamber'in şahsiyeti ve
Müslümanların başarıları, savaşlarla ilgili haberler,
bunlara kimlerin iştirak ettiği bu sohbetlerin konuları
arasında yer almıştır. Daha sonraları rivayet kabiliyeti
olanlar bu konulardaki bilgilerini ayet ve hadislere ve
ashabın sözlerine istinaden birbirlerine anlatmıştır.
Bu konuların şiirlerle süslenerek anlatılmasında bu
geleneğin izleri bulunmaktadır. Bu anlatımlar tabiin
döneminde kıssacılar tarafından cami ve özel toplantı
yerlerindeki faaliyetleriyle yaygınlaştırıldığı ve
destanlaştırıldığı bilinmektedir.
 
Hz. Peygamber'in şahsiyeti, Müslümanların
yaptığı savaşlar ve başarılarla ilgili bilgilere
ulaşmak isteyen bir kimse aşağıdaki ilimlerden
hangisine müracaat etmelidir?

Hadis-TefsirA)

Hadis-MeğazîB)

Tefsir-ŞemailC)

Şemail-MeğâzîD)

Meğâzî-TabakâtE )
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