
9.SINIF TARİH DERSİ 5. ÜNİTE DERS NOTLARI 

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 

 İSLAM ÖNCESİ ARAP YARIM ADASININ DURUMU 

Hz. Muhammed’in doğduğu sıralarda Arap Yarımadası’nda siyasi birlik yoktu. Toplum kabilelerden 

oluşurdu. Kabilelerin başında şeyh veya seyyid denilen kabilenin büyüğü bulunurdu. Kabileler arasında 

özellikle kan davalarına dayanan savaşlar sık görülürdü. Arabistan genelinde inanış olarak Putperestlik 

hâkimdi. Bunun yanı sıra Hristiyanlık, Musevilik ve Haniflik (Hz. İbrahim’in dini) dinlerine inananlar da 

vardı. İslamiyet öncesi döneme “Cahiliye Dönemi” denmesinin sebebi, insanların okuma-yazma bilmemesi 

değildir. -Bedeviliğin yaygın olması; insanların medeniyet bakımından geri kalmaları, bilgisizlik ve gaflet 

içerisinde bulunmaları, putlara tapmaları, kadınlara yönelik kötü tutumları gibi nedenlerden dolayı Arap 

toplumunun -İslamiyet öncesi dönemine, Cahiliye Dönemi denirdi. Arabistan Yarımadası’nda ekonomi 

tarım, hayvancılık ve ticaret üzerine kuruluydu. Hayvancılık özellikle bedevilerin geçim kaynağıydı. Başta 

Mekke olmak üzere yarımada genelinde en belirgin geçim kaynağı ticarettir. 

 İSLAMİYET YAYILIYOR 

Hz. Muhammed'e 610 yılında Allah tarafından Cebrail aracılığı ile ilk vahiy gönderildi. Böylelikle 

Peygamberlik görevi başlamış oldu. Mekke müşriklerinin çoğu, daha önceden Muhammed'ül-Emin 

(güvenilir) lakabını taktıkları Hz. Muhammed'in çağrısına, olumlu karşılık vermedi. Bu şekilde 

davranmalarının nedeni sadece getirmiş olduğu dine inanmak istememeleri değil mevcut düzenleri içerisinde 

yeni dinin köklü değişiklikler getirmesiydi. 

622 yılına gelindiğinde Mekkeli müşrikler, İslamiyet'in yayılmasını engellemek için Hz. Muhammed'i 

öldürmeye karar verdi. Bu durum Hz. Peygamber'e, Cebrail tarafından vahiy yoluyla haber verildi ve hicrete 

hazırlanması emredildi. Bundan sonra hazırlıklarını tamamlayan Hz. Muhammed, yanına Hz. Ebu Bekir'i de 

alarak Medine'ye hicret etmiştir. 

 İSLAMİYET'İN VAROLUŞ MÜCADELESİ 

Hz. Peygamber'in Medine içerisinde birliği sağlama faaliyetleri, her ne kadar toplumsal barışı hedeflese 

de içeriden bazı kimseler bu durumdan rahatsız olmuştur. Mekke müşriklerine haberler göndermişler, 

Kureyş müşrikleri de yazmış oldukları mektuplar ile Müslümanları yalnızlaştırmaya çalışmışlardır. Ayrıca 

Müslümanları zor durumda bırakmak için ekonomik ambargo uygulamaya başlamışlardır. 

- Bedir Savaşı (624) : Mekkeliler, içinde Medine'ye hicret eden Müslümanların mallarının da olduğu 

bir kervanı Şam'a göndermeye karar verdi. Bu ticaretten elde edecekleri gelir ile de Müslümanlarla 

savaşmayı amaçlamışlardı. Bunu öğrenen Müslümanlar, Şam kervanının yolunu kesmek ve gözdağı 

vermek için sefer düzenledi. Haberi alan Mekke'nin ileri gelenleri, yaklaşık 1.000 kişilik bir ordu ile 

Bedir mevkiine geldi. Bedir kuyuları başında meydana gelen bu savaşta Müslümanların toplamı 305 

kişiydi. Aradaki büyük güç farkına rağmen savaşı Müslümanlar kazanmıştır. Bedir Savaşı'nda elde 

edilen ganimetler savaşa katılanlar arasında eşit şekilde bölüştürülmüştür. Hz. Muhammed başta 

olmak üzere sahabelerin birçoğu esirlerin fidye karşılığı serbest bırakılmasını savunmuştur. Esirlerin, 

fakir olup ödeme yapamayacak olanlarından okuma yazma bilenler, on Müslümana okuma yazma 

öğretmesi karşılığında serbest bırakılmıştır. 

 

- Uhud Savaşı (625) : Mekkeli müşrikler, Bedir Savaşı'ndan yaklaşık bir yıl sonra yenilginin 

intikamını almak ve Müslümanların denetimine geçen Suriye-Mısır ticaret yolunu tekrar ele 

geçirmek için 3.000 kişilik bir ordu hazırladı. Hz. Peygamber ise 700 kişilik bir kuvvet ile 

Mekkeliler üzerine harekete geçti. Hz. Peygamber, ordunun arka kısmını güvenlik altına almak için 

Ayneyn Tepesi'ne 50 okçu yerleştirdi. Okçulara her ne sebeple olursa olsun bulundukları yerden 

ayrılmamalarını emretti. Savaşın başlarında Müslümanlar galip gelmişse de bahsedilen okçuların 

yerlerini terk etmeleri ile savaşın seyri değişmiştir. Kureyş komutanlarından Hâlid b. Velid'in bu 



noktadan ani saldırısı ile Müslümanlar bozguna uğradı. Hz. Peygamber'in yaralandığı bu savaşta, Hz. 

Hamza şehit oldu. Savaş sonunda Mekkeli müşrikler tam bir galibiyet kazanamamış, Hz. 

Peygamber'i öldürememiş ve geri dönmüşlerdi. 

 

 

- Hendek Savaşı (627) : Mekkeli müşriklerin Müslümanları son yok etme çabası olan Hendek Savaşı, 

ismini Medine'nin etrafına hendek kazılarak savunma yapılmasından almıştır. Mekkeli müşrikler, 

çevre kabilelerden de destek alarak 10.000-12.000 kişilik büyük bir ordu oluşturdu. Bu haberi alan 

Hz. Muhammed, yaptığı istişare sonucunda İran asıllı sahabi Selman-ı Farisî'nin tavsiyesini 

benimsedi. Buna göre Medine etrafına derin bir hendek kazılarak şehir savunması yapılmasına karar 

verildi. 5,5 kilometre uzunluğundaki bu hendek 3.000 kişilik İslam ordusu tarafından bir haftada 

kazıldı. Medine çevresine gelen ve daha önce Arabistan'da böyle bir savaş taktiği görmeyen 

müşrikler, bu duruma şaşırmışlar ve şehri muhasara altına almışlardır. Kuşatma 20 gün kadar 

sürmüş, çıkan şiddetli bir fırtına ile çadırları alt üst olan Kureyşliler kuşatmayı kaldırıp Mekke'ye 

geri dönmüşlerdir. 

 

- Hudeybiye Antlaşması (628) :  Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar hem memleket 

özlemini gidermek hem de Kâbe’yi tavaf ederek umre ibadetlerini yapmak istemişlerdi. Hz. 

Peygamber'in de bu yönde karar vermesiyle Müslümanlar yola çıkmıştır. Mekke'ye 17 km 

uzaklıktaki Hudeybiye mevkinde Müslümanlar konakladı. Müşrikler ise Müslümanları Mekke'ye 

sokmamak için kendi aralarında sözleşip tedbirler aldılar. Hz. Peygamber geliş amaçlarını bildirmek 

için Hz. Osman'ı elçi olarak gönderdi. Fakat Hz. Osman, Mekke'de esir edildi. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber, yanındaki sahabelerden Mekkelilere karşı koymak ve Hz. Osman'ı kurtarmak için biat 

aldı. Durumun ciddiyetini anlayan Mekkeliler gönderdikleri bir elçi vasıtası ile Hudeybiye 

Antlaşması'nı yaptılar. Bu antlaşmaya göre Müslümanlar, o yıl Mekke'ye giremeyecek ve umre 

yapamayacaktı. Mekkeli bir kimse Hz. Muhammed'in yanına kaçarsa velisinin isteği üzerine geri 

verilecek, fakat bir müslüman kaçarak Mekke'ye sığınırsa iade edilmeyecekti. Antlaşma her ne kadar 

Müslümanların aleyhine görülse de sonraki dönemlerde bunun böyle olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu 

antlaşma sonucunda Kureyş ittifakı parçalanmış, İslam'ın yayılması hızlanmış ve birkaç sene 

içerisinde neredeyse Arap Yarımadası'nın tamamına Müslümanlar hâkim olmuştur. Ayrıca 

Mekkeliler, Hudeybiye Antlaşması ile Müslümanları resmen tanımıştır. 

 

- Mekke'nin Fethi (630) : Hudeybiye Antlaşması gereği taraflar birbirlerinin müttefiklerine 

saldırmayacaktı. Fakat Mekkeli müşrikler, bu antlaşmaya sadık kalmamışlardır.Bunun üzerine Hz. 

Peygamber, 10.000 kişilik İslam ordusuyla Mekke'yi kuşattı. Şehre giren Müslüman birlikler ciddi 

bir direniş ile karşılaşmamış ve kısa sürede kan akıtılmadan fetih tamamlanmıştır. Her zaman barışçıl 

bir siyaset izleyen Hz. Peygamber, ilk olarak genel af ilan etmiş ve kimsenin malına dokunulmamış, 

esirler serbest bırakılmıştır. Mekke'nin fethiyle birlikte Kureyş müşriklerinin Hz. Peygamber ve 

Müslümanlara karşı olan düşmanlığı sona ermiş, Hicaz bölgesinde İslam'ın yayılışının önündeki 

engeller ortadan kalkmıştır. 

 

- Veda Hutbesi : Hz. Muhammed tarafından, kendisinin ilk ve son Hac'cı olan Veda Haccı'nda 

124.000 Müslümana karşı yaptığı konuşma metni. Dinleyicilerin sayısı itibarıyla en kuvvetli hadis 

kabul edilir. Hz. Muhammed, bu son hutbesinde, bundan sonra bir daha hac edemeyeceğini bildirip 

ölümünün yaklaştığını ima ettiği, sonraki aylar içerisinde de yaşamını yitirdiği için bu hacca Veda 

Haccı, konuşmaya da Veda Hutbesi adı verilmiştir. 

 

-  

 



 DÖRT HALİFE DÖNEMİ (632-661) 

 

 Hz Muhammed’in vefatından sonra İslam dünyasını yönetmek için seçilen haleflerdir. 

 

1)- Hz. EBUBEKİR 

 

2)- Hz. ÖMER 

 

3)- Hz. OSMAN 

 

4)- Hz. ALİ 

 

Dört halife dönemine genel olarak göz atacak olursak Hz. Muhammed’in ölümünden sonra 

ona en yakın kişilerden biri Hz. Ebubekir’di. Sahabe tarafından seçilerek Birinci halife olan Hz. 

Ebubekir Peygamber Efendimizin ölümünden sonra çıkan yalancı peygamberlerle savaşmış ve bu 

savaşlarda Kuran’ı ezbere bilenlerin şehit düşmeleri nedeniyle ayetleri toplayarak Kuran’ı bir kitap 

haline getirmiştir. İkinci halife seçilen Hz. Ömer dönemine bakacak olursak ülke yönetimini 

bölümlere ayırmış, düzenli bir İslam ordusu kurmuş ve ilk defa adli yargıyı oluşturarak illere kadılar 

tayin etmiştir ve günlük yaşam dâhil ticaretin gelişmesi için hicri takvimi yürürlüğe koymuştur. 

Üçüncü halife olan Hz. Osman döneminde Türklerinde yardımıyla bir donanma kurulmuş ve kuranın 

nüshaları çoğaltılmıştır. Dördüncü ve son halife olan Hz. Ali döneminde ilk siyasi bölünmeyi 

yaşayan İslam âlemi ayrıca Hz. Osman’ın katillerinin bulunmasında yavaş davrandığı iddia edilen 

Hz Ali ile Hz Ayşe arasında Cemel olayı (deve vakası) patlak vermiştir. Muaviye ile yapılan Sıffin 

savaşından sonra ise hakem onayına başvurulmuş ve İslam âlemi Şii, Emevi, Harici olmak üzere üç 

gruba ayrılmıştır. Hz Ali’nin hariciler tarafından öldürülmesiyle Dört Halife Devri son bulmuştur. 

 

 EMEVİLER DÖNEMİ 

Dört halife döneminden sonra Hz. Alinin oğullarından Hz. Hüseyin Muaviye tarafından katledilince 

diğer oğlu Hz. Hasan daha fazla kan dökülmemesi için halifelikten vazgeçmiştir. Muaviye iktidarında 

halifeliği babadan oğla saltanat haline dönüştüren Emeviler’in devri başlamıştır. Emeviler zamanında 

Müslüman Araplar Suriye ve İran’ı hâkimiyetleri altına alarak Seyhan ve Ceyhan nehirleri arasında 

kalan ‘Mavera-ünnehir’ bölgesine ulaşmışlardır. Fakat bu bölgede Türkler bulundukları için Araplarla 

Türkler ilk defa karşılaşmışlardır. Emeviler bölgede İslamiyet’i yaymaktan çok yeni fetihler yapmak için 

uğraşmışlardır. İktidar Arap olmayan insanlara ikinci sınıf insan muamelesi yapmışlardır. Bu sebepten 

dolayı Arap olmayan Müslümanlara devlet ve ordu yönetiminde hiç mevki verilmemiştir. Emeviler 

döneminde batıda Kuzey Afrika’nın fethi tamamlanmış, Cebelitarık Boğazından Avrupa’ya geçen İslam 

orduları İspanya’yı fethetmiştir. Doğuda horasan ve Mavera-ünnehir bölgesi ile Türkistan ve Pakistan 

ele geçirilmiştir. İstanbul ilk defa kuşatılmıştır. Emeviler yaptıkları Arap milliyetçiliğiyle Arapçayı resmi 

dil ilan etmişler, Emevi devleti yıkıldıktan sonra Hz Muhammed’in amcası Abbas’ın soyundan gelenler 

İslam ülkesinin hâkimiyetini devralmışlardır. 

 

 ABBASİLER DÖNEMİ (750-1258) 

Abbasiler, halkın da desteğini de alarak bir ayaklanma sonucunda Emevilerin tahtını ele 

geçirmişlerdir. Devletin kurucusu Ebu Abbas’dır. Türklerin İslamiyet ile ilk tanışması Emeviler 

döneminde başlamış ancak Emevilerin ırkçı yaklaşımından sonra Abbasilerin ılımlı ve hoşgörülü 

yaklaşımıyla Türkler İslamiyet’i kabul etmişlerdir. Abbasiler 751 Talas Savaşında Türklerden 

yardım almış ve Çin ordusunu bozguna uğratmıştır. Bu savaştan sonra birbirlerine iyice yakınlaşan 

Türkler ve Müslümanlar kaynaşmışlardır. Abbasi’lerin en parlak dönemi Harun Reşit zamanında 

yaşanmış ve Bin bir gece masallarına konu olan bir saltanat sürmüştür. Abbasi hükümdarı Memun 



zamanında bilim ve felsefeye çok önem verilmiştir. Harezmî cebir alanında eser yazmış ve Bağdat’ta 

gök cisimlerini incelemek için gözlemevi kurulmuştur. Bir derecelik meridyen yayının uzunluğu 

hesaplanarak dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlanıp hacmi ölçülmüştür. Mutasım zamanında Abbasilere 

katılan Türk boylarının savaşçı özelliklerini yitirmemeleri için bir ordu kurulmuş ayrıca avasım denen uç 

şehirlerde de Türkler görev almış böylece Anadolu’ya yapılan fetihlerde Türkler de görev almıştır. 

 

 BİLİM MEDENİYETİ 

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? (Zümer, 9)” 

Hz. Muhammed  eğitim-öğretim ve bilime önem vermiştir. Hz. Muhammed‘in başlatmış 

olduğu eğitim-öğretim faaliyetleri, Dört Halife Dönemi’nde de devam etmiştir. Bu dönemde küttab 

adı verilen ilköğretim seviyesindeki kurumlarda, mescidlerde ve camilerde ilim öğrenimine devam 

edilmiştir. Emeviler ve Abbasiler Dönemi’nde eğitim kurumlarında önemli gelişmeler olmuştur. 

Özellikle Abbasiler Dönemi’nde, bilgelik ve hikmet evi anlamına gelen Beytü’l-hikme’nin kurulması 

İslam medeniyetinde bir dönüm noktasıdır. Beytü’l-hikme, bir araştırma ve eğitim kurumu olup 

Abbasi Halifesi el-Me’mun tarafından kurulmuştur. Bilgelik evinin en önemli görevi, dönemin ünlü 

astronom, matematikçi ve hekimlerini bir araya getirmek ve bilimin çeşitli alanlarındaki belli başlı 

eserleri Arapçaya çevirmekti Emeviler ve Abbasiler Dönemi’nde eğitim kurumlarında önemli 

gelişmeler olmuştur. 

 

 

 

 


