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ÜN‹TE-I
‹SLAM‹YET’TEN ÖNCE
ARAB‹STAN

Konular:
• Araplar›n Durumu
• Mekke ve Kâbe
• Kâbe’deki Vazifeler
• Zemzem Kuyusunun Temizlenmesi
• Ebrehe’nin Kâbe’ye Sald›rmas›
a) ARAPLARIN DURUMU
‹slamiyet’ten önce Arabistan yar›madas› karanl›k bir
cehalet devri yaﬂamaktayd›. Araplar, birbirleriyle u€raﬂan, bo€uﬂan kabilelere ayr›lm›ﬂlar, Hak dini unutmuﬂlar, türlü adlarla and›klar› putlara tapma€a baﬂlam›ﬂlard›; koyu bir cehalet vard›. ‹nsan haklar›na riayet yoktu.
Köleler, esirler ac›nacak bir halde idiler. Kad›nlar birçok haklar›ndan mahrumdu. K›z çocuklar›n› diri diri
topra€a gömme adeti kökleﬂmiﬂti. Di€er ülkelerde yaﬂayan insanlar›n hali de Arabistan’dan pek farkl› de€ildi.
Has›l›, cihan pek kar›ﬂ›k ve karanl›k bir durumda idi.
‹nsanl›€› bu hallerden kurtarmak için bir Peygamber’in
gelmesi bekleniyordu. Yahudilerin ve H›ristiyanlar›n kitaplar› böyle bir Peygamber’in gelece€ini müjdelemiﬂti.
‹ﬂte Mekke’de do€an ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam, O beklenen son Peygamber’dir.
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b) MEKKE VE KÂBE
Arabistan Yar›madas›’n›n eskiden beri en önemli ve
kutsal ﬂehri Mekke’dir. Mekke, K›z›ldeniz’den 80 km.
kadar içeride bulunur. Da€lar›n ve yollar›n kavﬂa€›d›r.
Kâbe’yi bugünkü bulundu€u yere Hz. ‹brahim ile o€lu
‹smail bina etmiﬂlerdi. Kâbe ibadet evi olarak kullan›l›rd›. Ancak sonralar› Araplar oraya tapt›klar› putlar› doldurdular. Etraftan gelen ziyaretçiler bunlara kurban takdim ederlerdi. Mekke ayn› zamanda yavaﬂ yavaﬂ bir ticaret merkezi de oldu. Kâbe’yi ziyaret için gelenler ticaret de yaparlard›. Mekke’den Yemen’e ve Suriye’ye ticaret kervanlar› gidip gelirdi.
c) KÂBE’DEK‹ VAZ‹FELER
Kâbe, Araplarca kutsal olarak tan›nd›€›ndan oradaki
vazifelerde o derece önemli say›l›rd›. Kâbe’ye bakma vazifesi Hz. ‹smail’in sülalesine aitti. Bu vazifeler ﬂunlard›r:
1– Hicabet: Yani Kâbe’nin anahtarlar›n› elinde bulundurmak.
2– Sikaye: Kâbe’yi ziyarete gelen hac›lar›n suyunu
tedarik etmek Zemzem suyuna bakmak.
3– Rifade: Gelen hac›lar› konuklay›p a€›rlamak,
onlar› bar›nd›rmak.
4– Nedve: Toplant›lara baﬂkanl›k etmek: Kilâb’›n
o€lu Kusay, Daru’n-Nedve adl› bir dernek kurdu. Kureyﬂliler burada toplan›rlar, önemli iﬂleri burada görüﬂüp konuﬂurlar, bar›ﬂ ve savaﬂ meselelerine burada karar verirlerdi. Hatta nikah burada k›y›l›r, tören burada
yap›l›rd›. Uzun yola ç›kacak ticaret kervanlar› buradan
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hareket ederdi. O zaman›n töresine göre erginlik ça€›na
giren bir k›za burada gömlek giydirme töreni yap›l›r, eski gömle€i üzerinden ç›karmadan y›rt›l›r, yenisi giydirilirdi.
5– Liva: Bayraktarl›k vazifesi, savaﬂ zamanlar›nda
bayra€› taﬂ›yan vazifeliler bulunurdu.
6– K›yade: Kumandanl›k, demektir.
Bu say›lan vazifelerin hepsi bir ﬂeref say›l›rd› ve bunlar Hz. Muhammed (s.a.s.) in soyunda toplanm›ﬂt›.
d) ZEMZEM KUYUSUNUN
TEM‹ZLENMES‹
Hac›lar› sulama ve konuklay›p a€›rlama iﬂlerine Muttalib bak›yordu. Onun ölümünden sonra bu iﬂ Abdülmuttalib’e kald›. Sulama iﬂi güçtü. Çünkü Zemzem kuyusu doldu€undan su al›nam›yordu. Mekke’nin etraf›ndaki kuyulardan su getirmek laz›m geliyordu. Onun
için Abdülmuttalib’in Zemzem kuyusunun yerini bulup
temizlemesi icabediyordu. Çünkü vaktiyle Cürhüm kabilesinden mutat, Mekke’ye düﬂman sald›r›nca k›ymetli
eﬂyay› Zemzem kuyusuna atm›ﬂlar, üzerine de taﬂ toprak
doldurup yerini belirsiz etmiﬂlerdi. Nice y›llar böylece
kald›. Abdülmuttalib, o€lu Haris’le kuyuyu temizledi.
‹çinden k›l›çlar, z›rhlar, alt›ndan yapma geyik suretleri
ç›kt›. Kuyu temizlenince eskisi gibi bol bol su kaynama€a baﬂlad›. Abdülmuttalib’in bu hizmeti çok makbule
geçti.
Abdulmüttalib’in 13 o€lu vard›. ‹çlerinden beﬂi tarihte meﬂhurdur: Ebu Talib, Abdullah, Hamza, Abbas
ve Ebu Leheb.
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e) EBREHE’N‹N KÂBE’YE SALDIRMASI
Kâbe’nin Araplar aras›nda önemli yeri vard›. Dince
kutsal say›lmas›ndan baﬂka bulundu€u Mekke, Arabistan’›n ticaret merkezi olmuﬂtu. Her taraftan insanlar
ak›n ak›n buraya geliyor, burada panay›rlar kuruluyordu. Halk› buraya çeken Kâbe-i Muazzama idi. Yemen’e
hakim olan Habeﬂ Valisi Ebrehe, San’a’da bir tap›nak
yaparak Araplar› oraya çekmek istediyse de muvaffak
olamad›. Nihayet Kâbe’yi ortadan kald›rma€a karar verdi. Habeﬂlilerden toplad›€› bir ordu ile Mekke’ye yolland›. Ordunun önünde büyük bir fil bulunuyordu. Savaﬂta fil kullanmak adeti eskidir. Ebrehe’nin Kâbe’yi y›kma€a geldi€i haberi Araplar aras›nda duyuldu. Yer yer
Ebrehe’ye karﬂ› durmak isteyenler ç›kt›. Fakat dayanamad›lar. Bu derme çatma gruplar Ebrehe’nin ordusuna
esir oldular. Ebrehe Mekke’ye yaklaﬂt›€› zaman süvarilerinden birini keﬂif için ileri gönderdi. Bunlar Kureyﬂlilerin mallar›ndan ne buldularsa ya€ma edip Ebrehe’ye
getirdiler. Ya€ma edilen mallar aras›nda Abdülmuttalib’in 100 devesi de vard›.
Mekkelilerden bir hey’et Ebrehe’ye ricac› gitti. Baﬂta
Abdülmuttalib bulunuyordu. Ebrehe niçin geldiklerini
sordu. Abdülmuttalib al›nan mallar›n geri verilmesini
istediklerini söyledi. Bunun üzerine Ebrehe:
– Ben sand›m ki Kâbe’yi y›kmayay›m diye ricaya geldiniz. Siz ise develerinizin derdinde!..
Abdülmuttalib Ebrehe’ye ﬂu cevab› vermiﬂ:
– Ben develerin sahibiyim ve onlar› istiyorum. Kâbe’nin sahibi var. Onu, O korur.
Ebrehe mallar› iade etti. Sonra ordusuna yürü, emrini verdi ve koca fili ordunun önüne katt›. Bu s›rada
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beklenmedik bir olay oldu. Havay› Ebabil kuﬂlar› kaplad›. A€›zlar›nda ve ayaklar›nda taﬂ›d›klar› ufak taﬂlar› askerlerin üzerine at›yorlard›. Danelerin isabet etti€i yerler
yara bere içinde kald›. Askerler periﬂan olup da€›ld›. Ebrehe can›n› zor kurtar›p Yemen’e döndü ve orada öldü,
Kur’an-› Kerim Fil Sûresi’nde bu olay› anlat›r.
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ÜN‹TE-II
PEYGAMBERL‹KTEN ÖNCEK‹
HAYATI
HZ. PEYGAMBER’‹N ÇOCUKLUK DEVR‹

Konular:
• Hz. Muhammed’in Do€umu
• Hz. Muhammed’in Soyu (Nesebi)
• Hz. Peygamber Süt Annesi Yan›nda
• Medine’yi Ziyaret
a) HZ. PEYGAMBER’‹N DO⁄UMU
Ebrehe’nin olay› Milad›n 571 inci y›l›nda olmuﬂtu.
Bundan 50 gün sonra Nisan ay›nda Rebiülevvel ay›n›n
12’nci gecesi Hz. Muhammed Aleyhisselam dünyaya
geldi. O’nun do€du€u sabah, âlem baﬂka bir âlem oldu.
Cihan nurla doldu. Babas› Abdullah, az zaman önce vefat etmiﬂ oldu€undan biricik o€lunu göremedi. Anas›,
Âmine, nur topu gibi bir o€lan do€urunca dedesi Abdulmuttalib, büyük bir ziyafet verdi. Kureyﬂ ulular›n› davet etti. Sevgili torununa ne ad koydu€unu soranlara:
– Muhammed ismini verdim, dedi.
Onlar:
– Atalar›n aras›nda bu ad› taﬂ›yan yoktur, bu ad› koymaktan maksad›n nedir? diye sordular.
– Umar›m ki, O’nu gökte Hak, yerde halk pek çok
medhedip övecektir, diye cevap verdi.
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Peygamber Efendimiz’in do€du€u gece birçok ola€anüstü haller meydana geldi. Tarihçiler ﬂunlar› kaydederler: “O gece ‹ran’da Kisra’n›n saray›nda sütunlar
y›k›ld›. Mecusiler’in tap›nmak için yanan ateﬂ
ocaklar› söndü, Sava gölü batt›...” Gerçekten. ‹lerde ‹ran’›n saltanat› y›k›lacak, Bizans’›n ‹mparatorlu€u
da€›lacak, putperestlik sönecektir.
b) HZ. PEYGAMBER’‹N SOYU (NESEB‹)
Hz. Muhammed, Kureyﬂ’in köklü ailesindendir. Soyu, Hz. ‹brahim’e dayan›r. Babas› Abdullah, Hâﬂim-o€ullar›ndan olup Abdülmuttalib’in en sevgili o€lu idi. Annesi Âmine, Zühreo€ullar›ndand›r. Her ikisi de Mekke’li olup birkaç gömlek sonra soylar› birleﬂir.
c) HZ. PEYGAMBER SÜT ANNES‹
YANINDA
Mekke ulular›n›n bir adeti vard›. Çocuklar›n› etraflardaki kabilelerden süt annelere verip bakt›r›rlard›.
Çünkü Mekke’nin havas› s›cak oldu€undan küçüklere
pek yaramazd›. Mekke civar›nda yaﬂayan kabileler zaman zaman gelip emzirmek için çocuk al›rlard›. Sa’d kabilesinden Halime ad›nda bir kad›n, emzirmek için Muhammed’i almak istedi. Fakat yetim oldu€unu ö€renince tereddüt etti. Çünkü bir yetimi emzirmenin pek o kadar kârl› bir iﬂ olmayaca€›n› düﬂündü. Fakat sonradan
bu yetimi ald›€›na çok sevindi. Çünkü bu yetim çocuk
ona çok u€ur getirdi. Halime O’nu öz evlad›ndan çok
sevdi. ﬁeyma ad›ndaki k›z› da, Hz. Muhammed’i çok severdi. O’nunla kardeﬂ kardeﬂ geçinirdi. Daima beraber
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oynarlard›. Bütün aile halk› bu yetim çocuktan memnundu. Halime’nin kocas› Haris bir defa ﬂöyle dedi:
– Halime, bu çocu€un aya€› çok u€urlu geldi bize. O
evimize ayak basal›beri davar›m›z›n sütü, sütümüzün ya€› ço€ald›. Evimize betbereket geldi. Elimiz geniﬂledi.
Ben bu çocukta bir baﬂkal›k seziyorum.
Peygamberimiz çölde bu aile yan›nda beﬂ y›l kadar
kalm›ﬂt›.
Hz. Peygamber süt annesini çok sayard›. Halime
kendisini ziyaret etti€i zaman, onu “Anac›€›m” diyerek
karﬂ›lar, çok hürmet gösterirdi. Bu aileye daima yard›m
etmiﬂtir. Hz. Peygamber, Hatice ile evlendikten sonra
Mekke civar›nda k›tl›k olmuﬂtu. Halime, Mekke’ye gelerek Hz. Peygamber’i buldu. Yan›nda bir deve, 40 baﬂ
koyun oldu€u halde çöle, kabilesine döndü. Bunlar›
ona Peygamberimiz ba€›ﬂlam›ﬂt›.
Hz. Muhammed Aleyhisselam, süt annesini b›rak›p
Mekke’ye ailesi yan›na geldi. Annesi Âmine ile sad›k
hizmetçileri Ümmü Eymen O’nun üstüne titriyorlard›.
O’nu esen rüzgardan bile sak›n›yorlard›.
d) MED‹NE’Y‹ Z‹YARET
Peygamber Efendimiz’in annesinin Medine’de akrabalar› vard›. Hem onlar› ziyaret etmek, hem de yetim
yavrusuna, yüzünü görmek nasib olmad›€› babas›n›n
mezar›n› ziyaret ettirmek maksad›yla yavrusunu yan›na
alarak Medine’ye gitti. Peygamberimiz o zaman alt› yaﬂ›nda idi. Day›lar› yan›nda bir ay kadar misafir kald›lar.
Babas›n›n mezar›n› ziyaret ederken, öksüz kalman›n ac›s› tazelendi.
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Misafirlik bitince annesiyle çocu€u, yanlar›nda sad›k
hizmetçileri Ümmü Eymen oldu€u halde Mekke’ye
dönmek üzere yola ç›kt›lar. K›zg›n çölleri aﬂarak ata yurduna döneceklerdi. Bir akﬂam yine ufuktan güneﬂ batarken Medine’nin 23 mil cenubuna düﬂen Ebva köyüne
geldiler. Geceyi orada geçirdiler. Burada anne hastaland›. Son dakikalar›n› yaﬂad›€›n› anlad›. Biricik yavrusunu
ﬂefkat dolu gözlerle süzdükten sonra öptü, öptü; parçalanan ba€r›na basarak anal›€›n bütün duygular›yla O’nu
okﬂad›. Bütün duygular›n› O’na vermek istiyordu. Daha
anakarn›nda iken babas›n› kaybeden bu yavrucak, ﬂimdi de anneden mahrum kalacakt›. Bu ac›y› bütün varl›€›yla hisseden anne, o€lunun masum yüzüne baka baka
ﬂu anlamda bir ﬂiir söyledi.
“Her yeni eskiyecek ve her ﬂey yok olup gidecektir.
Ben de ölece€im, fakat buna gam yemem,
çünkü temiz bir çocuk do€urdum, dünyaya bir
büyük hay›rl› varl›k b›rak›yorum.”
Bu sözlerden sonra gözlerini yumdu. Ümmü Eymen, çocu€u alarak Mekke’ye döndü.
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ÜN‹TE-III
HZ. PEYGAMBER’‹N GENÇL‹⁄‹

Konular:
• Hz. Muhammed Ebu Talib’in Himayesinde
• Suriye’ye Ticaret Kafilesiyle Seyahati
• Ficar Harbi
• Ticaret Hayat›na At›lmas›
• Hz. Hatice ile Evlenmesi
• Hz. Peygamber’in Evlatlar›
• Kâbe’nin Tamirinde Hakemli€i
• Putperestli€in Sonuna Do€ru
a) HZ. MUHAMMED EBU TAL‹B’‹N
H‹MAYES‹NDE
Bundan sonra Hz. Muhammed’i dedesi Abdülmuttalib yan›na ald› ve o bakt›. Peygamberimiz iki sene
onun yan›nda kald›. 8 yaﬂ›na gelmiﬂti. Abdülmuttalib’in son günleri yaklaﬂt›. O da çocu€u, o€ullar›ndan
birine teslim etmek üzere onlar› hasta döﬂe€inin etraf›na toplad›. Ebu Leheb’e ﬂöyle dedi:
– Sen zenginsin, fakat kalbinde merhamet yok. Çocuk yetim yüreci€i zaten yaral›. Sen O’nu hoﬂ tutamazs›n. Senin kaba muamelenden incinir, üzülür. O’nu sana teslim edemem.
‹htiyar dede bu sözlerinde hakl› idi. Peygamberimiz
hayat› boyunca bu kat› kalbli, taﬂ yürekli adamdan ne-
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ler çekti. Ebu Leheb ile Ebu Cehil O’nun en sert düﬂmanlar› oldular.
‹htiyar dede, sonra o€lu Abbas’a döndü:
– Sen bu iﬂe lay›ks›n, fakat ailen kalabal›k...
b) EBU TAL‹B SÖZE KARIﬁTI
– Babac›€›m, benim servetim az, fakat ﬂefkatim var.
Kardeﬂim Abdullah’›n o€luna bakma€a ben sana minnet bilirim, dedi ve böylece Hz. Muhammed, amcas›
Ebu Talib’in himayesine girdi.
Ebu Talib O’na öksüzlü€ünü hissettirmemek için
elinden geleni yap›yor, O’nu öz evlad› gibi seviyordu.
Peygamberimiz 12 yaﬂlar›nda iken bir müddet Ebu
Talib’in koyunlar›n› güttü. K›rlar›n temiz havas›n› teneffüs ederek amcas›na yard›mda bulunmay› bir ﬂeref bildi. Bu hayat O’nun temiz f›trat›n› korudu ve geliﬂtirdi.
Bir defa koyunlar›n› arkadaﬂlar›na b›rakarak Mekke’ye
indi. Akranlar› gibi e€lencelere kat›lmak istedi. Yolda
bir dü€üne rastlad›. Dü€ünü seyrederken üzerine bir
uyku geldi, orada uyuya kald›. Böylece e€lenceden zevk
alamad›. O, cahiliyet adetlerinden zaten hoﬂlanmazd›.
O’nun hoﬂland›€› ﬂeyler çok üstün nitelik taﬂ›rd›. Koyun otlat›rken, kurtlar›n sürüye dal›p koyunlar› kapt›€›n› gördü. Bundan ibret ald›.
c) SUR‹YE’YE T‹CARET KAF‹LES‹YLE
G‹TMES‹
Amcas› Ebu Talib, ticaretle meﬂguldü. Bir seferinde
yan›nda Hz. Muhammed’i de götürdü. ﬁam’›n yak›n›ndaki Büsra kasabas›na u€rad›lar. Burada Bahira ad›nda
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bir papazla karﬂ›laﬂt›lar. Bahira genç çocu€u görünce
O’nun Son Peygamber olaca€›n› sezdi ve O’na.
– Sana bir ﬂeyler soraca€›m. Lat ve Uzza hakk› için
do€ru söyle, dedi.
O da:
– Lat ve Uzza’ya yemin verme, zira benim dünyada
en nefret etti€im ﬂey putlard›r, dedi.
– Bahira soracaklar›n› sordu. Ald›€› cevaplar, sezdiklerine uygun düﬂüyordu. Ebu Talib’e dönerek:
– Bu çocuk, son Peygamber olacakt›r. ﬁam Yahudileri aras›nda O’nun vas›flar›n› bilen, alametlerini tan›yanlar vard›r. Olabilir ki O’na h›yanet ederler. Sen
O’nu ﬁam’a götürme, dedi.
Bunun üzerine Ebu Talib al›ﬂ-veriﬂini burada yap›p
ﬁam’a gitmekten vazgeçti. Bu olay Siyer kitaplar›nda türlü ﬂekillerde anlat›lmaktad›r. Bat›l› yazarlar, bundan ﬂöyle bir ﬂey ç›karmak isterler: Güya Peygamberimiz, dini
malumat› bu k›sa görüﬂme s›ras›nda Bahira’dan alm›ﬂ
imiﬂ! Bu, gülünç bir ﬂeydir. ‹slamiyet gibi en mükemmel bir dinin birkaç dakikal›k bir görüﬂme s›ras›nda bir
papazdan al›nmas›n› ak›l hiç almaz. Sonra o papazda bu
bilgiler varsa, onlar› neden kendi aç›klay›p da bir din
kurmad› da, bunlar› baﬂkas›na aktard›?
Bat›’l› yazarlar›n bu sözleri her bak›mdan çürüktür.
d) F‹CAR HARB‹
Araplar aras›nda kan gütme davas› vard›. En basit
bir ﬂey yüzünden kavga ederlerdi. Aralar›nda savaﬂ hiç
eksik olmazd›. Bunlar›n içinde en çetinlerinden biri Ficar harbi idi. Haram aylardan olan Muharrem, Recep,
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Zil’ka’de ve Zi’l-hicce aylar›nda savaﬂ yap›ld›€› için buna
Ficar harbi denildi. Bu savaﬂlardan birine Hz. Peygamber de kat›ld›. Çünkü Kureyﬂ hakl› idi. Dört y›l süren
bu savaﬂ› Kureyﬂ kazanm›ﬂ ve bir andlaﬂma imzalanm›ﬂt›r.
e) T‹CARET HAYATINA ATILMASI
Kureyﬂ’in itibarl› kad›nlar›ndan olan Hatice, baz›
kimselere sermaye verip onlarla ortakl›k yap›yordu. Ebu
Talib’in teklifi ile Hatice, Hz. Muhammed’e sermaye vererek kölesi Meysere ile Suriye’ye büyük bir kervanla ticarete yollad›.
Hz. Muhammed, 13 yaﬂ›nda iken Suriye’ye ticaret
kervan›yla gelmiﬂti. Bu defa Büsra kasabas›na u€rad›klar›nda Bahira yoktu. Yerinde Nestura isminde baﬂka bir
rahip vard›.
Bu seyahatte ticaret, ümidin üstünde çok kârl› oldu.
Üç ay süren bir yolculuktan döndükleri zaman, Mekke’ye yaklaﬂt›klar›nda Hz. Muhammed kervan›n önünde geliyordu. Hatice O’nu karﬂ›lad›, yap›lan ticaretin neticesinden çok memnun kald›. O s›ralarda bu kadar kâr
yapan olmam›ﬂt›. Hatice’nin O’nun ticaret iﬂlerinde
emanetine güveni tamd›. Akrabalar vas›tasiyle Hatice’nin Hz. Muhammed ile evlenmesi kararlaﬂt›r›ld›.
f) HZ. HAT‹CE ‹LE EVLENMES‹
Hz. Peygamber o zaman 25 yaﬂ›nda idi. Hatice’nin
yaﬂ› k›rka yak›nd›. Nikah, adet üzere Hatice’nin evinde
k›y›ld›. Hatice’nin vekili Varaka b. Nevfel, Hz. Peygamber’in de, amcas› Ebu Talib idi. Ebu Talib, aya€a kalka-
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rak ﬂöyle söze baﬂlad›.
– Allah’a ﬂükürler olsun, bizi ‹brahim ve ‹smail neslinden k›ld›. Bizi Kâbe’nin bekçisi, halk›n ulusu yapt›.
Kardeﬂimin o€lu Muhammed ile Kureyﬂ’ten hangi genç
mukayese olunabilir? Bütün ﬂeref ve fazilet O’nda toplanm›ﬂt›r. Ayn› ﬂekilde ﬂeref ve ﬂan sahibi olan Hatice’ye
talibdir.
Bundan sonra Hatice taraf›ndan Varaka söz ald› ve
Hatice’nin Hz. Muhammed ile nikah›n› akdetti. Develer kesilerek davetlilere mükemmel bir ziyafet çekildi.
Yeni kurulan bu yuvada mesut bir hayat baﬂlad›. Hz.
Peygamber’in kavmi aras›nda itibar› çok yükseldi. Mekkeliler O’na Muhammedü’l-Emin ad›n› vermiﬂlerdi.
Gerek aile ve gerekse cemiyet hayat›nda O’nun faziletten, ﬂereften ayr›ld›€› asla görülmemiﬂtir.
g) HZ. PEYGAMBER’‹N ÇOCUKLARI
Hz. Peygamber’in aile saadeti, do€an çocuklar›yla
birkat daha artt›. Üçü o€lan, dördü k›z olmak üzere yedi çocu€u dünyaya geldi. ‹brahim’den maada hepsi Hatice’den do€du.
Erkek çocuklar›: Kas›m, Abdullah ve ‹brahim’dir.
K›z evlatlar›: Zeynep, Rukkiyye, Ümmü Gülsüm ve
Fat›matü’z-Zehra’d›r. Kas›m ilk çocu€udur. Onu pek severdi. Ondan dolay› Peygamberimizin künyesi Ebü’l-Kas›m’d›r. Kas›m ile Abdullah küçük yaﬂta vefat ettiler.
K›zlar›n›n hepsi büyüdü ve onlar› kendi eliyle gelin etti.
En büyük k›z› Zeyneb’i Ebu As ile evlendirdi. Hicret’ten
sonra Zeyneb’i, kocas› salmad›€›ndan Mekke’de kald›.
Sonradan o da Medine’ye al›nd›. Rukkiyye, Hz. Osman

Osman Keskio€lu

27

ile evlendi, o ölünce Ümmü Gülsüm de. Hz. Osman’a
vard›. Bundan dolay› Ona Zinnureyn denir. Küçük k›z›
Hz. Fat›ma, hicretten sonra Medine’de Hz. Ali ile evlendi. Hz. Peygamber’in sülalesi, Ehlibeyt onun neslinden gelmedir. Hz. Fat›ma’dan baﬂka bütün evlatlar›,
Hz. Peygamber’den önce vefat ettiler. Allah cümlesinden raz› olsun.
h) KÂBE’N‹N TAM‹R‹NDE HAKEML‹⁄‹
Kâbe’yi Hz. ‹brahim ile o€lu ‹smail bina etmiﬂlerdir.
Üzerinde tavan yoktu. Ya€murlu günlerde sel sular› binay› basard›. Buna mani olmak için bir set yap›lm›ﬂsa
da bu y›k›ld›€›ndan sellerin tahribat› önlenememiﬂti.
Peygamberimiz’in atalar›ndan Kusay, Kâbe’nin üstüne
tavan çatm›ﬂsa da zamanla bu da y›k›lm›ﬂt›r. Bir olay Kâbe’nin tamirine sebep oldu: Kâbe’nin k›ymetli eﬂyas›,
içinde muhafaza olunuyordu. Selden baz› yerleri y›k›ld›€›ndan bir h›rs›z içeri girmiﬂ, baz› eﬂyalar› çalm›ﬂt›. Bunun üzerine Kâbe’yi yeniden yapma€a karar verdiler.
Bu s›rada Cidde sahilinde bir Rum’un gemisi kazaya
u€ram›ﬂt›. Bunun kerestelerini sat›n al›p Kâbe’nin inﬂas›nda kulland›lar. Hacer-i Esved’i yerine koyma€a s›ra
gelince anlaﬂamad›lar. Her kabile bu ﬂerefi almak istedi.
Bu anlaﬂmazl›k yüzünden aralar›nda kavga ç›kt›. Kureyﬂ’in en yaﬂl›s› olan Ebu Ümeyye ﬂöyle bir teklifte bulundu: “Sabahleyin Safa kap›s›ndan gelen ilk zat›n bu iﬂte hakem olmas›.” Bunu yerinde buldular.
Ve o sabah Hz. Muhammed’in geldi€ini görünce sevindiler. Çünkü O’nun do€rulu€unda, dürüstlü€ünde asla
ﬂüpheleri yoktu. O’na El-Emin diyorlard›. O’na duru-
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mu anlatt›lar. O da ﬂöyle makul bir tutumla meseleyi
tatl›l›kla halletti: Ortaya bir yayg› yayd›, Hacer-i Esved’i
yayg›n›n üzerine koydu, her kabile ulular›ndan birer kiﬂinin, yayg›n›n kenar›ndan tutmas›n› söyledi. Böylece
taﬂ yukar› yerine kalk›nca, mübarek elleriyle al›p yerine
yerleﬂtirdi. Bu suretle her kabile bu ﬂereften pay›n› alm›ﬂ
oldu ve memnun kald›. Böyle bir hal tarz› baﬂka kimsenin akl›na gelmemiﬂti.
Hz. Peygamber’in Kâbe’nin bir tamiri s›ras›nda Kureyﬂ’le birlikte çal›ﬂt›€›, taﬂ taﬂ›d›€›, hatta bu yüzden
omuzlar›n›n yara oldu€u, tarihin rivayetleri aras›ndad›r.
Amcas› Abbas, O’na elbisesini omuzuna koymas›n› söyledi. Hz. Peygamber amcas›n›n bu sözüne uyarak elbisesini toplay›p omuzuna koyunca vücudu aç›ld›€›nda yere
düﬂerek kendinden geçti ve sonra bu hali Ebu Talib’e
anlatarak, o zaman: “Ya Muhammed, sen Peygambersin, sana yak›ﬂmaz” diye bir ses duydu€unu söyledi. O s›rada Hz. Peygamber 35 yaﬂlar›nda idi.
1) PUTPERESTL‹⁄‹N SONUNA DO⁄RU
Cahiliyet ça€›nda Araplar putlara tapma€a baﬂlam›ﬂlard›. Hz. ‹brahim’in dininden ayr›lm›ﬂlard›. Kâbe’yi
putlarla doldurmuﬂlard›. Burada toplan›rlar, içerler,
zevk ve sefa içinde e€lenirlerdi. Geceleri toplan›rlar, ﬂiir okurlar, masal anlat›rlard›. Araplarda kan davalar› eksik olmaz, çapulculuk yaparlard›. Ancak: Muharrem,
Recep, Zil-kade ve Zi’l-hicce aylar›nda kan dökmezler,
kavga yapmazlard›. Bunlara Eﬂhur’u Hurum derlerdi.
Bunlar bar›ﬂ aylar› idi. Bunlarda silahlar› çatarlar, keyiflerine bakarlard›. O zaman bu e€lence alemleri daha ar-
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tard›. Ancak içlerinden baz› kimseler bu zevk ve sefa
alemlerinin batakl›€›ndan kendilerini kurtarm›ﬂt›. Varaka b. Nevfel, Kuss b. Saide, Ubeydullah ‹bn-i Cahﬂ,
Osman ‹bn-il Huveyris puta tapmaktan vazgeçmiﬂlerdi.
Varaka b. Nevfel Tevrat ve ‹ncil’i okurdu. Kuss ibn-i
Saide son Peygamber’in gelece€i vaktin yaklaﬂt›€›n› haber verenlerdendi. Araplar›n meﬂhur panay›r› Suk-›
Ukaz’da, bir k›z›l deve üzerinde söyledi€i bir hutbesini
Hz. Muhammed Aleyhisselam gençli€inde dinlemiﬂti.
O hutbeyi asl› kadar güzel tercüme yapan Cevdet Paﬂa’dan dinleyelim:
OKUMA:
“Ey insanlar, geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret al›n›z.
Yaﬂayanlar ölür, ölen fena bulur. Olacak olur. Ya€mur ya€ar, otlar biter. Çocukar do€ar. Analar›n›n babalar›n›n yerini tutar. Sonra hepsi mahvolup gider. Vukuat›n ard› aras› kesilmez, hemen birbirini kovalar. Kulak tutunuz. Dikkat ediniz. Gökte haber var. Yerde ibret alacak ﬂeyler var.
Yeryüzü bir yayg›n eyvan. Gökyüzü bir yüksek tavan. Y›ld›zlar yürür. Denizler durur. Gelen kalmaz. Giden gelmez.
Acaba vard›klar› yerden hoﬂnut olup da m› kal›yorlar? Yoksa orada b›rak›l›p da uykuya m› dal›yorlar? Yemin ederim.
Allah’›n indinde bir din vard›r ki; ﬂimdi bulundu€unuz
dinden daha sevgilidir. Ve Allah’›n bir gelecek Peygamberi
vard›r ki; gelmesi pek yak›n oldu. Gölgesi baﬂ›n›z›n üstüne
geldi. Ne mutlu o kimseye O’na iman edip de o dahi ona
hidayet eyleye. Vay o bedbahta, kim O’na isyan ve muhalefet eyleye. Yaz›klar olsun ömürleri gaflet ile geçen ümmetlere.
Ey cemaat! Hani, aba ve ecdad? Hani müzeyyen kaﬂa-
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neler ve taﬂtan haneler yapan Ad ve Semud? Hani, dünya
varl›€›na ma€rur olup da kavmine “Ben, sizin en büyük
Rabbinizim” diyen Fir’avun ile Nemrud? Onlar, size nisbetle daha zengin ve kuvvet, kudretce sizden üstün de€il midirler? Bu yer, onlar› de€irmeninde ö€üttü, toz etti, da€›tt›.
Kemikleri bile çürüyüp da€›ld›. Evleri yak›l›p ›ss›z kald›.
Yerlerini, yurtlar›n› ﬂimdi köpekler ﬂenlendiriyor. Sak›n onlar gibi gaflet etmeyin. Onlar›n yoluna gitmeyin. Her ﬂey fanidir. Baki ancak Cenab’a Hak’d›r ki, birdir, ﬂerik ve naziri yoktur. Tapacak ancak O’dur. Do€mam›ﬂ do€urmam›ﬂt›r. Evvel gelip geçenlerde bize ibret alacak ﬂey çoktur.
Ölüm ›rma€›n›n girecek yerleri var, ama ç›kacak yerleri yoktur. Büyük küçük hep göçüp gidiyor. Giden geri gelmiyor.
Cezmettim ki kamuya olan bana da olacakt›r.”
(Cevdet Paﬂa, K›ssas-›l Enbiya, c.1, s.72)

Kuss, Bi’set’ten önce öldü. Kabilesi Müslüman oldu. O
zaman kabile reisine Hz. Peygamber sordu:
– ‹çinizde Kuss’u tan›yan var m›?
– Hepimiz tan›r›z, ya Resulallah, dediler.
Resul-i Ekrem:
– Kuss’un Ukaz panay›r›nda deve üzerinde söyledi€i konuﬂmas›nda: “Yaﬂayan ölür, ölen fena bulur, olacak olur”
dedi€i hiç hat›rdan ç›kmaz, buyurdu.
Orada bulunanardan Hz. Ebu Bekir de:
– Ya Resulallah, o gün ben de Ukaz panay›r›nda bulunuyordum. Kuss’un söyledi€i sözler hep hat›r›mdad›r, diyerek yukar›ki hutbeyi baﬂ›ndan sonuna kadar okudu.
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ÜN‹TE-IV
PEYGAMBERL‹K DEVR‹NDE
HZ. MUHAMMED (VAHY‹N BAﬁLAMASI)

Konular:
• Hira’da ‹nzivas›
• ‹lk Vahyin Geliﬂi
• Varaka’n›n Dedikleri
a) H‹RA’DA ‹NZ‹VASI
Hz. Muhammed Aleyhisselam, 40 yaﬂ›na geldi€i zaman, halinde bir baﬂkal›k sezilme€e baﬂlad›. Bilhassa
inziva hayat›n› sever oldu. Mekke’nin üç mil yukar›s›ndaki Hira da€›nda bir ma€araya gider. Ramazan ay›n›
orada geçirir, ibadet ederdi. Ramazan ay› gelince yan›na
az›€›n› al›r, oraya çekilirdi. Yan›nda az›€› bitince, yine
Mekke’ye Hz. Hatice’nin yan›na döner, biraz kal›r, sonra ma€araya dönerdi. Kendisini orada ruh sükunetine
verir, düﬂünceye dalard›. Cenab-› Hak O’nu büyük vazifeyi kabule haz›rl›yordu. Kula€›na gaipten sesler geliyor; “Sen Allah Elçisisin” diyordu. Rüyalar› oldu€u
gibi ç›k›yordu. O, Allah’u Teala’n›n peygamberleri vas›tasiyle müjdeledi€i son Peygamber olacakt›...
Milad’›n 610’uncu y›l›nda Ramazan-› ﬁerif ay›nda
Hz. Peygamber, adet üzere yine Hira’daki ma€araya çekilmiﬂti. Halk›n sevgi ve sayg›s›n› kazanan, do€ruluk ve
emanete riayetinden dolay› kavminin Muhammedü’l-
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Emin ad›n› verdi€i bu yüce ﬂahsiyet bütün insanl›€›n
düﬂtü€ü dalalet ve sefahetten son derece uzakt›. O, yüce
hakikat› ar›yordu. Dünyay› kaplayan dalalet kas›rgas›, insanl›€› k›r›p eziyordu. O, bundan kurtuluﬂun yolunu
düﬂünüyordu. Araplar k›z çocuklar›n› diri diri topra€a
gömer, Mecusiler hatta ana ve k›z kardeﬂle nikah› mübah sayar, barbarlar ülkeleri tahip edip insanlara iﬂkence yapar dururken bu halin sonu nereye varacakt›r? ‹ﬂte O’nun dima€›n› bunlar meﬂgul ediyordu. Etraf›nda
uzanm›ﬂ çöller s›ralanm›ﬂ da€lar, serilmiﬂ vahalar, vadiler var. Gökyüzünde say›s›z y›ld›zlar ve ay parl›yor. Sabah olunca yine güneﬂ do€up kainata ›ﬂ›k saçacak. Bunlar›n hepsi güzel ve tatl› ﬂeyler. Fakat insanl›€›n saadet
ve mutluluk güneﬂi acaba ne zaman do€acak?
Hira da€›nda hangi din üzere ibadet ediyordu? Hz.
‹brahim’in veya Hz. Musa’n›n veya ‹sa’n›n dini üzere
ibadet yapard›, diyenler var. Böyle bir köﬂeye çekilip ibadet etme€e tahannüs denir. Aynî Ümdet’ül-Kari adl›
Buhari ﬁerhinde bu kelimeyi izah ederken ﬂöyle demektedir: “Peygamberimiz’in ne suretle ibadet etti€i
sorulacak olursa, bunun tefekkür ve ibretten ibaret oldu€unu söyleriz.”
b) ‹LK VAHY‹N GEL‹ﬁ‹
Peygamberli€inin baﬂlang›c› olarak Hz. Peygamber’e
yüce hakikat rüya aleminde keﬂfolunma€a baﬂlad›.
O’nun rüyada gördü€ü her ﬂey ayd›nl›k bir sabah gibi
aynen vaki oluyordu. Bir gün Hira da€›ndaki ma€arada
vahiy getiren melek Cebrail Aleyhisselam kendisine göründü ve:
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– Oku dedi.
Hz. Peygamber:
– Ben okumak bilmem, dedi.
Melek, ayn› emri tekrarlad›; Hz. Peygamber yine:
– Ben okumak bilmem, cevab›n› verdi. Bunun üzerine melek O’nu baﬂtan aya€a takati kesilinceye kadar
s›kt›.
Hz. Peygamber:
– Ne okuyay›m, diye sordu.
O zaman melek, Mâverâ’dan gelen seslerin en tatl›
ahengiyle ﬂunlar› okudu:

ِ ِ
۪ ﻚ
ﺍﻟﺬﻯ َﺧﻠ َ َﻖ
َ ِ ّﺎﺳ ِ َﺭﺑ
ْ ﺍ ْﻗ َﺮ ْﺃ ﺑ
“Yaratan Rabbi’nin ismiyle oku. O, insan› yap›ﬂkan maddeden yaratt›. Oku! O, çok kerim
olan Rabb’inin hakk› için ki, O, kalemle tâlim
etti, insana bilmediklerini ö€retti.”
Alak Sûresi’nin baﬂ›nda bu ayet-i kerimeler ilk gelen
vahiydir. Hz. Peygamber bunlar› kalbine nakﬂetti ve mele€in sesini takibederek, aynen okudu ve derhal evine
döndü. ‹lk vahiy haletinin verdi€i endiﬂenin titreyiﬂi
içinde eﬂi Hz. Hatice’ye:
– “Beni örtün, beni örtün” dedi. Ve derin bir
uykuya dal›p uyand›ktan sonra gördü€ü hali eﬂine anlatt›. Sad›k eﬂi O’nu teselli etti:
– Müjdeler olsun, sebat et. Hayat›m› elinde bulunduran Allah’a yemin ederim ki, sen bu ümmetin peygamberi olacaks›n; Yüce Allah seni asla b›rakmaz. Zira
sen, akrabal›k haklar›na riayet edersin. Sözünde do€rusun. Güçlüklere dayan›rs›n. Misafirleri a€›rlars›n, fela-
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kete u€rayanlar›n yard›m›na koﬂars›n. Böyle olan kulunu Allah yaln›z b›rakmaz...
Bu sözler, Hz. Hatice’nin ne kadar yüksek ruhlu bir
kad›n oldu€unu göstermektedir. Yüce Allah, son Peygamber olarak seçti€i Hz. Muhammed’e eﬂ olarak da
böyle yüksek fazilet sahibi bir kad›n› nasib etmiﬂtir. Bu
da Allah’›n bir lütfudur.
c) VARAKA’NIN DED‹KLER‹
Hz. Hatice bu ola€anüstü hal hakk›nda bilgi edinmek üzere akrabas›ndan olan Varaka b. Nevfel’e koﬂtu.
O, dinler hakk›nda bilgi sahibi idi. Hatice’ye:
– “Kuddus, kuddus, dedi. E€er hal, anlatt›€›n gibi ise O’na gelen, Hz. Musa’ya gelen Namus-u Ekber’dir. Yani büyük Melek’tir.”
Hz. Peygamber Kâbe’yi tavaf etmek üzere evinden
ç›kt›€›nda Varaka’ya rastlad› ve Hatice’nin anlatt›€› gibi
baﬂ›ndan geçenleri tekrar anlatt›. Varaka:
– “Sen bu ümmet’in Peygamberi olacaks›n.
Sana görünen Musa’ya gelen büyük Melek’tir,
sana yalanc› diyecekler, eziyyet edecekler, yurdundan ç›karacaklar, seninle savaﬂ yapacaklar.
Bu ﬂayet o günlere eriﬂirsem sana Allah için yard›m ederim” dedi.
Varaka’dan bu sözleri duyunca:
– Onlar beni do€up büyüdü€üm yurdumdan ç›karacaklar m› ki, diye sordu.
Varaka:
– “Evet, dedi. Sen gibi hiçbir Peygamber yoktur ki, kavmine gönderilsin de ona yalanc› de-
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mesinler, eziyet etmesinler, onu yurdundan ç›karmas›nlar.”
Varaka bu söylediklerini geçmiﬂ peygamberlerin hayat›ndan ö€renmiﬂti. Hz. Muhammed’e onlar› haber veriyordu. O zaman çok yaﬂl› olan, hatta gözleri görmez
bir hale gelen bu ihtiyar›n dedikleri do€ru idi.
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ÜN‹TE-V
‹LK MÜSLÜMANLAR

Konular:
• ‹lk Müslüman Olanlar
• Hz. Ali’nin ‹slam’› Kabul Etmesi
• Hz. Ebu Bekir’in Müslüman Olmas›
• Aﬂikare Davet
• ‹lk Müslümanlar›n U€rad›klar› Eza ve Cefalar
• Müﬂriklerin Elebaﬂ›lar›
a) ‹LK MÜSLÜMAN OLANLAR
Hz. Peygamber’e vahyin gelmesiyle insanlar› Hak
Din’e davet vazifesi baﬂlam›ﬂ oldu. Önce sad›k eﬂi Hatice iman etti. Azadl› kölesi Zeyd de iman edenlerdendir.
b) HZ. AL‹’N‹N ‹SLÂM’I KABUL ETMES‹
Ebu Talib’in ailesi pek kalabal›k oldu€undan o€lu
Ali’yi, Hz. Muhammed yan›na alm›ﬂt›. Ali o zaman beﬂ
yaﬂ›nda bir çocuktu. Hz. Muhammed’e Peygamberlik
verilip insanlar› Hak Din’e davete memur oldu€u zaman Ali O’nun evinde yaﬂ›yordu. Hz. Hatice Müslüman olmuﬂtu. Eﬂi ile beraber ibadet edip Kur’an okurken onlar› Ali görüyordu. Çocuk safiyeti ile bunlar› sordu.
Hz. Peygamber de ona ‹slamiyet’i anlatt›. O da ‹slamiyet’i kabul etti.
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c) HZ. EBU BEK‹R’‹N MÜSLÜMAN
OLMASI
Hz. Ebu Bekir (Allah O’ndan raz› olsun), Hz. Muhammed Aleyhisselam’›n en candan dostu idi. Ebu Bekir’in Mekke’de itibar ve ﬂerefi büyüktü. Zengin bir tüccard›. Hz. Muhammed’i arayan, Ebu Bekir’in, dükkan›nda bulurdu. Aralar›ndaki bu içtenlik sebebiyle Hz.
Peygamber, aile d›ﬂ›ndaki kiﬂilerden ilk önce Ebu Bekir’i ‹slam’a davet etti. O’da kendisine çok güveni oldu€undan O’nun davetini tereddütsüz kabul etti. Hz. Ebu
Bekir’in ‹slamiyeti kabul etmesiyle Hz. Peygamber kendisine büyük bir destek bulmuﬂ oldu. O’nun himmetiyle baz› önemli kiﬂiler Müslüman oldular. Çünkü Ebu
Bekir’in kendilerini yanl›ﬂ yola götürmeyece€inden
emin idiler. Affan o€lu Hz. Osman, Avf o€lu Abdurrahman, Talha, Ebu Vakkas o€lu Sa’d, Avvam o€lu Zübeyr, hep onun delaletiyle Hak Din’i kabul ettiler. Allah cümlesinden raz› olsun.
d) Aﬁ‹KÂRE DAVET
‹lk Müslümanlar, Kureyﬂlilerin ‹slamiyet’e karﬂ› düﬂmanl›klar›n› bildikleri için, dinlerini gizli tuttular. Bu
durum üç y›l devam etti. Art›k aç›ktan ‹slam’a davet etme€e s›ra gelmiﬂti. ﬁu mealdeki ayet-i kerimeler vahyolundu:
Yak›n akrabalar›n› uyar, mü’minlerden sana
tabi olanlara rahmet ve himaye kanatlar›n› indir. ﬁayet sana âsi olup karﬂ› dururlarsa, onlara: Ben sizin iﬂlediklerinizden tamamiyle uza€›m,
de.” (ﬁuara Sûresi, Ayet: 214-216)
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“Sana emrolunan› aç›ktan aç›€a beyan et.
Müﬂriklerden yüz çevir.” (H›cr Sûresi, Ayet: 94)
Hz. Peygamber vahyin bu emrine uyarak: Abdülmuttalib ailesini, amcas› Ebu Talib, Abbas, Hamza, Ebu Leheb de dahil olmak üzere evine ziyafete davet etti. Yemekten sonra sohbet baﬂlad›. S›ras› gelince Hz. Peygamber Allah’dan ald›€› emri akrabas›na tebli€ ederek onlar› Hak din’e ‹slamiyet’e davet etti. H›rç›n bir adam olan
amcas› Ebu Leheb hemen ortaya at›ld› ve onun sözünü
keserek cemaat› da€›tt›. Böylece ilk davetinde daha amcas› Ebu Leheb Hz. Peygamber’in karﬂ›s›na dikildi.
Bir müddet sonra Hz. Peygamber davetini daha geniﬂletti. Bir gün Safa tepesine ç›karak:
– Ey Kureyﬂ halk›, diye seslendi. O’nun sesini duyanlar oraya koﬂtular ve etraf›nda topland›lar. Hz. Peygamber onlara:
– Size ﬂu tepenin arkas›nda bir düﬂman ordusunun
bulundu€unu haber versem bana inan›r m›s›n›z? diye
sordu.
– Evet inan›r›z, çünkü senin yalan söyledi€ini hiç
duymad›k, dediler.
Hz. Peygamber onlara:
– O halde sizi uyar›yorum. Siz e€er, Allah’a inanmazsan›z, büyük bir azaba u€rars›n›z, dedikten sonra kabile adlar›n› ayr› ayr› söyledikten sonra; haberiniz olsun
ki, Allah bana yak›n kabilemi uyarmay› emrediyor. Ben
sizin için ne dünya menfaati sa€lama€a, ne de ahirette
bulaca€›n›z nasibi haz›rlama€a sahip de€ilim. Bunlar sizin bir sözünüze ba€l›d›r. O da, Allah’dan baﬂka ilah
yoktur, demenizdir, dedi.
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Dinleyiciler aras›nda bulunan Ebu Leheb hemen
aya€a kalkarak:
– Günümüzü zehir ettin. Bizi buraya bunun için mi
toplad›n, dedi.
Bunun üzerine bu toplant› da bir sonuç vermedi.
e) ‹LK MÜSLÜMANLARIN U⁄RADIKLARI EZA VE CEZALAR
‹lk Müslümanlar›n içinde kimsesiz olanlar, kendilerine arka ç›kacak kuvvetli adam› bulunmayanlar, müﬂrikler’in takibine u€ram›ﬂlard›r. Müﬂrikler, Ebu Bekir,
Osman gibi büyük ve zengin zatlara bir ﬂey demiyorlard›, fakat zay›f gördükleri fakirlere etmedik ﬂey b›rakm›yorlard›; onlar› aç, susuz tutarlar, dö€erler, k›zg›n kumlar›n üstüne yat›r›p iﬂkence yaparlard›. En çok eza ve cefaya u€rayanlar ﬂunlard›:
Bilal-i Habeﬂi: Habeﬂli bir zencidir. Ümeyye ‹bn-i
Halef’in kölesiydi. Ümmeyye ‹slam’›n en büyük düﬂmanlar›ndan oldu€undan, kölesine yapmad›k eziyet b›rakmazd›. Onu k›zg›n kumlar›n üstüne yat›r›p, gö€süne
k›zg›n taﬂlar kor, saatlerce güneﬂ alt›nda tutard›. Bilal,
iman hazz›n›n verdi€i kuvvetle bunlara dayan›r; Allah
bir’dir, diyerek bunlara katlan›rd›. Nihayet Hz. Ebu Bekir O’nu alarak azad etti. Bilal yan›k sesiyle ezan okudu€u zaman herkes zevkle dinlerdi.
Ammar ‹bn-i Yasir: ‹lk Müslüman olanlardand›r.
Kureyﬂ bu gibi hamisi olmayan acizlere, her türlü insanl›k d›ﬂ› eza yapmaktan çekinmeyecek kadar soysuzlaﬂm›ﬂt›. Ammar’› kumlara yat›r›rlar, bay›lt›ncaya kadar dö€erlerdi. Ammar’›n babas› Yasir, anas› Sümeyye de ayn›
muamelelere u€ruyorlard›.
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Süheyb Rumi: Rumi denirse de as›l ‹ranl›’d›r. Bizansl›lara esir düﬂtü€ünden, orada yetiﬂti€inden Rumi
denilmiﬂtir. Köle olarak Arabistan’a sat›lm›ﬂt›. Hz. Peygamber’in ‹slam’a davetini duyunca Müslüman oldu.
Müﬂrikler ona da çok iﬂkence yaparlard›.
Habbab b. Eret: Temin kabilesindendir. Müslümanlar›n say›s› 7 iken Müslüman oldu. ‹ﬂkenceye maruz
kald›. Bir defa Habbab’› k›zg›n kömürler üzerine yat›rd›lar, üstü baﬂ› yara içinde kald›. Aradan y›llar geçtikten
sonra Habab bu olay› Hz. Ömer’e anlatarak s›rt›n› gösterdi yan›k yerlerin izi belli idi. Habbab demircilik yapard›.
Ebu Fükeyhe: Safvan ‹bn-i Ümeyye’nin kölesiydi.
Safvan ona iﬂkence yapar, ‹slamiyet’ten ç›kmas› için zorlard›. Fakat o bütün bunlara dayand› ve dininde sebat
gösterdi.
Lübeyne, Nehdiyye, Zinnire, Ümmü Abis ad›ndaki
cariyeler Müslüman olduklar›ndan eza ve cefaya u€ram›ﬂlard›. Hz. Ebu Bekir bu dördünü sat›n alarak azad
etmiﬂtir.
f) MÜﬁR‹KLER‹N ELEBAﬁILARI
Müﬂrikler, Hz. Osman gibi müslümanlar›n ileri gelenlerine bile elden gelen ezay› yapmaktan çekinmiyorlard›. Hatta ellerini ve dillerini ‹slam’›n büyük Peygamber’ine uzatmak cüreti göstermiﬂlerdi. Hz. Peygamber’e
en çok düﬂmanl›k edenler ﬂunlard›r:
Ebu Leheb: Hz. Peygamber’in öz amcas›d›r. ‹slam’›n
en büyük düﬂman›d›r. Kar›s› Ümmü Cemil ki, Ebu Süfyan’›n k›z kardeﬂidir, kocas› gibi o da eliyle ve diliyle
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Peygamber’e eza verenlerdendir. Bu ikisi hakk›nda Tebbet Sûresi inmiﬂtir. Bedir zaferi yüre€ine indi ve öldü.
Ebu Cehil: Bu da müslümanlar›n en büyük düﬂman›d›r. Müslümanlar onun elinden ve dilinden neler
çekmediler. ‹slam’a düﬂmanl›k yapanlar›n ço€u Ümmeyyeo€ullar› idi. Çünkü Emevi ve Haﬂimi rekabeti eskidir. Ebu Cehil ise Mahzum kabilesindendir. Onlar
da reislik iddias›nda idi.
Velid ‹bn-i Mu€ire, Ebu Süfyan, Ümeyye ‹bn-i Halef, As ‹bn-i Vail, ‹slam’a düﬂmanl›kta ileri gidenlerdendir. Hz. Peygamber’in o€lu Kas›m vefat etti€i zaman,
As; Muhammed’in soyu kesildi, diyerek alay etmiﬂtir.
Evlat ac›s›yla yüre€i s›zlayan bir babay› teselli yerine böyle incitmek insanl›k d›ﬂ› bir harekettir.
Kureyﬂ ulular› Hz. Peygamber’in Allah Elçisi oldu€unu biliyorlard›. Fakat hased yüzünden O’na karﬂ› ç›k›yorlard›. Bunu Ebu Cehil’in ﬂu sözlerinden anlamak
kolayd›r:
Bir defa Ahnes, Ebu Cehil’e, ‹slamiyet hakk›ndaki
düﬂüncesini sordu. O da ﬂöyle cevap verdi:
– Bizimle Haﬂimiler aras›nda eskiden beri rekabet
vard›r. ﬁerefi paylaﬂamay›z. Onlar ziyafet verirse biz de
veririz, onlar cömertlik gösterirse biz de gösteririz; onlardan aﬂa€› kalmay›z. Böyle atbaﬂ› beraber giderken
ﬂimdi onlardan biri kendisine gökten vahiy geldi€ini
haber veriyor. Biz buna nereden ulaﬂaca€›z. Vallahi biz
onlar›n Peygamberine inanmay›z!..
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ÜN‹TE-VI
‹SLÂM DAVET‹N‹N GEL‹ﬁMES‹

Konular:
• Fazilet Yar›ﬂ›na Davet
• Kureyﬂ’in Ebu Talib’e ﬁikayetleri
• ‹lâhî Vazifeye Devam
• Hz. Ömer’in Müslüman Olmas›
• Kâbe’de Aﬂikare ‹badet
a) FAZ‹LET YARIﬁINA DAVET
Hz. Muhammed, güzel ahlak› tamamlamak çin gönderilmiﬂ bir peygamber’dir. Kur’an-› Kerim O’nun en
yüksek ahlâk üzere oldu€unu haber verir.

ِ
ٍ ﻧﻚ ﻟَﻌَﻠٰﻰ ُﺧﻠُﻖٍ َﻋ ۪ﻈ
َ َﻭ

Müsteﬂriklerden William Muir (Muhammed’in Hayat›) adl› eserinde ﬂöyle der:
“Hz. Muhammed hakk›ndaki bütün dediklerimiz bir nokta üzerinde toplan›r. O da: O’nun seciyesinin yüksekli€i, ahlâk›n›n temizli€idir. Bunlar öyle faziletlerdir ki, o zaman›n Mekkelileri
aras›nda pek nadirdi.”
Gerçekten Kureyﬂ o ça€da birçok günahlara dalm›ﬂt›. Ahlâks›zl›k batakl›klar›nda yuvarlan›p gidiyordu. ‹çki,
kumar, zina, riba, kan davalar› alm›ﬂ yürümüﬂtü. ‹çtimai hastal›klar Araplar’›n bünyesini kemiriyordu. Kut-
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sal sayd›klar› Kâbe’nin etraf›nda Harem’de bile zevk ve
sefa alemi yap›yorlar, içki ve kumar alemleri tertib ediyorlard›. Kureyﬂ’in ileri gelenleri yüz k›zart›c› davran›ﬂlardan sak›nm›yorlard›. Haﬂimiler’in baﬂlar›ndan say›lan Ebu Leheb Kâbe’de eskiden beri muhafaza olunan
alt›ndan yapma bir geyik heykelini çalm›ﬂ ve sat›p yemiﬂti. Hz. Peygamber bunlara karﬂ› fazilet mücadelesi bayra€›n› açt›. ‹slamiyet bu gibi kötülüklerin hepsinin karﬂ›s›na dikiliyordu. O’nun için Kureyﬂliler, baﬂlang›çtan
‹slamiyet’e karﬂ› ç›kt›lar. Kur’an-› Kerim ayetleri naz›l
olarak onlar›n bu davran›ﬂlar›n› kötüledi, onlar› ﬂiddetle k›nad›. Onlar da düﬂmanl›klar›n› art›rd›lar.
b) KUREYﬁ’‹N EBU TAL‹B’E ﬁ‹KAYETLER‹
Kureyﬂ’in ileri gelenleri bu halden ﬂikayet için Ebu
Talib’e giderek:
– Kardeﬂinin o€lu bizim putlar›m›z› kötülüyor, babalar›n›z da, dedeleriniz de dalalette idi, diyor. Ya O’nu
bu iﬂten vazgeçir, yahut O’nu himayeden vazgeç, dediler.
Ebu Talib onlar› mülayim sözlerle baﬂ›ndan savd›.
Aradan bir müddet geçince Ebu Talib’e yine geldiler:
– Biz art›k daha fazlas›na sabredemeyiz, ne olacaksa
olsun, e€er sen O’nu himayeden vazgeçmezsen biz senden vazgeçeriz, dediler.
Ebu Talib, iﬂin bu kadar zor bir hal ald›€›n› görünce, Hz. Muhammed’e:
– Kavmin ﬂöyle ﬂöyle diyor, diyerek olanlar› anlatm›ﬂ,
aç›ktan aç›€a art›k seni himayeden vazgeçiyorum demedi
ise de, sözün geliﬂinden öyle bir ﬂey anlaﬂ›l›yordu.
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Bu sözler, Hz. Peygamber’in mahzun kalbine pek
dokundu:
– Ben, Allah taraf›ndan Hak Dini tebli€e memurum, ben Allah elçisiyim; kendili€imden bir ﬂey yapm›yorum, dedi. Bir elime güneﬂi ötekine ay’› verseler, bu
vazifeden ayr›lmam, cevab›n› verirken, gözleri dolu dolu
oldu.
Ebu Talib, O’nu evlad›ndan çok severdi. O’nun incinmesine hiç dayanamazd›. Bu hale üzüldü ve kendini
toplayarak:
– Sen iﬂine bak o€lum, ben sa€ oldukça onlar sana
dokunamazlar, diye teminat verdi. Meﬂhur bir kasidesini söyledi.
c) ‹LÂHÎ VAZ‹FEYE DEVAM
Hz. Peygamber ‹lahi vazifesine devam etti. Müslüman olanlar günden güne art›yordu. Peygamberli€inin
alt›nc› y›l›nda idi. Hz. Peygamber bir gün Safa tepesinde otururken Ebu Cehil oradan geçti. Ortada hiçbir sebep yokken Resul-i Ekrem’e küfür etti, edeb ve terbiye
d›ﬂ› bu gibi küçük davran›ﬂlardan uzak olan Peygamberimiz, buna cevaba tenezzeül bile etmedi. Bunu bir kad›n duydu. Hz. Peygamber’in amcas› Hamza o gün avda imiﬂ. Dönüﬂte, cahiliyet adeti üzere okunu, yay›n›
omuzundan b›rakmadan Kâbe’yi tavafa geldi. Kad›n o
günkü olay› Hamza’ya anlatt›. Hamza henüz Müslüman
olmam›ﬂt›. Fakat kardeﬂinin o€luna aç›kça küfür edilmesine fena halde k›zd› ve Kureyﬂ’in meclisine giderek Ebu
Cehil’e hitaben:
– Benim kardeﬂimin o€luna sövüp O’nu inciten sen
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misin? diyerek yay› ile Ebu Cehil’in baﬂ›na vurdu. Oradakiler Kureyﬂ’in ulusu Ebu Cehil’e böyle muamele
eden Hamza’ya sald›racak oldular. Fakat böyle bir iﬂin
sonunun nereye varaca€›n› çok iyi bilen cin fikirli Ebu
Cehil:
– Dokunmay›n, Hamza’n›n hakk› var. Zira ben, kardeﬂinin o€lu hakk›nda fena sözler söyledim, dedi. Hamza gittikten sonra kendi adamlar›na dönerek:
– Aman, ona iliﬂmeyin, hiddet neticesi var›p Müslüman olur, onunla da müslümanlar kuvvet bulur, dedi.
Çünkü Hamza, de€erli, yi€it bir adamd›, gözünü budaktan sak›nmazd›... Hz. Hamza bu olaydan sonra Müslümanl›€› kabul etti ve kardeﬂinin o€lunun saf›na geçti.
d) HZ. ÖMER’‹N MÜSLÜMAN OLMASI
Hz. Hamza’n›n Müslüman oluﬂundan birkaç gün
sonra idi. Kureyﬂliler, “Dar’ün-Nedve” dedikleri kulüplerinde bir toplant› yaparak durumu gözden geçirdiler. Hz. Hamza’n›n Müslüman oluﬂu, onlar› telaﬂa düﬂürmüﬂtü. Müslümanlar günden güne kuvvetleniyordu.
Uzun konuﬂmalardan sonra, Ebu Cehil’in teklifi üzerine Hz. Muhammed’in vücudunu ortadan kald›rmaya
karar verdiler. Bu korkunç karar› kim uygulayacakt›?
Bunu içlerinden en cesur olan Ömer’e verdiler.
– Haydi Hattabo€lu, görelim seni, dediler.
Ömer o zaman 33 yaﬂ›nda idi. Ailesi Müslümanl›k
hakk›nda fikir sahibi idi. Eniﬂtesi Said, k›z kardeﬂi Fat›ma Müslüman olmuﬂlard›. Ömer’in bunlardan haberi
yoktu. K›l›c›n› kuﬂand›, Kâbe’yi tavaf ettikten sonra Safa tepesine yolland›. Müslümanlar “Dar’ul-erkam” da
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toplanm›ﬂlard›. Oraya gidip Hz. Muhammed’i öldürecekti. Fakat gerçekten o, Muhammed’i öldürme€e de€il,
kendini Müslümanlar›n aras›na katma€a gidiyordu.
Yolda Abdullah o€lu Nuaym’e rastlad›. Nuaym bakt› ki, Ömer k›l›c›n› kuﬂanm›ﬂ, hiddetli hiddetli gidiyor.
– Hayrola Hattabo€lu nereye böyle diye sordu.
O da:
Araplar›n aras›na tefrika düﬂüren Muhammed’in vücudunu ortadan kald›rma€a gidiyorum, dedi.
Nuaym:
– Vallahi zor bir iﬂe kalkm›ﬂs›n, Muhammed’in ashab› O’nun etraf›nda pervane gibi dolaﬂ›yor. O’na yol
bulmak güç. Tutki bir yolunu bulup bu iﬂi becerdin.
Abdülmenafo€ullar› seni yeryüzünde elini kolunu sallayarak gezme€e b›rak›rlar m› san›yorsun?
Ömer bu sözlere al›nd›:
– Sen de mi Muhammed’den yana oluyorsun, öyle
mi? diye ç›k›ﬂt›.
Nuaym:
– Ya Ömer, sen beni b›rak, evvela kendi ailene bak,
eniﬂten ve amcan o€lu Said ile eﬂi olan k›z kardeﬂin Fat›ma Müslüman oldular.
Ömer buna pek inanmak istemedi. Fakat içine de
bir ﬂüphe düﬂtü. K›z kardeﬂinin evine u€rayarak kap›y›
çald› ve içeri dald›. ‹çerdekiler telaﬂland›lar. Ömer’in ‹slam düﬂmanl›€›n› biliyorlard› Ömer sordu:
– Okudu€unuz ne idi?
Eniﬂtesi:
– Bir ﬂey yok, dedi.
Ömer’in hiddeti artt› ve eniﬂtesinin yakas›ndan tutup onu yere çarpt›. Araya k›z kardeﬂi girdi. Ömer ona
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da bir tokat att›. Fena halde can› yanan Fat›ma, kardeﬂi
Ömer’e ﬂöyle hayk›rd›:
– Allah’dan kork, bir kad›na yapt›klar›na bak. Ben
ve eﬂim Müslüman olduk. baﬂ›m›z› kessen bundan dönmeyiz.
Manzara hazindi, Ömer yapt›€›na piﬂman oldu. Yüre€inin içinde birﬂeyler uyand›. Ruhunun derinliklerinde birﬂeyler çalkand›€›n› duydu.
– Hele ﬂu okudu€unuz ﬂeyi bana verin, dedi.
K›z kardeﬂi Kur’an’dan cümleleri ona uzatt›. Ömer
okuma€a baﬂlad›.

ú
ِ ٰ
ِ ﺒﺢ ِ ِ َﻣ
َ َﺳ
ُ ﺍﻟﺴﻤ َﻮ َﻭ ْ َْﺭ ِﺽ َﻭ ُﻫ َﻮ ﺍ ْﻟﻌَﺰ
× ۪ﻳﺰ ﺍ ْﻟ َﺤ ۪ﻜ
“Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah’›
tesbih eder. Aziz ve Hakim olan O’dur. Göklerin ve yerin hakimiyeti O’nundur. Diriltip yaﬂatan, öldüren O’dur. O, her ﬂeye kaadirdir...”
(Hadid Sûresi ayet 1-2)
Ömer, bu ayetleri dinledi* ve derin bir düﬂünceye
dald›. Kur’an-› Kerim’in yüksek ahengi, manas›n›n yüceli€i O’nu sarm›ﬂt›. Allah kelam›n›n tesiri, ruhun içine
iﬂlemiﬂti. Müﬂrik Ömer yerine, ortaya Mü’min Ömer ç›k›yordu. K›z kardeﬂine sordu:
– Bütün göklerin ve yerin hükümdarl›€› ve uygarl›€›
sizin tapt›€›n›z Allah’›n m›?
* Baz› rivayetlerde, Hz. Ömer’in k›z kardeﬂinin evinde Ta-Ha Sûresi’nin
baﬂ tara›n› dinledi€i geçer. Biz, Hadid Sûresinden ayetleri zikrettik. Her
ikisi de do€rudur.
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K›z kardeﬂi tereddütsüz cevap verdi:
– Evet, onda ﬂüphe yok.
Ömer utanarak söylendi:
– Bizim tapt›€›m›z putlar›n hiçbir ﬂeyi yok, yaz›k!
Bu “yaz›k” kelimesi bütün putlar alemine f›rlat›lm›ﬂ
bir taﬂt›. Ömer’in kalbi art›k ‹slamiyet’e aç›kt›.
Hz. Peygamber: “Ya Rab! Bu dini iki Ömer’den
biriyle kuvvetlendir” diye dua etmiﬂti. ‹ki Ömer’den
maksat, Hattabo€lu Ömer ile Ebu Cehil (Amr ‹bn-i Hiﬂam) idi. ‹ﬂte duas›, Hz. Ömer’e nasib olmuﬂtu. Ömer
buna çok sevindi ve beni Peygamber’in yan›na götürün,
dedi.
O s›rada Müslümanlar Safa tepesinin ete€inde,
Müslümanlardan Erkam’›n evinde toplanm›ﬂ bulunuyorlard›. Ömer’i oraya götürdüler. Gözcü, Ömer’in silah›n› kuﬂanm›ﬂ bir halde geldi€ini görünce, içeri haber
sald›. ‹çerdekiler, Ömer’in ad›n› duyunca telaﬂa düﬂtüler. Yaln›z Hz. Hamza hiç tavr›n› bozmad›:
– Korkacak ne var, e€er iyilik için gelmiﬂ ise hoﬂ geldi, sefa geldi. Yoksa öyle de€ilse, gelece€i varsa görece€i
de var, dedi.
Ömer içeri girince, ashabdan biri sa€›ndan, biri soluntan tutarak Hz. Peygamber’in huzuruna getirdiler.
Hz. Peygamber: “O’nu serbest b›rak›n›z” dedi. Çünkü Ömer’in hali O’na malum idi.
Ömer Hz. Peygamber’in önüne diz çöktü. O haﬂin
Ömer, ﬂimdi kuzu gibi sakin sakin duruyordu. Resul-i
Ekrem mübarek eliyle Ömer’in omuzundan tuttu ve:
“‹mana gel, Ömer” dedi. O da hulus-i kalble kelimei ﬂehadeti söyledi. ‹slam’› kabul etti. Orada bulunanlar
buna çok sevindiler ve hepsi yüksek sesle tekbir alarak
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Ömer’in ‹slam› kabulünü ilan ettiler. Safa tepesinden
yükselen “Allah’u Ekber” sadas›, Mekke ufuklar›nda
dalgalana dalgalana etrafa yay›ld›. Ömer:
– Yaran›m›z kaç kiﬂidir diye sordu.
– Seninle k›rk’a bali€ olduk, dediler.
– Öyle ise ne duruyoruz, haydi Kâbe’ye gidelim, dedi.
e) KABE’DE Aﬁ‹KÂRE ‹BADET
Hz. Muhammed önde, sa€›nda Ömer, solunda
Hamza ve di€er ashab-› güzin hep birlikte Kâbe’ye yolland›lar. “Dar’un-Nedve” de müﬂrikler toplanm›ﬂ
Ömer’in dönüﬂünü bekliyorlard›. Karﬂ›dan gelenleri görünce:
– Ömer hepsini toplam›ﬂ getiriyor, dediler. Ebu Cehil, cin fikirli bir adam oldu€undan bu iﬂten kuﬂkuland›:
Ben bu geliﬂten pek hoﬂlanm›yorum ama, dedi ve az
sonra gerçek anlaﬂ›ld›; Hz. Ömer’in Müslüman oldu€u
her tarafa yay›ld›. Müﬂriklerin aras›nda büyük bir ﬂaﬂk›nl›k baﬂgösterdi. Müslümanlar, Harem-i ﬁerif’te saf
olup aﬂikâre namaz k›ld›lar. Böylece ‹slamiyet kuvvet kazand› ve kendini aﬂikâre tan›tt›.
Hz. Hamza’dan üç gün sonra Hz. Ömer’in ‹slamiyet’i kabulü, müﬂrikleri telaﬂa sürükledi. Müslümanlar›
y›ld›rmak için daha sert davranma€a baﬂlad›lar. Müslümanlar bu bask›dan kurtulmak için daha emin bir yer
düﬂündüler. Hz. Peygamber Habeﬂistan’a gitmelerine
müsaade etti.
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ÜN‹TE-VII
HABEﬁ‹STAN’A H‹CRET

Konular:
• Habeﬂistan’a Hicret Edenler
• Necaﬂî’nin Müslümanlar’a Hoﬂ Muamelesi
a) HABEﬁ‹STAN’A H‹CRET EDENLER:
Habeﬂistan’a gitmek isteyen 11 erkek ve 4 kad›ndan
ibaret olan birinci kafile Mekke’den gizlice ç›karak K›z›ldeniz yoluyla gitti. Bunlar›n içinde: Hz. Osman ve eﬂi
Rukiyye (Hz. Peygamber’in kerimesi) Ebu Huzeyfe ve eﬂi,
Avvam o€lu Zübeyir, Avf o€lu Abdurrahman, Mes’ud
o€lu Abdullah bulunuyordu. Kafilenin reisi, Maz’un O€lu Osman idi. 15 kiﬂilik bir grup halinde bi’setin V. y›l›
Habeﬂistan’a gittiler. Bunlar orada çok iyi karﬂ›land› ve
sakin bir hayata kavuﬂtular. Bunu duyanlar, bir y›l sonra
ikinci bir grup halinde oraya hicret ettiler. Bu kafilenin
baﬂ›nda Ebu Talib’in o€lu Cafer’i Tayyar bulunuyordu
(Hz. Ali’nin kardeﬂi.) Bunlar da 80 kiﬂi vard›lar.
b) NECAﬁÎ’N‹N MÜSLÜMANLARA
HOﬁ MUAMELES‹:
Müﬂrikler, Müslümanlar›n Habeﬂistan’da huzur içinde yaﬂamalar›n› çekemediler. Onlar› geri çevirmek için teﬂebbüse geçtiler. Bir tak›m hediyelerle Habeﬂ K›ral›na iki
elçi gönderdiler ve Müslümanlar› onlara teslim edip geri
göndermesini istediler. Krala, keﬂiﬂlere, saray adamlar›na
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hediyeler verdiler. Necaﬂi, Müslümanlar› ça€›rarak yeni
din hakk›nda bilgi almak istedi. Müslümanlar›n nam›na
Ebu Talib’in o€lu Cafer-i Tayyar ﬂöyle konuﬂtu:
“Ey Hükümdar! Biz cahiliyet üzere yaﬂayan bir
kavim idik. Putlara tapard›k, leﬂ yerdik, fuhuﬂ
iﬂlerdik, akrabalara küser, komﬂuluk hakk›n› gözetmezdik. Kuvvetliler zay›flar› ezerdi. Biz bu hal
içinde iken Allah içimizden birini Peygamber
gönderdi. Soyu yüksek, do€rulu€u belli, ﬂerefi
meydanda. O bizi Allah’a ibadete ça€›r›yor, atalar›m›z›n tapt›klar› putlar› b›rakmam›z› istiyor.
Bize do€ru söylemeyi, emaneti gözetmeyi, akrabal›k haklar›n› korumay›, komﬂularla güzel güzel
geçinmeyi, haramdan, kan dökmekten kaç›nmay›
bildiriyor. Fuhuﬂtan, yalandan, yetim mal› yemekten, namuslu kad›nlara iftira etmekten sak›nd›r›yor; Allah’a ibadet etmeyi, namaza, oruca, baﬂkalar›na yard›m yapma€a ça€›r›yor. (O zaman Ramazan orucu farz de€ildi, aﬂure orucu vard›.) Biz O’na
inand›k, O’nun hak davetine uyduk. O’nun gösterdi€i tarzda Allah’a ibadet ettik. Haram dedi€ini haram bildik. Helal dedi€ini helal tan›d›k.
Bundan dolay› kavmimiz bize düﬂman kesildi. Bize iﬂkence yapma€a kalk›ﬂt›lar. Bize zulmettiler.
Dinimizden çevirme€e çal›ﬂt›lar. Biz de onlardan
kaçarak sizin ülkenize s›€›nd›k. Sizi baﬂkalar›ndan
daha iyi bildi€imiz için buray› tercih ettik. Burada haks›zl›€a u€ramayaca€›m›z› umduk...”
Cafer’in bu sözlerini dinleyen Necaﬂi, Peygamber’e
gelen ayetleri dinlemek istedi. Cafer de Meryem Sûresi’nin 29-33. ayetlerini okudu:
“Hz. Meryem, ‹sa’ya iﬂaret etti. Onlar: Beﬂik-
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te olan bir çocukla nas›l konuﬂabiliriz, dediler,
‹sa dedi ki: Ben Allah’›n kuluyum. O, bana kitap verdi, beni Peygamber yapt› her nerede olursam olay›m beni mübarek k›ld›. Sa€ oldu€um
müddetçe bana namaz›, zekat› tavsiye etti. Anama karﬂ› hay›rl› davranmam› emretti. Beni taﬂk›n ve bedbaht k›lmad›. Do€du€um gün, ölece€im
gün ve tekrar ba’s olunaca€›m gün, benim üzerimde selamet vard›r.”
Bu ayet-i kerimeler, onlar›n ‹ncil’den ö€rendiklerine
uygundu. Onun için Necaﬂi:
– Bunlar ‹sa’ya gelen kelam ile ayn› yerden coﬂan, ayn› nurdan f›ﬂk›ran ›ﬂ›klar... dedi.
Elçilere, kendisine s›€›nan Müslümanlar› geri çevirmeyece€ini bildirdi. Akﬂam olunca elçilerden biri olan
Aso€lu Amr arkadaﬂlar›na: “Bunlar› Necaﬂi’nin gözünden öyle bir düﬂürece€im ki” diye bir hile düﬂündü. Ve “Onlar ‹sa hakk›nda acaib ﬂeyler söylüyorlar” diyerek Necaﬂi’ye gammazlad›. Necaﬂi Müslümanlara bu hususu sorunca yine Cafer:
– Biz Müslümanlar; Hz. ‹sa Allah’›n kulu ve Peygamberidir. Ruhullah’t›r, Meryem’e sundu€u kelimesi’dir,
diye inan›r›z, yollu cevap verdi.
Bunun üzerine Necaﬂi, bir çubukla yere bir çizgi çizerek: “Bizimle sizin aran›zda bu çizgi kadarc›k bir
fark var” dedi. Ve Müslümanlar› eskisinden daha çok
himayeye baﬂlad›. Müslümanlar Habeﬂistan’da yerli halkla çok iyi geçindiler. Bir aral›k müﬂriklerle Müslümanlar›n anlaﬂt›klar›n› duydular ve bunun üzerine Mekke’ye
döndüler. Fakat Mekke’ye gelince bu haberin asl› olmad›€› anlaﬂ›ld›. Bu mesele Garanik k›ssas›d›r.
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ÜN‹TE – VIII
MÜﬁR‹KLER‹N BOYKOT ‹LANI

Konular:
• Müslümanlar›n Muhasaraya Al›nmas›,
• S›k›nt›l› Günler,
• Boykot Andlaﬂmas›n›n Y›rt›lmas›,
• ‹ki Büyük Keder: Hz. Hatice'nin ve Ebu Talib'in Vefatlar›.
a) MÜSLÜMANLARIN MUHASARAYA
ALINMASI:
Kureyﬂ'in bask›s›na ve engellemesine ra€men, ‹slamiyet günden güne yay›l›yor ve kuvvetleniyordu. Hz.
Hamza ve Hz. Ömer gibi iki büyük kahraman›n Müslüman olmas›, Kureyﬂlileri hayli düﬂündürdü. Nihayet
Haﬂimo€ullar›na boykot ilan ederek onlar› zorlama yoluna gitme€i kararlaﬂt›rd›lar. Karara göre: Haﬂimo€ullar› ile her nevi münasebeti kesecekler k›z al›p vermeyecekler, al›ﬂ-veriﬂ yapmayacaklar, görüﬂüp buluﬂmayacaklar, andlaﬂmay› imzalay›p Kâbe duvar›na ast›lar. Böylelikle ona kutsal bir nitelik vermek istediler. Bu anlaﬂmay› Mansur b. ‹krime yazm›ﬂt›r.
b) SIKINTILI GÜNLER:
Kureyﬂliler, bu kararlar›yla Haﬂimo€ullar›n› adeta aç
öldürme€e niyet etmiﬂ oluyorlard›. Haﬂimo€ullar› üç y›l
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boykot alt›nda kald›lar. Pek s›k›nt›l› günler geçirdiler.
Gün oluyordu ki, Müslümanlar yiyecek bir ﬂey bulamad›klar›ndan a€aç yapraklar› yemek zorunda kal›yorlard›.
Sa'd b. Ebi Vakkas, bir gece bir deri parças› bulmuﬂ,
onu suda ›slatm›ﬂ, sonra ateﬂte kavurarak yemiﬂti. Çocuklar›n açl›ktan feryatlar› etraf› tutard›. Yürekler ac›s›
bu hal, müﬂriklerin merhametsiz kalbine zerre kadar
ac›ma duygusu vermezdi.
Zaman geçtikçe müﬂrikler bundan da bir netice alam›yacaklar›n› anlama€a baﬂlad›lar. Bu insanl›k d›ﬂ› davran›ﬂtan dönmeyi düﬂünenler oldu. Bir defa Hz. Hatice'nin kardeﬂi o€lu olan Hakim, kölesiyle ona biraz
bu€day yollam›ﬂt›. Köleye yolda Ebu Cehil rastlad›. Ebu
Cehil bu€day› kölenin elinden almak istedi. Müﬂriklerden Ebu'l-Buhteri iﬂe kar›ﬂarak:
– Halas›na bir miktar bu€day götüren bir insana mani olmak do€ru de€il, dedi.
Ebu Leheb, öz kardeﬂlerinin, h›s›m ve akrabas›n›n
açl›ktan ölmelerini, istercesine muhasara çenberini s›k›yordu. Mekke'ye yiyecek getiren kervanlar› kenarda karﬂ›lar. Haﬂimo€ullar›na birﬂey satmay›n, pahal› isteyin,
onlar alamas›n, derdi. Bu hal bi'setin 7'inci y›l›ndan
10'uncu y›l›na kadar üç y›l sürdü. Fakat müﬂrikler bundan da bir sonuç alamad›lar. ‹slamiyet etrafa yay›lmakta devam etti. Ukaz, Mecenne, Zülmecaz gibi meﬂhur
panay›rlara gelen halk, ‹slamiyet hakk›nda bilgi al›yor ve
Müslüman oluyordu. Onun için Kureyﬂ ileri gelenleri,
Müslümanlarla bunlar› temas ettirmiyorlar; Kur'an dinlemelerine engel oluyorlard›. Bir defa Velid b. Mugire'nin baﬂkanl›€›nda bir toplant› yaparak gelen kabilelere Muhammed hakk›nda diyeceklerini kararlaﬂt›rm›ﬂlar,
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bu konuda sözbirli€i etmiﬂlerdi. Muhammed, büyücüdür, diyeceklerdi. Çünkü; kahin, yalanc›, mecnun, sihirci dedikleri zaman kimseyi inand›ram›yorlard›. "Söz
büyücüsü" deyince inand›racaklar›n› san›yorlard›. Devs
kabilesinin ﬂairi olan Tufeyl, bir defa Mekke'ye geldi.
Kureyﬂliler ona Muhammed hakk›nda söylemedik iftira
b›rakmad›lar. Tufeyl diyor ki: "Bana Muhammed
hakk›nda öyle korkutucu ﬂeyler söylediler, o kadar çok ﬂeyler anlatt›lar ki, onlara inand›m ve
Muhammed'i dinlememeye karar verdim. Bir
gün Kâbe'de bulunuyordum. Orada Peygamber'e
tesadüf ettim. Kur'an okuyordu kendime dedim
ki: Ben, iyiyi kötüyü ay›rdedemeyecek bir adam
de€ilim. Sözün güzelini kötüsünden seçme€e gücü yeten, akl› baﬂ›nda bir insan, neden O'nu
dinlemekten kaç›ns›n. Bir defa dinlerim. Sözleri
güzelse kabul ederim de€ilse b›rak›r›m dedim.
O'nu Kur'an okurken dinledim. Hoﬂuma gitti.
Müslüman oldum."
Tufeyl, kabilesi yan›na döndükten sonra onlara da
anlatt›. Bir k›sm› Müslüman oldular. Böylece kabileler
aras›nda ‹slamiyet'in yay›ld›€›n› görüyoruz.
c) BOYKOT ANDLAﬁMASININ
YIRTILMASI:
Haﬂim o€ullar› Mekke kenar›nda ﬁi'bi Ebu Talib denilen vadide üç y›l ablukada kald›lar. Ancak araplarca
kutsal say›lan Eﬂhur'u-Hurum'-da yani Muharrem, Receb, Zilkade ve Zilhicce aylar›nda Müslümanlara karﬂ›
muameleleri yumuﬂad›. Çünkü bu aylarda her türlü sa-
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vaﬂ, kavga, tecavüz yasakt›. Baz› kiﬂiler bu ablukan›n kald›r›lmas› için harekete geçtiler. Çünkü bu zalimce tutum, insanl›k duygular›na dokunma€a baﬂlam›ﬂt›. Bunlar›n baﬂ›nda Amr o€lu Hiﬂam gelmektedir. Hiﬂam bir
gün Abdulmuttalib'in k›z› Atike'nin o€lu Züheyr'in yan›na geldi.
– Züheyr, dedi, sen güzel güzel yiyorsun, giyiniyorsun ama day›lar›n›n halini hiç düﬂünmüyor musun?
Onlar neler çekiyor biliyor musun? Yemin ederim ki,
Ebu Cehil'in day›lar› hakk›nda böyle bir ﬂeye karar verilse o buna asla yanaﬂmazd›, diyerek kabile gayretine
dokundu.
Züheyr:
– Tek baﬂ›ma ben ne yapabilirim? deyince, Hiﬂam:
– Ben senden yanay›m, ikinci ben olurum, dedi.
Züheyr bu fikrini daha birkaç kiﬂiye açt›. Onlar da iﬂbirli€i yapma€a haz›r olduklar›n› söylediler. Söz birli€i
eden beﬂ kiﬂi Kâbe'ye geldiler. Züheyr orada bulunanlara ﬂöyle hitab etti:
– Ey Mekkeliler! Hepimiz istedi€imiz gibi rahat içinde yaﬂ›yoruz. Fakat Haﬂimo€ullar› her ﬂeyden mahrum.
Onlar›n böyle açl›ktan k›r›lmalar› reva m›d›r? Andolsun
ki, zalim andlaﬂma, ﬂu öldürücü sahife y›rt›lmad›kça
ben duram›yaca€›m!
Ebu Cehil bu iﬂe karﬂ› durmak istediyse de mani olamad›. Andlaﬂma y›rt›ld›. Boykot kalkt›. Haﬂim-o€ullar›
Mekke içine evlerine döndüler. Halk aras›na kat›ld›lar.
d) ‹K‹ BÜYÜK KEDER: HZ. HAT‹CE'N‹N
VE EBU TAL‹B'‹N VEFATLARI.
Müslümanlar ablukadan kurtuldular. Biraz rahat ne-
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fes ald›lar. Boykotun kalkmas›ndan birkaç ay sonra Hz.
Peygamber, iki büyük kederle karﬂ›laﬂt›: Birkaç gün ara
ile Hamisi olan seksenlik amcas› Ebu Talib ile kendisine en büyük teselli kayna€› olan zevcesi Hz. Hatice vefat ettiler. Bu iki ölüm Hz. Peygamber'e çok hüzün ve
elem verdi. Bundan dolay› bu y›la "Hüzün y›l› = senetü'l-Hüzün" denildi.
Ebu Talib öldü€ü zaman 80 yaﬂ›nda idi. Onun ard›ndan Hz. Hatice bu fani alemden göçtü. Hatice; sevgisiyle, ince kalbiyle fedakârl›€› ile Hz. Peygamber'in en
büyük deste€i ve hamisi idi. Hz. Peygamber'i ilk tasdik
eden, en s›k›nt›l› zamanlarda O'na teselli veren o olmuﬂtur. Hz. Peygamber bu ilk eﬂini candan severdi. Hazreti Aiﬂe diyor ki:
– Hz. Hatice'yi görmedi€im halde Peygamber'in di€er zevcelerinden fazla onu k›skan›rd›m. Hz. Peygamber
onu daima hat›rlard›. Hatta bir gün ondan bahsetmesi
yüzünden gücendirici sözler söylemiﬂ. O da: "Cenab-›
Hak, benim kalbime O'nun sevgisini koymuﬂtur"
cevab›n› vermiﬂtir.
Bir gün Hatice'nin k›z kardeﬂi Hâle ziyarete gelmiﬂti.
Huzura girmek için izin istedi. Sesi, k›zkardeﬂi Hatice'nin sesine pek benzedi€inden Hz. Peygamber, Hatice'yi hat›rlayarak O'nu and›, Aiﬂe:
– Ölen bir kad›n› bu kadar hat›rlamakta mana ne?
Cenab-› Hak sana daha iyi zevceler verdi, demiﬂti.
Hz. Peygamber, Aiﬂe'ye ﬂu cevab› verdi:
– Hay›r, senin dedi€in gibi de€il. Herkes bana inanmad›€› zaman, bana inanan o idi. Herkes müﬂrik iken
o Müslümanl›€› kabul etti. Benim hiçbir yard›mc›m yok
iken o bana yard›m etti.
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Ebu Talib'in ve Hatice'nin ölümünden sonra Kureyﬂ'in eza ve cefas› daha artt›. Bir gün Hz. Peygamber
sokaktan geçerken, kendini bilmezlerden biri üstüne
toprak att›. Peygamberimiz o haliyle eve gelince, Fat›ma
içi s›zlayarak üstünü baﬂ›n› hem temizliyor, hem de a€l›yordu. Hayatta çocuklar›m›z›n üzülerek a€lamas› kadar
insan› içinden yaralayan bir ﬂey yoktur. Hele k›zlar›m›z›n a€lamas›n› görmek ne ac›d›r. Masum yavrular›n gözlerinden akan yaﬂlar, içimizde bir alev olup bizi yürekten yakar. Onlar›n h›çk›r›klar› bizim ci€erlerimizi parçalar. Az zaman önce anas›n› kaybeden Fat›ma, babas›n›n
bu haline a€l›yordu.
Hz. Peygamber'in bütün babal›k hisleri coﬂtu. Fakat
elden ne gelir. Her zamanki gibi bütün gönlüyle Allah'›na s›€›nd›. O'nun yard›m›na dayand›. A€layan k›z›n›n s›cac›k gözyaﬂlar›n› mübarek eliyle silerek:
– A€lama yavrum yüce Allah baban› koruyacak dedi
ve o anda hamisi olan amcas› Ebu Talib'i hat›rlad›.
– Ebu Talib ölünceye kadar Kureyﬂ bana pek dokunamazd›, dedi.
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ÜN‹TE – IX
TA‹F YOLCULUGU

Konular:
• Hz. Peygamber'in Taif'de Karﬂ›lan›ﬂ›,
• Mekke'ye Dönüﬂü,
• Kabileleri ‹slam'a Davet.
a) HZ. PEYGAMBER'‹N TA‹F'DE
KARﬁILANIﬁI:
‹slam Tarihi'nin en ac›kl› olaylar›ndan birisi de Taif
yolculu€udur. Hz. Peygamber, amcas› Ebu Talib'in ölümünden sonra Kureyﬂlilerin adice sald›r›lar›na u€ram›ﬂt›r. Taif halk›n› Hak dine davet etmek için ilk Müslüman olanlardan sad›k kölesi Zeyd'i yan›na alarak Taif'e
gitti. Taif'de birçok nüfuzlu reisler, itibarl› aileler vard›.
Bunlar Müslüman olurlarsa, ‹slamiyet'in yay›lmas› kolaylaﬂ›rd›. Bu ümitle oraya gitti. Taifliler, ‹slam'a daveti
kabul etmediler. Yaln›z bununla kalmad›lar, kendilerine gelen bir Allah misafirine, insanl›k kaidelerini çi€neyerek hakaret ettiler; ayak tak›m›n›, kopuk alay›n› k›ﬂk›rtarak Hz. Peygamber'e sald›rtt›lar. Bunlar, O'nun geçece€i yolun iki taraf›na dizilerek taﬂ att›lar. At›lan taﬂlardan ayaklar› yaraland›, kan içinde kald›. Takats›z kalarak bir yere otursa bile zorla kald›rarak taﬂlama€a devam ettiler. Bir aral›k yol kenar›nda Utbe ve ﬁeybe ad›ndaki kardeﬂlerin ba€›na girip s›€›nd›. Bald›r›ç›plak alay›
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Peygamberimizin bu ac›kl› haliyle alay ediyor, gülüp e€leniyorlard›. Kölesi Zeyd ise, vücudunu at›lan taﬂlara siper etme€e çal›ﬂ›yordu. Hz. Peygamber ba€da biraz dinlendi, ellerini gö€e açarak Cenab-› Hakk'a ﬂöyle yalvard›.
"‹lahi! Kuvvetimizin za'fa u€rad›€›n›, çaresizli€imi, halk nazar›nda hor görüldü€ümü ancak
Sana arz ederim! Niyaz›m ancak Sanad›r. Ey
merhametlilerin en merhametlisi! Herkesin hor
görüp de dal›na bindi€i biçarelerin Rabbi Sensin. Allah›m! Huysuz ve yüzsüz düﬂman eline
beni düﬂürmeyecek kadar esirgersin, hayat›m›n
dizginlerini eline verdi€in akrabadan bir dosta
bile b›rakmayacak kadar beni korursun. Ya Rab!
Gazab›na u€ram›yay›m da çekti€im bu mihnetlere, belalara ald›rmam. Fakat Senin af ve himayen bana, bunlar› da göstermeyecek kadar geniﬂtir. Ya Rabbi! Gazab›na u€ramaktan, r›zandan
mahrum kalmaktan, Senin, karanl›klar› parlatan, dünya ve ahiret iﬂlerinin dengesi olan yüzünün nuruna s›€›n›r›m! Senin aff›n› dilerim!
Her kuvvet, her kudret Seninle durur."
Rabiao€ullar› söylenenleri dinliyor, olanlar›, dikkatle
gözlüyorlard›. ‹çlerinde bir merhamet duygusu uyand›.
H›ristiyan bir köle olan Addas ile O'na biraz üzüm gönderdiler. Hz. Peygamber: "Bismillah" diyerek üzümü
yeme€e baﬂlad›. Addas ﬂaﬂ›rd›:
– Bu sözü ülke halk› söylemezler, Onlar Allah ad›n›
anmazlar, dedi.
Hz. Peygamber Addas'a nereli oldu€unu sordu. Ninoval› bir H›ristiyan oldu€unu anlay›nca:
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– Demek sen iyi bir insan olan Yunus Peygamber'in
diyar›ndans›n! dedi.
Addas:
– Sen Yunus Peygamber'i nereden biliyorsun? diye
sordu. O da:
– O benim kardeﬂim demektir. O Peygamberdi, ben
de Peygamberim; Peygamberler kardeﬂtirler, dedi.
Bunun üzerine Addas, Hz. Peygamber'in elini öptü.
b) MEKKE'YE DÖNÜﬁ
Hz. Peygamber Taif'den dönüﬂte Mekke kenar›na
geldi€inde Mut'im b. Adiyy'e haber salarak onun himayesini istedi. Mut'im, müﬂrik oldu€u halde O'nu himayesine ald›. Hz. Peygamber böylece Mekke'ye girdi. Kâbe'yi tavaf edip Harem-i ﬁerif'te namaz k›larken Ebu Cehil O'nu görünce Mut'im'e sordu:
– Himayende mi, yoksa tesadüfen mi arkana düﬂtü?
Mut'im kendi himayesinde oldu€unu söyleyince
Ebu Cehil ses ç›karmad›.
Mut'im'in bu iyili€ini Müslümanlar hiçbir zaman
unutmad›lar. Mut'im Bedir Harbinde müﬂriklerle beraberdi ve orada öldü. O zaman Peygamber'in ﬂairi Hassan onun hakk›nda güzel bir mersiye yazd›, onun bu iyiliklerini say›p döktü. Bu, Müslümanlar›n ahlâk›n› gösterme bak›m›ndan dikkate de€er. Müslümanlar yap›lan
iyili€i unutmazlar, bunu yapan kim olursa olsun, bizzat
Hz. Peygamber, Mut'im'in bu iyili€ini unutmad›€›n› zafer kazand›€› günlerde göstermiﬂtir. Bedir esirleri hakk›nda konuﬂmak için Mut'im'in o€lu Cübeyr Medine'ye
gelmiﬂti. Hz. Peygamber onu kabul etti ve arzusunu dinledikten sonra ﬂöyle dedi:
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– E€er baban Mut'im sa€ olup da o gelseydi, ﬂu kokmuﬂ herifleri ona ba€›ﬂlard›m!...
c) KAB‹LELER‹ ‹SLAM'A DAVET
Taif yolculu€undan dönüﬂte Hz. Peygamber Mekke'ye gelen kabilelerle buluﬂur, onlar› ‹slam'a davet
ederdi. Ukaz, Mecenne, Zulmecaz panay›rlar›na gider,
oralarda gördü€ü kimselere Kur'an okur, ‹slam'› yayma€a çal›ﬂ›rd›. Yaln›z bununla da yetinmez, çöle gider, kabileleri dolaﬂ›rd›. Kinde, Kelb, Hanifeo€ullar›,
Amiro€ullar› kabilelerine gitti, onlar› dine davet etti.
Bunlar çeﬂitli nedenlerle bu Hak davete kat›lmad›lar.
Mesela: Taif ba€l›k, bahçelik bir yerdi, havas› güzeldi.
Mekkelilerin sayfiye yeriydi. Müslüman olurlarsa Mekkeliler oraya gelmezdi. Bir de Lat putu oradayd›. Müslüman olunca put ortadan kalkacak, onun ziyaretçileri gelmez olacak, maddi istifade bozulacakt›.
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ÜN‹TE – X
M‹’RAC

Konular:
• Hazret-i Peygamber’in Mi’rac’›,
• Mi’rac’da Teﬂri’ K›l›nan Hükümler.
HZ. PEYGAMBER’‹N M‹’RACI:
Mekke’de iken Hz. Peygamber Mi’rac’a ç›kt›. Mi’rac;
yükse€e ç›kmak, yüceltmek demektir. Buna ‹sra da denir
ki, geceleyin yol almak manas›nad›r. Hz. Peygamber geceleyin Mekke’den Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya geldi€inden bu olaya “‹sra” denir.
Kur’an-› Kerim’de ﬂöyle buyurulmuﬂtur:
“Kulunu geceleyin Mescid-i Haram’dan alarak
ayetlerimizi göstermek için civar›n› mübarek k›ld›€›m›z Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’›n ﬂan›
ne yücedir. Her ﬂeyi Hakk›yla iﬂiten ve gören
O’dur.” (‹sra Sûresi, Ayet: 1)
Mi’rac, baz›lar›na göre Hicret’ten üç, baz› rivayetlere
göre ise bir buçuk y›l önce vuku bulmuﬂtur. Hz. Peygamber Mekke’de Harem-i ﬁerif’te iken Cebrail Aleyhisselam’›n rehberli€i ile geceleyin Kudüs’e Mescid-i
Aksa’ya gelmiﬂ, oradan göklere yükselmiﬂ, melekût âlemini seyretmiﬂtir.
Hz. Muhammed Mi’rac gecesi, birinci gökte Hz.
Adem’i gördü. ‹kinci gökte Hz. Yahya ve ‹sa’ya, üçün-
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cü gökte Hz. Yusuf’a dördüncü gökte Hz. ‹dris’e, beﬂinci gökte Hz. Harun’a tesadüf etti. Bu Peygamberlerin
hepsi O’nu sevinerek karﬂ›lad›lar ve:
– Merhaba ey Salih Peygamber ve Salih kardeﬂ, diye
selamlad›lar.
Alt›nc› gökte Hz. Musa’y› gördü. Yedinci gökte Hz.
‹brahim’i gördü. Oradan Sidretü’l-Münteha’ya ulaﬂt›.
Buras› ilahi nurlar ile donat›lm›ﬂt›. Cenab-› Hak kulu
Muhammed’e burada neler vahyetti neler. Burada esrar
perdesi kalkt›.
Bu makamda Hz. Peygamber’e üç ﬂey verildi.
1- Bakara Sûresi’nin sonu (Amenerrasulü).
2- Ümmetinden Allah’a ﬂirk koﬂmayanlar›n Cennete girece€i müjdesi.
3- Mi’rac hediyesi olarak beﬂ vakit namaz.
Mi’rac insan akl›n›n kavrayamayaca€› lahûti bir olayd›r. Bunu kalem anlatamaz. Bunda zaman, mekan kayd›, mesafe ortadan silinmiﬂtir. Bu Muhammed Aleyhisselam’›n ilahi lütfa mazhar oluﬂudur.
Mekke müﬂrikleri, Mi’rac’daki yüksek manalar› anlayacak seviyede de€ildirler. Bundan dolay› Hz. Peygamber Mi’rac olay›n› kendilerine anlat›nca buna inanmad›lar. Kervanlar›n bir ayda gidip bir ayda döndü€ü mesafeyi Muhammed bir gecede nas›l alabilecek, dediler. Allah kudretinin hudutsuzlu€unu ve geniﬂli€ini düﬂünmekten acizdiler. Müminler, Mi’rac’› tereddütsüz kabul
ettiler. Hz. Ebu Bekir’e Mi’rac söylendi€i zaman:
– Bunu Muhammed söylüyorsa do€rudur, dedi ve
ilave etti: Ben O’nu bundan daha mühiminide tastik
ediyorum. Akﬂam sabah kendisine göklerden vahiy geldi€ini haber veriyor, ben de inan›yorum. Bunu da tas-
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dik ederim dedi. Ve kalk›p Mescid-i ﬁerif’e gitti. Orada
Peygamber’i dinledikten sonra, “Anlatt›klar›n do€rudur” diyerek derhal tasdik etti ve bundan sonra kendisine, tasdik edici manas›na, “S›dd›k” ünvan› verildi.
Baz› ‹slam bilginleri Mi’rac’›n ruhen oldu€unu söylerse de ehl-i sünnet bunun, hem cesed, hem ruh ile oldu€unu kabul ederler. Mi’rac’›n cesetle vuku bulmas›n›
ak›l ile inkara yol yoktur. Bugün ilim nice harikuladelikleri kabul etmektedir. Esir dalgalar› ile uzaklara sesin
ve resmin nakledildi€ini her gün görüyoruz. Geçmiﬂte
hayal san›lan birçok ﬂeyler bugün gerçekleﬂmiﬂtir. Tabiattaki kuvvetler keﬂfolunmakta, nice hakikatler meydana ç›kmaktad›r. ‹lmi herﬂeyi saran Yüce Allah’›n kudretiyle sevgili kulu Hz. Muhammed’in Mekke’den Kudüs’e gelmesi, oradan göklere ç›kmas›, varl›€›n hülasas›
olan bu zat›n, gökler alemini seyretmesi neden mümkün olmas›n?
“‹sra” Suresinde Mi’rac’dan bahsolunur. Bu sûreye
“‹sra” sûresi ad› bunun için verilmiﬂti. Mi’rac, Hz. Peygamber’in göklere yüceliﬂi, zafer müjdeleyen bir olayd›r.
Müﬂrikler bunu anlayamad›lar, inatlar›nda devam ettiler. Kur’an-› Kerim’in fazilet dersi verdi€i kadar uyar›c›
olan o ayetlerinin meali ﬂöyledir:
“Muhakkak bu Kur’an en do€ruya hidayet
eder. ‹yi iﬂler iﬂleyen müminlere büyük mükafata nail olacaklar›n› müjdeler ve onlar ki, ahirete inanmazlar. Onlara elim bir azab haz›rlad›k.
‹nsan da, ﬂerri öyle davet ediyor ki, hayra dua
eder gibi istiyor. ‹nsan daima acelecidir. Biz gece ve gündüzü iki ayet, (niﬂan) k›ld›k. Gece niﬂan›n› sükunet için ›ﬂ›ks›z, gündüz alametini de
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›ﬂ›kl› k›ld›k, taki, Rabb›n›z›n fazl›ndan verdiklerini arayas›n›z, senelerin say›s›n› ve hesab›n› bilesiniz ve biz her ﬂeyi aç›ktan aç›€a tafsil ettik.
Her kiﬂinin amelini boynuna dolad›k. K›yamet
günü ona kitab›n›, (amel defterini) ç›karaca€›z,
onu önüne aç›lm›ﬂ bulacak. Kendi kitab›n› oku!
Bugün kendini hesaba çekme€e nefsin sana kafidir, diyece€iz. Kim do€ru yolda giderse, kendi
nefsi için hidayette gider, kim saparsa kendi zarar›na sapar. Hiçbir günahkâr baﬂkas›n›n günah›n› yüklenip vebalini üstüne almaz. Biz peygamber göndermedikçe kimseyi azaba düçar etmeyiz. Biz bir beldeyi helake maruz b›rakmak
istedi€imiz zaman, oran›n refah ve nimet içinde
yüzenlerine emrimizi göndeririz, onlar da f›ska
dalarlar, azab› hakederler, biz de onu alt-üst
ederiz. Nuh’dan sonra nice nesilleri helak etmiﬂizdir. Rabbin, kullar›n›n günahlar›na agah olmas›, onlar› görmesi elverir. Her kim bu ﬂimdiki hayat› isterse, diledi€imize istedi€imiz kadar
çabuk veririz. Sonra Cehennem’e yaslanacakt›r,
oraya hakir ve zelil olarak girer. Her kim, mümin oldu€u halde ahireti ister ve ona nas›l laz›msa öylece çal›ﬂ›rsa, onun ve emsalinin eme€i
meﬂkur ve makbul olur. Biz cümlesine onlara da
bunlara da Rabbinin âtâs›ndan yard›m ederiz.
Rabbinin âtâs› yasak de€ildir. Bak, onlar›n içinden baz›s›n› di€er baz›s›na nas›l tafdil ettik. Muhakkak ahiret ise dereceler itibariyle daha büyük, fazilet itibariyle daha yüksektir. (‹sra Sûresi, Ayet: 9-12)
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OKUMA:
M‹’RAC’DA TEﬁR‹’ KILINAN HÜKÜMLER
Mi’rac’daki ahkam pek yücedir. O makamdaki ‹lahi
tebli€at ‹slam Dini’nin temelini teﬂkil eder. ‹sra Sûresindeki o ayetlerin meali ﬂöyledir:
“Rabbin ferman buyurdu ki, O’ndan baﬂkas›na asla
tapmay›n, ana ve baban›za iyilik edin. Onlardan biri, yahut her ikisi kocayarak ihtiyarl›k ça€lar›nda senin eline
bakt›klar› s›rada, sak›n onlara “öf b›kt›m, usand›m” deme,
onlar› azarlama, onlara tatl› söz söyle.
Onlara merhametinden tevazu kanatlar›n› yerlere kadar indirerek; Ya Rabbi, de, onlar beni küçüklü€ümde nas›l ﬂefkatle büyüttülerse, Sen de onlara öylece merhamet buyur, (ac›).
Rabbiniz, sizin içinizde olan› en iyi bilendir, e€er siz iyi
kimselerseniz Allah’da günahtan dönüp tevbe edenleri yarg›lay›c›d›r.
H›s›mlara, yoksullara, yolculara haklar›n› ver, ama mal›n› israf ile saç›p savurma. Zira israf edenler, ﬂeytanlar›n
kardeﬂleridir. ﬁeytan ise Rabb’ine karﬂ› nankördür.
Rabbinden umdu€un bir rahmeti dileyerek beklerken onlardan yüz çevirecek olduysan tatl› bir söz söyleyerek gönüllerini al.
Elini boynuna ba€lam›ﬂ gibi k›s›p s›kma, büsbütün de
açma, yoksa ya cimri diye levm olunursun veya elin boﬂal›r
piﬂman olursun.
Rabbin diledi€inin r›zk›n› geniﬂletir de, daralt›r da.
Çünkü O, kullar›n›n her halinden haberdard›r, onlar› görücüdür.
Evlatlar›n›z› fukaral›k korkusuyla sak›n öldürmeyin, biz
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onlara da size de r›z›klar›n›z› veririz. Onlar› öldürmek hakikaten büyük bir suçtur.
Zinaya kat’iyyen yaklaﬂmay›n. Zira o fuhuﬂtur ve pek
kötü bir yoldur.
Allah’›n haram k›ld›€› can› öldürmeyin. Me€er ki hak
ile ola. Her kim nâhak yere öldürüldüyse onun velisine salahiyet verdik, o da katilde haddi tecavüz etmesin. Çünkü
o bir kere yard›ma ermiﬂtir.
Öksüzün erginlik ça€›na var›ncaya kadar mal›na el sürmeyin. Me€er ki en iyi veçhile ola. Verdi€iniz sözü yerine
getirin. Zira sözden ve ahidden mes’ulsünüz.
Ölçtü€ünüz zaman, tam ölçün ve do€ru terazi ile tart›n.
Bu daha hay›rl›d›r, ak›beti daha iyidir.
Bilmedi€in bir ﬂeyin peﬂine, düﬂme (ard›s›ra gitme).
Çünkü kulak, göz, kalb bunlar›n hepsi, ondan mesuldür.
Yeryüzünde azamet taslayarak gururla yürüme; çünkü
sen, yeri yaramazs›n, uzanan yüksek da€lara eremezsin.
Bütün bunlar›n fena ciheti, (kötüsü), Rabb›n nezdinde istenmeyerek kerih ﬂeylerdir.
‹ﬂte bunlar, Rabbinin sana vahyetti€i hükümlerdendir.
Allah ile beraber baﬂka bir ilah edinme yoksa yerinerek (kovularak) Cehennem’e at›l›rs›n.” (‹sra Sûresi Ayet: 23-39)
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ÜN‹TE – XI
MED‹NE’YE DO⁄RU: AKABE B‹ATLARI

Konular:
• Medinelilerden ‹lk Müslüman Olanlar,
• I. Akabe Biat›,
• II. Akabe Biat›.
Hz. Peygamber, Mekke’de 13 sene Araplar› ‹slam’a
davet etti. Fakat müﬂriklerin küfür ve inatlar› ‹slamiyet’i
kabul etmelerine mani oluyordu. Hz. Peygamber’in
Hak dini yaymas› için Cenab-› Hak yeni bir muhit haz›rlad›. O’da: Medine (eski ad›yla Yesrib)’dir.
Hz. Peygamber Medine’yi tan›yordu. Babas›n›n mezar› orada idi. Dedesi Abdülmuttalib’in day›lar› olan
Neccaro€ullar› akrabas› demekti. Alt› yaﬂ›nda bir çocukken annesiyle Medine’ye gittiklerinde orada bir müddet
kalm›ﬂlard›.
Medine’de Araplar ve Yahudiler yaﬂ›yordu. Araplar,
Evs, Hazrec kabileleri olmak üzere iki büyük kavme ayr›lm›ﬂt›. Bunlar putperest idi. Aralar›nda kavga eksik olmazd›. Yahudilerle de geçinemezlerdi. Yahudiler ekonomi bak›mdan hakim durumda idiler. Araplar›, putperest olduklar›ndan dolay› aﬂa€› görüyorlar, kendilerinin
Allah dininde olduklar›n› söylüyorlard›. Madem ki ﬂimdi Araplardan bir Peygamber gelmiﬂti. Öyleyse Medine
Araplar› bu Hak Peygamber’e uymay› ﬂeref bilmeliydi-
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ler. ‹ﬂte böylece Medine ‹slamiyet’i kabule haz›rlan›yordu.
a) MED‹NEL‹LERDEN ‹LK MÜSLÜMAN
OLANLAR:
Medinelilerden ilk Müslüman olan Samit O€lu Süveyd’dir. Bir ﬂair bir zatt›. Hac mevsiminde Mekke’ye
geldi€inde Kur’an dinledi ve Müslan oldu. Kureyﬂ’ten
yard›m istemek üzere Mekke’ye gelen Hazreç’lilerden
Muaz o€lu ‹yas’dan Kur’an dinledikten sonra ‹slamiyet’i kabul etti. Bu s›rada Medine’de Hazreç ile Evs aras›nda bir kavga baﬂlad› ki, tarihte buna BUAS savaﬂ› denir. Bundan her iki taraf da çok zarar gördü. Onun için
iki taraf da yorgun düﬂtüklerinden kendilerini anlaﬂt›racak ve birleﬂtirecek bir el gözetliyorlard›. Bu el Mekke’den uzanan ‹slam eli idi. Hac mevsiminde Mekke’ye
gitmiﬂ olan Hazreçlilerden bir grup Hz. Peygamber ile
buluﬂtular. Onlar› ‹slamiyet’e davet etti. Medineliler,
Yahudilerden son zaman Peygamber’inin gelece€ini duyarlard›. ‹ﬂte beklenen Peygamber bu olacak, dediler ve
Müslüman oldular.
Müslüman olanlar ﬂunlard›r:
Es’ad b. Zurare, Rafi’ b. Malik, Avf b. Haris, Kutbe
b. Amir, Ukbe b. Amir, Haris b. Abdullah.
Bunlar Medine’ye dönünce halk aras›nda ‹slamiyet
duyulmuﬂ oldu.
b) I. AKABE B‹ATI
Ertesi y›l Hac zaman› Evs ve Hazrec kabilelerinden
Mekke’ye gidenler oldu. Aralar›nda önce Müslüman ol-
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muﬂ kimselerden beﬂ kiﬂi vard›. Reisleri Es’ad b. Zurare idi. Bunlardan 12 kiﬂilik bir grup Mekke kenar›nda
Akabe denen yerde Hz. Peygamber’le gizlice görüﬂtüler
ve O’na biat ettiler. Buna Birinci Akabe Biat› denir. Biat esaslar› ﬂunlard›r: Allah’a ﬂirk koﬂmamak, h›rs›zl›k
yapmamak, zina etmemek, çocuklar› öldürmemek, yalan ve iftiradan sak›nmak, Peygamber’e karﬂ› gelmemek.
Bu biat, ‹slam esaslar›na uyacaklar›na and içmekti, Medineliler, kendilerine dini ö€retecek bir mürﬂid istediler. Hz. Peygamber de Mus’ab’› gönderdi. Mus’ab, ilk
Müslüman olanlardand›. Gayet güzel ﬂ›k temiz giyinirdi; nazik bir zatt›, herkese hoﬂ muamele ederdi. Medine’de evlere giderek Müslümanl›€› ö€retirdi. Kabile reislerinden olan Üseyd b. Hudayr bir defa Mus’ab’a rastlad›€›nda:
– Maksad›n›z nedir? ‹nsanlar› atalar›n›n yolundan
sapt›r›yorsunuz, diye söylendi. Mus’ab ona gayet nazikane:
– Hele biraz oturun, sözümü dinleyin, maksad›m›z›
anlars›n›z, dedi. Ona ‹slamiyet’i anlatt›, biraz Kur’an
okudu. Üseyd, Kur’an-› Kerim’i dinleyince onun tesiri
alt›nda kald› ve:
– Bu ne güzel ﬂey, dedi.
‹slamiyet’i kabul etti. Giderken de:
– Size birini göndereyim, o da Müslüman olursa bu
diyarda iman etmedik kimse kalmaz, dedi ve Sa’d b.
Muaz’› gönderdi. Sa’d hiddetle geldi. Mus’ab ona da gayet yumuﬂak davranarak:
– Durun can›m, böyle hiddet edecek ne var, otursan›z da sizinle biraz konuﬂsak olmaz m›? Evvela dinleyin,
ona göre hüküm verin. Be€enirseniz kabul edersiniz,
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be€enmezseniz yine siz bilirsiniz. Kimseyi zorlayan yok,
dedi. Mus’ab ‹slamiyet’i anlatt› ve biraz Kur’an okudu.
Sa’d orac›kta Müslümanl›€› kabul etti. Kavminin yan›na
dönünce:
– Beni nas›l bilirsiniz? diye sordu.
Onlar da:
– Sen bizim ulumuzsun, dediler.
– Öyle ise siz de, ben gibi Allah ve Peygamber’ine
iman etmelisiniz. ‹man etmedikçe hiçbirinizle görüﬂmem, dedi. Onlar da Müslümanl›€› kabul ettiler.
Mus’ab’›n güzel ve tatl› muamelesi sayesinde Medine’de Müslümanl›k çabucak yay›ld›.
c) II. AKABE B‹ATI
Bi’set’in 13’üncü y›l›nda Medine’den Mekke’ye ziyarete gidenler çoktu. Aralar›nda 75 Müslüman vard›.
Bunlar›n ikisi kad›nd›. Hz. Peygamber bunlarla görüﬂüp
konuﬂtu. Müslümanlar›n elele verip anlaﬂmalar› kararlaﬂt›r›ld›. akabe denen yerde topland›lar. Hz. Peygamber, amcas› Abbas ile geldi. Abbas söze baﬂlad›:
– Ey Hazreçliler! Muhammed (S.A.S.) in aram›zda
mevkii yüksektir. Biz O’nu düﬂmanlar›ndan koruduk.
Sizinle bir anlaﬂma yapmak istiyor, O’na verece€iniz sözü tutmak, O’na muhalif olanlara karﬂ› durmak hususunda gücünüz kuvvetli ise buna bir diyecek yok. Fakat
O’nu ele verecek, yan›n›za geldikten sonra yaln›z baﬂ›na
b›rakacaksan›z, bunu daha ﬂimdiden söyleyiniz, dedi.
Buna Medineliler ﬂu cevab› verdiler:
– Sözünüzü dinledik, ya Resulallah! Siz buyurun.
Kendiniz nam›na, Allah nam›na istedi€iniz and› al›n.
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Biz haz›r›z, dediler. Bundan sonra and içtiler; Peygamber’e biat ettiler. And içme tamamlan›nca, Hz. Muhammed (S.A.S.) aralar›ndan 12 kiﬂi temsilci seçmelerini
söyledi. Onlar da Hazreç’ten 9, Evs’ten 3 olmak üzere
12 kiﬂi temsilci seçtiler. Hepsi de Hz. Peygamber’e: Darl›k ve geniﬂlik zaman›nda, her hal’ü kârda itaata, sözün
daima do€rusunu söyleme€e ve Allah yolunda herhangi bir ﬂeyden korkmama€a söz verdiler.
Akabe biat› ile Müslümanlar›n önünde yepyeni bir
ufuk aç›ld›. Medine, ‹slam’a kucak açm›ﬂ oldu. Müslümanlar oraya gidip yerleﬂecekler, dinlerini çekinmeden
yayacaklard›.
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ÜN‹TE – XII
MED‹NE’YE H‹CRET

Konular:
• Müslümanlar›n Medine’ye Hicreti,
• Daru’n-Nedve’nin Korkunç Karar›,
• Hz. Peygamber’in Ma€arada Kalmas›,
• Müﬂrikler, Peygamber’in Peﬂinde: Süraka’n›n At› Sürçünce,
• Kuba’da ‹lk Hutbe.
a) MÜSLÜMANLARIN MED‹NE’YE
H‹CRET‹
Hz. Peygamber, ashab›na Medine’ye hicret edebileceklerini bildirdi.
Onlar da birer ikiﬂer Medine yolunu tuttular. Kureyﬂlilerin dikkatini çekmemek için grup halinde hicretten çekindiler. F›rsat buldukça Mekkeliler, Müslümanlar›n hicretini engelleme€e çal›ﬂ›yorlard›. Anlaﬂma Zilhicce ay›nda olmuﬂtu. Muharrem ve Safer aylar›nda
Mekke’deki Müslümanlar›n ço€u bir yolunu bulup Medine’ye göçtüler. Hz. Osman, arkas›ndan da Hz. Ömer
hicret etti. Ömer hicret edece€i zaman k›l›c›n› kuﬂand›.
Kâbe’yi tavaf etti ve orada bulunan Kureyﬂlilere:
– ‹ﬂte ben de Allah yolunda hicret ediyorum. Kar›s›n› dul, çocuklar›n› öksüz b›rakmak isteyen varsa, ﬂu va-
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dide önüme ç›ks›n, dedi ve kimseden çekinmeden hicret yolunu tuttu.
Mekke’de, hicret etme imkan›n›ndan yoksun olan
yoksullarla bizzat Hz. Peygamber’in kendisi ve bir de
Hz. Ebu Bekir kalm›ﬂt›. Ebu Bekir, Hz. Peygamber’e
hicret etmek arzusunda oldu€unu söyledi. O da:
– Acele etme bakal›m, Allah belki sana bir arkadaﬂ
verir, dedi.
Kureyﬂliler, Hz. Peygamber’in niyetini bilmiyorlard›.
Müslümanlar Habeﬂistan’a hicret ettikleri zaman O, gitmemiﬂti. Acaba yine öyle mi yapacakt›? Maksad› ne idi?
Bunu bilmediklerinden telaﬂlar› daha da artt›. Hele
Müslümanlar›n Medine’de ço€almalar› onlar› kayg›land›rma€a baﬂlam›ﬂt›.
b) DAR’UN-NEDVE’N‹N KORKUNÇ
KARARI
Mekkeliler, ‹slam Cereyan›n› kökünden kurutma€a
karar verdiler. ‹slam Peygamber’i henüz Mekke’de ellerinde demekti. Öyleyse O’nu ortadan kald›rmak bu iﬂi
hallederdi. Bu hain emellerle Dar’un-Nedve’de topland›lar. Bir k›sm›, “O’nu zincire vurup zindana atal›m” dediler. Araplar›n böyle ﬂeyler yapt›klar› vakiydi.
Mesela Züheyr ve Nabiga gibi ﬂairlerin baﬂ›na bu gelmiﬂti. Yeni fikirleri önlemek için Araplar bu çareye baﬂvuruyordu. Baz›lar› “uzak bir yere sürgün edelim”
dediler. Nihayet en cin fikirlileri say›lan Ebu Cehil, ortaya bir teklif att›: “O’nun vücudunu ortadan kald›ral›m” dedi. Fakat bu hain iﬂi kim yapacakt›? Araplarda kan davas› adeti vard›. Abd-i Menaf o€ullar› O’nun
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kan davas›ndan vazgeçmezlerdi. Nihayet her kabileden
kat›lacak bir grubun elini kana bulamas› kabul edildi.
Katiller her kabileden olunca, Abd-i Menafo€ullar› kan
davas›na kalk›ﬂamaz, diye raz› olurdu. Onlar da diyetini
öderlerdi. Bu kararlar›n› tatbik için geceleyin Hz. Peygamber’in evini ablukaya ald›lar.
Hz. Peygamberi, Cebrail (a.s.) haberdar etti. ‹lahi vahiy gelerek Hicret etmesine izin verildi. Hz. Ebubekir’in
evine gelerek Hicret edeceklerini haber verdi. Derhal
yolculuk haz›rl›€› yap›ld›.
Evi saran müﬂrikler, Hz. Peygamber’in, evinden d›ﬂar› ç›k›ﬂ›n› beklediler. Çünkü Araplarca bir adam› evinin içinde öldürmek korkakl›€›n en çirkini say›l›rd›.
Evinden ç›k›nca toptan vuracaklard›. Hz. Peygamber bunu bildi€i için kendi yata€›na, Hz. Ali’yi yat›rarak sabaha kadar müﬂrikleri oyalad›. Hz. Peygamber Mekke’nin
en emin adam› oldu€undan, kendisine verilmiﬂ birçok
emanetler vard›. Bunlar›, sahiplerine teslim etmek üzere Hz. Ali’ye verdi. Allah’›n korumas› sayesinde gafil
düﬂmanlar› aras›ndan onlar görmeden ç›kt›. Hz. Ebu
Bekir’e daha önce haber verdi€i üzere O’nu al›p hicret
yolunu tuttular. Gecenin karanl›€›nda Mekke’nin güney taraf›ndaki birbuçuk saatlik Sevr Da€›’na gittiler ve
orada bir ma€araya gizlendiler.
c) HZ. PEYGAMBER’‹N MA⁄ARADA
KALMASI
Ma€arada kald›klar› müddetçe, Ebu Bekir’in o€lu
Abdullah onlara yiyecek içecek getirdi. Burada üç gün
üç gece kald›lar.
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Müﬂrikler, ellerindeki adam› kaç›rd›ktan sonra her
taraf› arama€a baﬂlad›lar. Kim Muhammed’i bulursa
ona 100 deve va’dettiler. Kureyﬂ’in eli sopal›, beli hançerli gençleri O’nu arama€a koyuldular. Fakat boﬂuna.
Bir ara gizlendikleri ma€araya kadar geldiler. Fakat Allah taraf›ndan içeri girmeden geri döndüler. Çünkü ma€aran›n a€z›ndaki a€aca güvercinler yuva yapm›ﬂ, örümcekler a€ örmüﬂtü. D›ﬂardaki konuﬂmalar içeriden duyuluyordu. Hz. Ebu Bekir endiﬂeye kap›ld›. Hz. Peygamber O’na:
– Üzülme Allah bizimle beraberdir, O bizi korur, dedi.
Müﬂrikler, ma€araya girmeden geri döndüler.
Müﬂriklerin, etraf› arama iﬂi gevﬂedikten sonra Ebu
Bekir’in o€lu Abdullah, bir gece iki deve getirdi. ‹ki hicret arkadaﬂ›, onlara binerek Medine yolunu tuttular.
Hz. Ebu Bekir’in k›z› Esma onlara yol az›€› tedarik etmiﬂti. Bunlar› develere asmak için bir ﬂey bulamad›. Hemen belindeki kemerini çözdü, onu iki parça yapt›; birisiyle yiyecekleri deveye ast›, di€erini beline sard›. Bundan dolay› ona “Zatü’n-Nitakayn = Çifte kemerli”
denir. Hz. Peygamber, kendisine Cennet’te bunun mükafat› olarak çift kemer verilece€ini müjdelemiﬂtir.
d) MÜﬁR‹KLER, PEYGAMBER’‹N
PEﬁ‹NDE; SÜRAKA’NIN ATI
SÜRÇÜNCE
Mekkeliler, Hz. Peygamber’i bulana 100 deve va’detmiﬂlerdi. Kendine güvenenler, O’nu arama€a koyulmuﬂtu. Süraka ad›ndaki pehlivan da at›na binmiﬂ O’nu
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ar›yordu. Nihayet izlerini buldu ve onlara yaklaﬂt›. Var
kuvvetiyle at›n› mahmuzlayarak üzerlerine sürdü. Fakat
at› sürçerek kuma batt›. Birkaç defa bu hareketi tekrarlad› ise de bir gizli kuvvet at› geri çekiyordu. Süraka
korktu, yapt›€›na piﬂman oldu. Hz. Peygamber’den af
dileyerek geri döndü. Sonra Müslüman oldu. Bu olay
duyuldu€unda Ebu Cehil, Süraka ile alay etmek istemiﬂ, o da:
– E€er at›m›n nas›l yuvarland›€›n›, kuma nas›l batt›€›n› görse idin sen derhal Muhammed’in peygamberli€ini tasdik ederdin, cevab›n› verdi.
Hz. Muhammed’in, hicret yoluna ç›kt›€› haberi Medine’de duyuldu. Medineliler, k›ymetli misafiri bekleme€e baﬂlad›lar. Her sabah ﬂehir kenar›na ç›k›p ö€leye
kadar bekliyorlard›. Bir gün kale üzerinde duran bir Yahudi k›z›, uzaktaki yolcular› gördü.
– Bekledi€iniz geliyor! müjdesini verdi.
Medine’ye bir saat mesafede Kuba denen bir yer vard›. Medine’nin ileri gelenleri burada yerleﬂmiﬂlerdi. Hz.
Peygamber, buraya gelince bu aileler O’nu tekbirlerle
karﬂ›lad›lar. Yaz›n s›ca€›nda k›zg›n çölde bir hafta süren
yolculuktan yorulmuﬂlard›. Burada istirahat› arzu ettiler.
Ashabdan baz›lar› zaten burada kalm›ﬂlard›. Hz. Peygamber’den üç gün sonra Hz. Ali’de Mekke’den ayr›lm›ﬂt›. Bu yi€it arslan tek baﬂ›na çölleri aﬂarak burada
Hz. Peygamber’e ulaﬂt›.
Peygamberimiz Kuba’da bir mescid bina ettirdiler.
Kur’an-› Kerim ‹slam’da ilk kurulan bir mescid’den ﬂöyle bahseder:
“‹lk gününden takva temeli üzerine kurulan
bu mescid’de namaza durmak, daha do€rudur.
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Orada temizli€i ve nezaheti pek seven insanlar
var. Allah da zaten temiz olanlar› sever” (Tevbe
Sûresi Ayet: 108)
Burada 10 günden fazla kald›ktan sonra büyük Peygamberimiz Cuma günü Medine’ye hareket ettiler. Beni Salim yurdundan geçerken, ö€le vakti olmuﬂtu. Hz.
Peygamber, Cuma namaz›n›n farz k›l›nd›€›n› ashab›na
tebli€ buyurdular ve burada ilk Cuma namaz›n› k›ld›lar.
Orada ﬂu güzel hutbeyi okudular:
OKUMA:
KUBA’DA ‹LK HUTBE
Allah’a hamd ve senadan sonra ﬂöyle buyurdular:
“Ey Müminler! Ölmezden evvel Allah’a dönünüz ve
araya bir mani girmeden iyi iﬂler iﬂleyiniz ve Allah’a yak›nlaﬂ›n›z. Biliniz ki Allah, ﬂu günde burada Cuma namaz›n› üzerinize farz k›ld›.
Ey ahali! Sa€l›€›n›zda Ahiretiniz için tedarik görünüz.
Muhakkak bilmiﬂ olunuz ki, k›yamet gününde birinin baﬂ›na vurulacak ve çobans›z b›rakt›€› koyunundan sorulacak.
Sonra Cenab-› Hak ona diyecek ama nas›l diyecek. Tercüman› yok, perdedar› yok. Bizzat diyecek ki Sana benim Peygamberim gelip de tebli€ etmedi mi? Ben sana mal verdim.
Sana lütuf ve ihsan ettim. Sen, kendin için ne tedarik ettin? Dünyada iken ahiretin için hangi hay›r ve hasenat›,
hangi fazileti yapt›n? O kimse dahi sa€›na soluna bakacak,
bir ﬂey göremeyecek. Önüne bakacak, cehennemden baﬂka
bir ﬂey göremeyecek. Öyleyse her kim ki, kendisini velev ki
yar›m hurma ile olsun ateﬂten kurtarabilecek ise, hemen o
hayr› iﬂlesin. Onu da bulamazsa bari kelime-i tayyibe ile
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(güzel sözle) kendisini kurtars›n. Gerçek Müslüman, dilinden ve elinden baﬂkalar› zarar görmeyen kimsedir. Zira
onunla bir hayra on mislinden yediyüz misline kadar sevap
verilir. Allah’›n selam ve rahmet ve bereketi üzerinize olsun!”
Birinci hutbeyi böylece tamamlad›ktan sonra ikinci hutbeye ﬂöyle devam etti:
“Allah’a hamd olsun, O’na lay›k›yla hamd eder ve
O’ndan yard›m isterim. Nefislerimizin ﬂerlerinden ve kötü
amellerimizden Allah’a s›€›n›r›z. Allah’›n hidayet etti€ini
kimse dalalete düﬂüremez. Allah’›n dalalete düﬂürdü€üne
de kimse hidayet veremez. Allah’dan baﬂka ‹lah olmad›€›na ben ﬂahadet ederim. O birdir, ﬂeriki yoktur. Kelam›n en
güzeli, Allah’›n kitab›d›r. Kimin ki, Allah kalbini Kur’an
ile tezyin ederse, kafir iken ‹slam’a girip Kur’an-› di€er sözlere tercih ederse, iﬂte o kimse felah bulur. Do€rusu Allah
kitab›, sözlerin en güzeli ve en beli€idir. Allah’›n sevdi€ini
seviniz. Allah’› can-u gönülden seviniz. Allah’›n kelam›ndan ve zikrinden asla usanmay›n›z. Allah kelam›ndan kalbinize kasvet gelmesin. Zira Allah kelam›, herﬂeyin alas›n›
ay›r›p seçer. Amellerin hay›rl›s›n› ve kullar›n güzidesi olan
Peygamberlerin ve k›ssalar›n iyisini zikreder. Helal ve haram› beyan eyler. Art›k Allah’a ibadet ediniz ve O’na hiçbirﬂeyi ﬂerik, koﬂmay›n›z. O’ndan hakk›yla sak›n›n›z. ‹yi iﬂler
yap›n›z; sözünüz, özünüz dahi Allah’a do€ru olsun. Aran›zda Allah kelam› ile seviﬂiniz. Muhakkak, bilmelisiniz
ki, Allah ahdini bozanlara, sözünden dönenlere gazab
eder. Allah’›n selam› sizin üzerinize olsun.”
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ÜN‹TE – I
MED‹NE’DE ‹LK GÜNLER

Konular:
•
•
•
•
•
•

Hz. Peygamber’in Medine’de Karﬂ›lan›ﬂ›,
Mescidin ‹nﬂas›, Ezan, Ashab-› Suffa,
Hane-i Saadet’in ‹nﬂas› ve Hz. Aiﬂe ‹le Evlenme,
Muhacirler ile Ensar Aras›nda Kardeﬂlik,
Çal›ﬂ›p Kazananlar,
Yahudilerle Andlaﬂmalar.

a) HZ. PEYGAMBER’‹N MED‹NE’DE
KARﬁILANIﬁI:
Hz. Peygamber, Kuba’da Cuma namaz›n› k›ld›ktan
sonra Medine’ye hareket etti. Yolun iki taraf› sevgili
Peygamberlerini karﬂ›lamak için s›ralanm›ﬂ halkla dolu
idi. Medineliler adeta bir bayram havas› içindeydiler. O
büyük misafiri, ﬂan›na lay›k ﬂekilde karﬂ›l›yorlard›. Peygamberimiz geçerken sa€dan soldan, “Buyurun Ya
Resulallah” diyorlard›. Minimini masum yavrular Peygamber’i öven ﬂiirler okuyorlard›. Herkes bu ﬂerefli misafiri evinde konuklamak istiyor, devesinin yular›ndan
tutup “buyurun” diyordu. Hz. Peygamber, kimsenin
gönlü k›r›lmas›n, mahzun olmas›nlar diye arada bir tercih yapmad› gülümseyerek, “Deveyi kendi haline b›rak›n›z” dedi.
Deve önce Neccaro€ullar›ndan iki yetime ait bir ar-
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saya çöküp hemen kalkt›. ‹kinci defa olarak Hz. Halid
Ebu Eyyub Ensari’nin evinin yan›nda çöktü. Hz. Peygamber’de O’nun misafiri oldu. (Halid Hazretleri ‹stanbul muhasaras›nda ﬂehit düﬂmüﬂtü. Fetihte Akﬂemseddin taraf›ndan mezar› bulundu. ‹stanbul’daki Eyüp Sultan türbesi budur) medineliler ak›n ak›n gelerek Hz.
Peygamber’i ziyaret ettiler.
b) MESC‹D’‹N ‹NﬁASI:
Hz. Peygamber, devenin çöktü€ü arsay› sat›n ald›.
Arsan›n bedelini Hz. Halid verdi. Buraya Mescid-i ﬁerif
ve Hz. Peygamber’in ikametine has odalar inﬂa olundu.
Mescid-i ﬁerif bina olunurken gerek Muhacirler ve gerek Ensar canla baﬂla iﬂ gördüler. Bizzat Peygamberimiz
taﬂ taﬂ›yarak bu iﬂte yard›mc› oldu. Mescid sade bir tarzda yap›ld›. Üzerine hurma a€açlar›ndan bir tavan çat›ld›. O zaman k›ble Kudüs’teki Beyt-i Mukaddes oldu€undan kap›s› güney taraf›na b›rak›lm›ﬂt›. Sonra k›ble
Kâbe’ye çevrilince mescidde tadilat yap›lm›ﬂ, kuzey taraf›ndan kap› aç›lm›ﬂ, mihrap k›ble duvar› olmuﬂtur.
c) EZAN:
Medine’de mescid inﬂa olundu. Müslümanlar› namaz vakti cemaate davet etmek için bir çare düﬂünüldü.
Hz. Peygamber ashabiyle bu hususta müﬂavere yapt›.
Baz›lar› boru çal›nmas›n›, baz›lar› çan çal›nmas›n› ileri
sürdüler. Bunlar uygun görülmedi. Ashab-› Kiram’dan
Zeyd o€lu Abdullah, ezan ﬂeklini rüyas›nda gördü€ünü
söyledi. Hz. Ömer de buna benzer bir rüya görmüﬂtü.
Bu suretle Hz. Peygamber ezan ﬂeklini Bilal-i Habeﬂi’ye
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ö€reterek, ona ezan okuttu. Böylece ezan, namaz vaktinin girdi€ini iland›r ve ayn› zamanda din özgürlü€ünün
bir alametidir.
Bilal’›n sesi gayet güzeldi. Mescidin yan›baﬂ›nda yüksek evin dam›na ç›kar, tatl› sesiyle ezan okur, Allah’›n
birli€ini ilan ederdi.
Bilal, Hz. Peygamber’in irtihalinden sonra ﬁam’da
kald›. Bir aral›k Medine’yi ziyarete gitti. Hz. Hüseyin’in ricas› üzerine o yan›k sesiyle bir sabah ezan› okumuﬂ. Bilal’in sesini duyan Medineliler; Peygamber tekrar aralar›nda imiﬂ gibi heyecanl› dakikalar yaﬂam›ﬂlar, eski günleri anarak gözyaﬂlar›n› tutamam›ﬂlard›r.
d) ASHAB-I SUFFA:
Mescid-i ﬁerifin bir taraf›na, evsiz fakirlerin bar›nmas› için bir gölgelik yap›ld›. Bunun üstü kapal› ise de, etraf› aç›kt›. Kimsesiz garipler burada yatar, kalkard›. ‹ﬂ
bulduklar› zaman çal›ﬂ›r, kazan›rlard›. Bunlar daima Hz.
Peygamber’in yan›nda bulunduklar›ndan Kur’an ve Hadis dinler, ö€renirlerdi. Buras› adeta bir ilim yuvas› idi.
Ashab›n zenginleri bunlar› gözetirler, yard›m ederlerdi.
e) HANE-‹ SAADET’‹N ‹NﬁASI VE
HZ. A‹ﬁE ‹LE EVLENME:
Mescidin inﬂas› bittikten sonra bitiﬂi€indeki odalar
yap›ld›. Hane-i Saadet budur. Bunlar›n yap›lmas› tamamlan›nca Hz. Peygamber, Eyyub Ensari’nin evinden buraya taﬂ›nd›. Hz. Peygamber kölesi Zeyd’i Mekke’ye göndererek orada kalm›ﬂ olan zevcesi Sevde ile küçük k›z› Hz.
Fat›ma’y› Medine’ye ald›rd›. K›z› Rukiyye Hz. Osman ile
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hicret etmiﬂti. K›z› Zeyneb’in kocas› müﬂrik oldu€undan
o gelemedi. Ebu Bekir’in ailesini de o€lu Abdullah getirdi. Böylece Mekke’de niﬂanlanm›ﬂ oldu€u Hz. Aiﬂe de
Medine’ye gelmiﬂ oldu. Mescid’in yan›ndaki odalar›n yap›lmas› tamamlan›nca bunlardan birini, Hz. Aiﬂe’ye tahsis etti ve Hicretten 7-8 ay sonra onunla evlendi. Hz. Aiﬂe o zaman gelinlik ça€›na girmiﬂ bir genç k›zd›. Çok zeki idi. Mükemmel bir aile terbiyesi alm›ﬂt›. Hz. Ebu Bekir’in k›z› oldu€unu her suretle ›sbat etmiﬂtir. Peygamberimiz’le geçirdi€i 9 senelik hayat›nda O’ndan pek çok dini meseleler alm›ﬂt›r. F›k›hta yeri üstündür.
f) MUHAC‹RLER ‹LE ENSAR ARASINDA
KARDEﬁL‹K:
Mekke’den göç ederek Medine’ye yerleﬂen Müslümanlara “Muhacir”, Medine’nin yerli halk› bunlara elden gelen her türlü yard›m› yapt›klar›ndan, onlara da
“yard›m ediciler” anlam›na “Ensar” denildi. Tarihte
Muhacirler ile Ensar aras›ndaki kardeﬂlik kadar kuvvetli
bir ba€lant› kuruldu€u görülmemiﬂtir. Medineliler, yerlerini, yurtlar›n› b›rakarak gelen Muhacirlere kardeﬂ elini uzatm›ﬂlar mallar›na bile ortak yapm›ﬂlard›r. Onlar›
evlerinde misafir olarak bar›nd›rd›lar, ekmeklerini onlarla paylaﬂt›lar, iﬂ buldular. Böylece onlara, yurtlar›ndan
ayr›lman›n ac›s›n› çektirmediler. Muhacirler ve Ensar ‹slam Tarihi’nde hürmetle an›lan iki gruptur. Allah cümlesinden raz› olsun. Bu dine onlar çok hizmet ettiler.
Hz. Peygamber, Muhacirlerden her birini, Ensar’dan bir kiﬂiye kardeﬂ olarak tayin etti. Bu kardeﬂlik
kan ve neseb kardeﬂli€inden daha kuvvetli oldu. ‹htiyar
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tarih, bu kadar birbirine candan kaynaﬂan insanlar görmemiﬂtir. (Enfal Sûresi, Ayet 72, bu hususu aç›klar.)
g) ÇALIﬁIP KAZANANLAR:
Yap›lan kardeﬂlikte Sa’d b. Rabi’a, Abdurrahman
‹bn-i Avf’a düﬂmüﬂtü. Sa’d mal›n›n yar›s›n› O’na teklif
etti ise de o:
– Kardeﬂim, Allah mal›na bereket versin. Sen bana
çarﬂ› pazar›n yolunu göster, dedi.
Abdurrahman ya€, peynir al›ﬂ-veriﬂine baﬂlad› ve
zengin oldu. O derece ki, 700 develik kervan ç›kard›€›
oldu. Hz. Ebu Bekir elbise, Hz. Osman hurma ticareti
yapt›.
h) YAHUD‹LERLE ANDLAﬁMALAR:
Medine’de, Kaynuka, Nadir ve Kurayzao€ullar› Yahudileri yaﬂard›.
Bunlar Müslümanlar›n kuvvetlenmesini istemediler.
Hz. Peygamber ilk zamanlar› onlarla andlaﬂmalar yaparak medeni haklar tan›d›. Fakat Yahudiler f›rsat kollayarak andlaﬂmay› bozdular.
›) H‹CRET’‹N B‹R‹NC‹ YILININ
ÖNEML‹ OLAYLARI:
Cuma namaz› farz k›l›nd›. Mescid-i Nebevi yap›ld›.
Ezan meﬂru k›l›nd›.
Muhacirlerle Ensar aras›nda kardeﬂlik kuruldu, andlaﬂma yap›ld›.
Yahudilerle andlaﬂma imzaland›.
Hz. Aiﬂe’nin dü€ünü yap›ld›.
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ÜN‹TE – II
‹LK SER‹YELER VE BED‹R SAVAﬁI

Konular:
• ‹lk Seriyeler ve Abdullah ‹bni Cahﬂ Seriyyesi,
• Savaﬂa Müsaade,
• Bedir Savaﬂ›,
• Mekkelilerin Bitmeyen Üzüntüsü,
• Esirler Hakk›ndaki Muamele,
• Kaynuka Yahudilerinin Medine’den Ç›kar›lmas›,
• Sevik Gazas›.
a) ‹LK SER‹YELER:
Mekke müﬂrikleri, Müslümanlar›n Medine’de kuvvetlenmelerini hiç çekemiyorlard›. Müslümanlar› orada
da takipten geri durmad›lar. Aras›ra Medine’ye bask›n
yapacaklar› duyuruluyordu. Müﬂrikler ‹slam düﬂmanl›€›ndan bir türlü vazgeçmiﬂ de€ildiler. Müslümanlar buna karﬂ› Kureyﬂ’in ticaret yolunu keserek onlar› iktisaden düﬂürmeyi düﬂündüler. Bu maksatla etrafa seriyeler
(müfrezeler) gönderildi. Bunlar asla kan dökmediler, silahl› bir çat›ﬂma olmad›. Bunlardan maksat, Kureyﬂ’e
gözda€› vermek, bizim de elimiz silah tutmas›n› bilir, demekti.
b) ABDULLAH ‹BN’‹ CAHﬁ SER‹YYES‹:
Hicretin II. Y›l›nda Abdullah 10 neferle Mekke ile
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Taif aras›ndaki Nahle’ye gitti. Buras› Mekke’ye 24 saattir. Abdullah Kureyﬂ’in harekat›n› gözetleyecektir. Suriye’den dönen bir kervana rastlad›lar. Kervan›n baﬂ›
olan ‹bn-i Nadrami’yi öldürdüler ve iki esir ald›lar. Bu,
Recep ay›na rastlam›ﬂt›. Hz. Peygamber, Abdullah’a
“Sana böyle bir ﬂey yap demedim” diye ç›k›ﬂt› ise
de, olan olmuﬂtu. Bundan sonra savaﬂa da müsaade
edildi. Müslümanlar art›k kendilerini koruyabileceklerdi.
c) SAVAﬁA MÜSAADE:
Hz. Peygamber, dini irﬂad yoluyla yayma€a çal›ﬂm›ﬂ
zorlama yoluna gitmemiﬂtir. Müslümanlar, müﬂriklere
mukabele etmek için defalarca müsaade istemiﬂlerse de!
– “Biz bununla emrolunmad›k” diyerek müsaade etmemiﬂtir. Peygamberli€inin 15 y›l› böyle geçti.
Güzel sözle, nasihatla dine davet etti. Nihayet tecavüzleri önlemek için müsaade edildi. Nefsi müdafaa da meﬂru bir hakt›r.
70 kadar ayetle savaﬂ yasaklan›p sonradan savaﬂa
izin verilmiﬂtir. (Hac Sûresi, 39-40, Enfal Sûresi ve di€er ayetler)
d) BED‹R SAVAﬁI:
(Hicret’in 2’nci y›l›, Ramazan ay›)
Bedir, Medine’ye 80 mil mesafedeki bir köydür. Suriye’ye giden kervan yolunun üzerindedir. Müﬂriklerle
Müslümanlar aras›nda ilk harb iﬂte burada oldu.
Kureyﬂ, Medine yak›nlar›na kadar sarkarak ya€mac›l›€a baﬂlam›ﬂt›; Abdullah ‹bn-i Übeyy’e haber göndere-

90

Siyer-i Nebî

rek Muhammed’i öldürtmesini istemiﬂti. Demek Kureyﬂ, ‹slam düﬂmanl›€›nda ileri gitme€e baﬂlam›ﬂt›. Bu
defa Ebu Süfyan Suriye’ye büyük bir ticaret kervan› ile
gitmiﬂti. Bu servetle harbe haz›rl›k yap›lacakt›. Ebu Süfyan’›n kervan›nda bütün Mekkelilerin mallar› vard›.
Ebu Süfyan, Müslümanlar›n kervan› takibettikleri haberini ald›. Damdan ad›nda birini ücretle tutarak feryatç›
olarak Mekke’ye yollad›. Bu adam, korkunç bir k›l›kla
Mekke’de ba€›rma€a baﬂlad›:
– Ey Kureyﬂ, yetiﬂin! Müslümanlar kervan› ya€ma
ediyorlar! ‹mdat! ‹mdat!
Kureyﬂ harekete geçti. Ebu Cehil iﬂi k›z›ﬂt›rd›. Ebu
Leheb hasta oldu€undan yerine bedel gönderdi. Mekke
ordusu 100 atl›, 700 develi, kalan› yaya olmak üzere
1.000 kiﬂiydi Bedir köyüne gelip su baﬂ›n› tuttular.
Müslümanlar 8 Ramazanda Medine’den ç›kt›lar.
Hepsi 300 neferdi. 83 Muhacirlerden, 61 Evs’ten, kalan› Hazrec’tendi. Yanlar›nda 3 at ile 70 deve vard›. Kureyﬂ’in haz›rl›€›ndan haberleri yoktu. Safra yak›n›na geldiklerinde Mekke’den büyük bir ordunun ç›kt›€›n› duydular. Hz. Peygamber, ashabiyle iﬂtiﬂare yapt› ve geri
dönmek müﬂriklere ve Yahudilere cesaret verece€inden
düﬂmanla karﬂ›laﬂma€a karar verdiler. Düﬂman daha
önce gelip su baﬂ›n› tuttu€undan kumluk sahaya indiler. Su yoktu. O gece Allah taraf›ndan bol ya€mur ya€d›. Müslümanlar da su tedarik etmiﬂ oldular ve ashabdan Habbab’›n ricas› üzerine daha emin bir yere yerleﬂtiler.
Ertesi sabah iki ordu birbiriyle karﬂ›laﬂt›. Ebu Cehil
boyuna harbe teﬂvik ediyordu. Müslümanlar› diri diri
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yakaca€›z, diyordu. O, say›ca çoklu€una güveniyordu.
Manevi kuvveti hesaba katm›yordu.
Harb mübareze ile baﬂlad›. Hz. Hamza, Hz. Ali yek
hamlede has›mlar›n› yere serdiler. Sonra umumi bir
hamle baﬂlad›. Müslümanlar arslanlar gibi ileri at›ld›lar.
Kureyﬂ’in elebaﬂ›lar› birer birer yere düﬂüyordu. Ebu
Cehil de bunlar›n aras›ndayd›. Kureyﬂ’ten 70 ölü vard›.
Müslümanlar 14 ﬂehit verdiler. Kureyﬂ bozulup 70 kiﬂi
esir b›rakarak kaçt›. Öyle bir bozguna u€ram›ﬂt› ki, ölülerini bile toplamadan kaçt›. Peygamberimiz burada da
insani vazifesini yapt›; onlar› toplay›p bir kuyuya defnettirdi.
e) MEKKEL‹LER‹N B‹TMEYEN
ÜZÜNTÜSÜ:
Kureyﬂ, ummad›klar› bir bozguna u€ram›ﬂt›. Çünkü
bu iﬂte haks›zd›lar. Onlar kervan› kurtarmak için harekete geçmiﬂlerdi. Kervan kurtulmuﬂtu. Ebu Süfyan kendilerine haber göndermiﬂ; ben sapa yollardan kervan›
kurtard›m, geri dönün demiﬂti. Buna ra€men Ebu Cehil böyle bir çat›ﬂmadan vazgeçmemiﬂti; Müslümanlar
ise, hak davas› yolunda idiler. Zafer daima hak u€runda
savaﬂanlar›nd›r.
f) ES‹R HAKKINDAK‹ MUAMELES‹:
Müslümanlar Medine’ye zaferle döndüler. Al›nan
esirleri, kurtuluﬂ akçesi karﬂ›l›€› serbest b›rakt›lar. Bu paray› bulamayanlar, Müslümanlardan 10 kiﬂiye okuyup
yazma ö€retmek ﬂart›yle serbest b›rak›ld›. Büyük Peygamber, esirlere iyi muamele yap›lmas›n› ashab›na ten-
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bih etti. Esirler aras›nda Ebu ‹zze ad›nda bir ﬂair vard›.
– Beﬂ k›z›m var, benden baﬂka kimseleri yok. Beni
onlara ba€›ﬂla, ya Muhammed, dedi. Hz. Peygamber de
onu fidye almaks›z›n b›rakt›.
Mekkeliler, önce bu kara habere inanmad›lar. Bir
avuç Müslüman›n koca bir orduyu yenece€ini havsalar›
almad›. Fakat gerçek bu idi. Ebu Leheb teessüründen
öldü. Kad›nlar siyahlara bürünerek yas tutma€a baﬂlad›lar. Ebu Süfyan’›n kar›s› Hind, matem tutarsam Medine kad›nlar› sevinir, diye a€lam›yordu, fakat koku sürünmedi. Ebu Süfyan da ayn› ﬂekilde hareket etti. Öç almak sevdas›na düﬂtü ve Uhud harbini haz›rlad›.
g) KAYNUKA YAHUD‹LER‹N‹N
MED‹NE’DEN ÇIKARILMASI:
Bedir zaferi Medine’deki Yahudileri de kuﬂkuland›rd›. Müslümanlar›n gücü onlar›n gözüne batt›; Müslümanlar›n aleyhine f›rsat kollamaya baﬂlad›lar. Yahudiler, daha önce Müslümanlarla andlaﬂma yapm›ﬂlard›.
Fakat ﬂimdi sözlerinden dönüyorlard›. ‹lk dönen de
Kaynuka Yahudileri oldu. Bunlar savaﬂç› idiler, kendilerine güveniyorlard›. Müslümanlara:
– Muharebenin ne oldu€unu bilmeyen Mekkelilerle
karﬂ›laﬂmaya aldanmay›n, e€er bizimle harb ederseniz,
harbin tad›n› al›rs›n›z, diyorlard›.
Onun için Müslümanlar, Yahudilerin üzerine yürüdüler. Onlar kalelerine çekildi. Nihayet teslim oldular
ve bunlar Medine’den ç›kar›l›p ﬁam taraf›na sürgün
edildiler. Böylece Medine’den bir bela defedilmiﬂ oldu.
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h) SEV‹K GAZASI:
Bu arada Ebu Süfyan 200 kiﬂilik bir, süvari ile Medine civar›na gelmiﬂ ise de, taraftar bulamad›€›ndan,
Müslüman kuvvetleriyle karﬂ›laﬂmaktan kaç›nm›ﬂ kaçarken de a€›rl›k olmas›n diye un çuvallar›n› yere atm›ﬂt›r.
Onun için buna “Sevik” (Kavut, kavrulmuﬂ un) gazas› denir.
›) H‹CRET’‹N ‹K‹NC‹ YIL OLAYLARI:
K›blenin de€iﬂimi: Müslümanlar, Medine’de namazar›n› Kudüs’teki Beyt-i Mukaddes’e do€ru k›larlard›.
Yahudiler bunu dile dolad›lar. Hz. Peygamber Kâbe’nin
k›ble olmas›n› içten dilerdi. Hicretin ikinci y›l› k›ble
Mescid-i Aksa’dan, Mescid-i Haram’a çevrildi. Bu husus Bakara Sûresi’nin 144’üncü ayetinde bildirilmiﬂtir.
Ayr›ca bu y›lda:
Savaﬂa izin verildi,
Oruç farz k›l›nd›,
Zekat farz k›l›nd›, Sadaka-i F›t›r emrolundu,
Bayram namazlar› vacip k›l›nd›.
Hazret-i Fat›ma ile Hz. Ali evlendi. Hz. Ali 21, Fat›ma 18 yaﬂlar›nda idi. O zamana kadar Hz. Peygamber’in yan›nda bulunan Hz. Ali, evlenince eﬂiyle baﬂka
bir eve taﬂ›nd›.
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ÜN‹TE – III
UHUD SAVAﬁI

Konular:
•
•
•
•
•

Kureyﬂ’in Öfkesi,
Abbas’›n Mektubu,
Hz. Hamza’n›n ﬁehit Edilmesi,
Ölülere Sald›r›,
Hezimetten Zafere.

a) KUREYﬁ’‹N ÖFKES‹:
Kureyﬂliler, Bedir harbinde yedikleri a€›r darbenin
öcünü almak sevdas›ndan bir an bile vazgeçmediler.
Ebu Süfyan, Kureyﬂ’in baﬂ› olmuﬂtu. Çöl’deki kabilelerden 2.000 asker toplad›lar. Buna Mekkeliler de kat›ld›,
böylece 3.000 kiﬂilik bir ordu kuruldu. Orduda 700
z›rhl› süvari, 200 at, 3.000 deve vard›. Baﬂta Hind olmak üzere kad›nlar da orduya kat›ld›lar. Ordu giderken
Ebva köyüne vard›. Baz›lar› burada medfun olan Hz.
Peygamber’in annesi Amine’nin mezar›n› eﬂmek adili€ini düﬂündüler, fakat kötü bir adet olur diye baz›lar› buna mani oldu.
b) ABBAS’IN MEKTUBU:
Hz. Peygamber’in amcas› Abbas henüz Müslüman
olmam›ﬂt›. Fakat kardeﬂinin o€lunu seviyordu. Kureyﬂ’in Medine’ye yürüdü€ü haberini, Medine’ye ulaﬂt›rd›. Hz. Peygamber mektubu al›nca istiﬂare yapt› düﬂ-

Osman Keskio€lu

95

man Medine kenar›na gerçekten yaklaﬂm›ﬂt›. Baz› Ashab-› Kiram, ﬂehri içerden müdafaa edelim, diyordu.
Gençler ise düﬂmanla d›ﬂar›da karﬂ›laﬂmak istiyorlard›.
Neticede bu görüﬂ kabul edildi.
Cuma namaz›ndan sonra Medine’den ç›kt›lar. Kureyﬂ Uhud da€›nda karargah›n› kurmuﬂtu. Müslümanlar da oraya hareket ettiler. Müslümanlar 1000 kiﬂiydi.
Münaf›klar›n reisi Abdullah 300 kadar adamiyle geri
dönünce Müslümanlar 700 nefer kald›lar.
Müslümanlar Uhud’a vard›klar›nda müﬂrikleri orada yerleﬂmiﬂ buldular. Bunun üzerine arkalar›n› Uhud
da€›na vererek Medine’ye karﬂ› saf ald›lar. Düﬂman›n
cephe gerisinden sald›r›s›n› önlemek için Hz. Peygamber, sol taraftaki da€›n bo€az›n› beklemek üzere 50 nefer b›rakt› ve bunlara: “Düﬂman ister galip, ister
ma€lup olsun, benden emir almad›kça buradan
asla ayr›lmayacaks›n›z, düﬂman süvarisi gelirse
atlar›na ok at›n, çünkü at oku yedi mi ilerlemez!” diye s›k› s›k› tenbih etti.
Düﬂman›n sa€ kanad›nda Halid, sol kanad›na Ebu
Cehil’in o€lu ‹krime, süvarilerin baﬂ›nda Safvan bulunuyordu. Kad›nlar def çalarak askerleri k›z›ﬂt›r›yorlard›.
Harb mübareze ile baﬂlad›. Hz. Ali ve Hz. Hamza has›mlar›n› yere serdiler. Ebu Dücane de emsalsiz kahramanl›klar gösterdi. Kureyﬂliler, Bedir’in öcünü almak
için var kuvvetleriyle sald›r›yorlard›.
c) HZ. HAMZA’NIN ﬁEH‹T ED‹LMES‹:
Ebu Süfyan’›n kar›s› Hind, Bedir’de babas› öldü€ünden onun intikam›n› almak için Vahﬂi nam›nda bir zen-
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ciye külliyetli para va’dederek Hz. Hamza’y› öldürmesini tembih etmiﬂti. Vahﬂi, Hz. Hamza’n›n erkekçe karﬂ›s›na ç›kma€a korktu€undan, bir pusuya yatt›. Habeﬂ
usulü ok atarak onu karn›ndan yaralay›p ﬂehit etti.
Çok ﬂiddetlenen harb Müslümanlar›n lehine dönmüﬂtü. Düﬂman saflar› bozulmuﬂ kad›nlar da€a do€ru
kaçma€a baﬂlam›ﬂlard›. Hz. Peygamber ordusunu öyle
tertib etmiﬂti ki, düﬂman süvarisine karﬂ› duracak süvarisi yokken, süvari hücum edebilecek yaln›z bir yer kalm›ﬂt›, oray› da okçularla kapatm›ﬂt› ve onlara buradan
asla ayr›lmamalar›n› tenbih etmiﬂti. Bu sayede de ilk anda zafer kazanm›ﬂt›.
d) FAKAT DÜNYALIK PEﬁ‹NE
DÜﬁÜNCE:
Fakat burada baz›lar› gaflete düﬂtüler. Düﬂman› takibedecek yerde ganimet toplama€a koyuldular. Okçular
da, düﬂman nas›l olsa bozuldu diyerek yerlerini b›rakt›lar. Bunu f›rsat bilen Halid, süvarisiyle hücum etti.
Müslümanlar›n içine dald›. Bunu gören müﬂrikler tekrar hücuma geçtiler. ‹ki hücum aras›nda kalan Müslümanlar neye u€rad›klar›n› bilemediler bir kargaﬂal›k baﬂlad›. Bir ara Hz. Peygamber’in ﬂehit edildi€i duyuldu.
Müslümanlar da çok ﬂaﬂ›rd›lar, ümitsizli€e düﬂtüler. Bir
grup Müslüman Hz. Peygamber’in etraf›na halka olmuﬂtu. O’nu koruyorlard›. Yap›lan sald›r›lar s›ras›nda
Hz. Peygamber’in z›rh› yana€›na batm›ﬂ, mübarek diﬂi
k›r›lm›ﬂt›. O büyük Peygamber düﬂman›n att›€› ok ya€muru alt›nda bile metanetini kaybetmiyor:
– Ya Rab, kavmimi affet, çünkü onlar ne
yapt›klar›n› bilmiyorlar, diye dua ediyordu.
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Müslümanlar çok zor duruma düﬂmüﬂlerdi. Ümmü
Umare denen Nesibe Hatun, Müslümanlara su da€›t›yordu. Bu zor durumda kal›nca su kab›n› elinden b›rakt› ve bir k›l›ç alarak Hz. Peygamber’i koruma€a baﬂlad›.
Hücum edenlerden birini at›ndan düﬂürdü, yere yuvarlad›.
Hz. Peygamber yan›ndakilerle bir tepeye ç›kt›. Ebu
Süfyan, “Muhammed aran›zda m›?” diye seslendi.
“Ebu Bekir ve Ömer orada m›?” diye sordu. Bir
cevap alamay›nca, “Demek bunlar›n hepsi ölmüﬂ”
diye söylendi. Bunun üzerine Ömer:
– Bunlar›n hepsi sa€d›r ve buradad›r, diye hayk›rd›.
Ebu Süfyan:
– Muharebe nöbetledir, bugün Bedir’in karﬂ›l›€›d›r,
dedi.
e) ÖLÜLERE SALDIRI:
Kureyﬂ kad›nlar›, bu harbde insanl›€a asla s›€mayan
vahﬂice hareketlerde bulunmuﬂlar, ﬂehit düﬂen Müslümanlar›n burunlar›n›, kulaklar›n› keserek gerdanl›k gibi
boyunlar›na asm›ﬂlard›r. Hatta Ebu Süfyan’›n kar›s›
Hind, Hz. Hamza’n›n gö€sünü deﬂerek onun ci€erini
diﬂlemiﬂtir. Tarihte ona “‹nsan ci€eri yiyen kad›n”
denir.
Uhud Harbine Müslümanlar kad›nlar› da kat›lm›ﬂt›.
Fakat bunlar askere su da€›tmak, yaral› sarmak gibi insani vazifeler görmüﬂlerdir.
Uhud Harbinde Müslümanlar 70 ﬂehit verdiler. Büyük bir üzüntü içinde Medine’ye döndüler. Fakat buna
kendileri sebebiyet vermiﬂler, Hz. Peygamber’in emirle-
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rini dinlememiﬂlerdi. Medine’deki Yahudiler ve münaf›klar bu ma€lubiyete sevinmiﬂlerdi. Bu, Hz. Peygamber’e a€›r geldi. Yaral› ve yorgun oldu€u halde düﬂman›
takibetme€e karar verdi. Müslümanlar›n zay›f düﬂmedi€ini hem Yahudilere, hem müﬂriklere göstermek bak›m›ndan bu karar mühimdir. 16 ﬁevval, harbin ertesi
Pazar günü münadi hayk›rarak Müslümanlar› takibe ça€›rd›.
f) HEZ‹METTEN ZAFERE:
Mekkeliler, Uhud’dan çekilmiﬂler. Revha’ya gelmiﬂlerdi. Hz. Peygamber arkalar›ndan bir gözcü göndermiﬂ,
“Git bak, e€er develere biniyorlarsa Mekke’ye gidiyorlar, yok atlara biniyorlarsa Medine’ye sald›racaklar demektir” dedi. Haberci develere bindiklerini söyledi. Fakat Mekkeliler’de bir tereddüt vard›: kimisi geri dönmek istiyordu. Hz. Peygamber bunu haber
ald›€›ndan sanca€› Hz. Ali’ye vererek düﬂman› takibe
yollad› ve Hamrau’l-Esed’e kadar geldi. Orada üç gece
söndürmeksizin ateﬂ yakarak tereddüt içinde olan düﬂmana karﬂ› kuvvetli ve kalabal›k olduklar›n› gösterdi.
Ebu Süfyan, tekrar bir çat›ﬂmaya girmekten kaç›nd›.
Müslümanlar Uhud’da ma€lup olmuﬂken, böylece galip duruma geçtiler.
g) H‹CRET‹N ÜÇÜNCÜ YILI OLAYLARI:
Hz. Ali’nin o€lu Hz. Hasan dünyaya geldi.
Hz. Peygamber, Ömer’in k›z› Hafsa ile evlendi.
Hz. Osman’›n birinci zevcesi Rukkiye vefat etti€inden, yine Peygamberimiz’in k›z› Ümmü Gülsüm ile ev-
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lendi. Böylece Peygamber Hulefa-i Raﬂidin’den ikisine
k›z verdi, ikisinin de k›z› ile evlenerek s›hriyet ba€lar›
kurdu.
Hz. Peygamber’in zevcelerinin adlar› ﬂöyledir: Hatice, Sevde, Aiﬂe, Hafsa, Huzeyme k›z› Zeynep, Ümmü
Seleme, Cahﬂ k›z› Zeynep, Ümmü Habibe (Ebu Süfyan’›n k›z›), Cüveyriye, Safiyye (Yahudi as›ll›), Meymune.
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ÜN‹TE – IV
UHUD’DAN
HENDEK SAVAﬁINA KADAR

Konular:
•
•
•
•
•

Raci’ Olaylar›,
Bi’r-i Maune Facias›,
Beni Nadir Gazas›,
Beni Mustal›k Gazas›,
‹fk Hadisesi.

a) RAC‹’ OLAYI:
Hicret’in 4’üncü y›l›nda Lihan kabilesi komﬂular›ndan birkaç kiﬂi gelerek, kendilerine din ö€retecek mürﬂidler gönderilmesini istediler. Hz. Peygamber, alt› kiﬂi
gönderdi. Bunlar Raci’ denen yere vard›klar›nda h›yanete kurban olduklar›n› anlad›lar. Yanlar›ndakiler bunlar›
müﬂrik olan Lihanl›lara teslim ettiler. Onlar da bunlardan dördünü ﬂehit ettiler, ikisini mekkeye götürüp
Müﬂriklere satt›lar. Müﬂrikler de onlar› Bedir’de ölenlere bedel olarak öldürdüler.
Müslümanlar bu alt› zat›n alçakça bir h›yanete u€ramalar›na çok üzüldüler. Hz. Peygamber’in ﬂairi Hasan
b. Sabit ac›kl› mersiyeleriyle bu eleme tercüman oldu.
b) B‹’R-‹ MAUNE FAC‹ASI:
Yine Hicret’in 4’üncü y›l›nda idi. Kilab kabilesinden
Ebu Bera, Peygamberimize gelerek kabilesine birkaç din
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ö€reticisi gönderilmesini istedi. Peygamberimiz: “Ben
Necid’lilere güvenmem” dedi de, Bera O’na teminat
verdi. Peygamberimiz bunun üzerine Ashab-› Suffa’dan
40 kadar zat› gönderdi. Bunlar Maune kuyusu denen
yere vard›klar›nda, içlerinden birini Tufeyl o€lu Amir’e
göndererek, Peygamber’in mektubunu sundular. Amir
Mektubu okumad› bile. Etraf›ndaki kabilelerden adam
toplayarak, Ebu Bera’n›n sözüne ra€men bu mürﬂidleri
öldürmüﬂlerdir. ‹çlerinden yaln›z biri sa€ olarak kurtulmuﬂ ve Medine’ye gelmiﬂtir. ‹ﬂte baz› kabileler verdikleri sözden dönerek böyle h›yanet ederlerdi. Çünkü müﬂrikler ve Yahudiler onlar› k›ﬂk›rt›rd›.
c) BEN‹ NAD‹R GAZASI:
Yahudiler, Uhud’dan sonra Müslümanlar› küçümseme€e baﬂlad›lar. Müslümanlarla yapt›klar› andlaﬂmalara riayet etmez oldular. Kuba yak›n›nda Nadir-o€ullar› Yahudileri yaﬂ›yordu. Hz. Peygamber bunlara giderek
ödenmesi gereken iki kiﬂinin diyetinden düﬂen pay›,
andlaﬂmalar gere€ince vermelerini istedi. Aralar›nda bir
dedikodu baﬂlad›. Me€er Peygamber’e bir suikast haz›rl›yorlarm›ﬂ Peygamberimiz bundan haberdar oldu ve
Medine’ye döndü. Yahudiler her vesile ile Müslümanlar› rahats›z ediyorlard›. Onun için Hz. Peygamber, Muhammed b. Mesleme’yi göndererek 10 gün zarf›nda
memleketi terkedip baﬂka yere gitmelerini emretti. Onlar buna raz› oldular. Çünkü suçluydular. Fakat münaf›klar›n reisi olan ‹bn-i Übey onlara haber salarak kendilerine yard›m edece€ini bildirdi. Bunun üzerine Yahudiler ç›kmama€a karar verdiler. Müslümanlar onla-
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r›n kalelerini muhasara ettiler. Nihayet teslim oldular.
Silahlar›ndan mada mallar›n› develerine yükleyip gitmelerine müsaade olundu. Nadiro€ullar›ndan kalan araziyi Hz. Peygamber Muhacirlere tevzi etmiﬂtir. Ensar’dan
fakir olan iki kiﬂiye de vermiﬂtir. Di€erleri muhtaç olmad›klar›ndan almam›ﬂlard›r.
Bu y›lda Hz. Ali’nin o€lu Hz. Hüseyin do€du.
Hz. Peygamber, Zeyd b. Sabit’e ‹brani dilini ö€renmesini emretmiﬂtir. Çünkü Yahudilere güveni kalmad›€›ndan onlar› tercüman olarak kullanmaktan vazgeçmiﬂti.
d) BEN‹ MUSTALIK GAZASI:
Medine’ye dokuz konak mesafede yaﬂayan Mustal›ko€ullar›, Medine’ye sald›rmak niyetinde idi. Hz. Peygamber bu hareketi yerinde bast›rmak için oraya gitti.
Bunlar›n bir k›sm› da€›ld›, bir k›sm› savaﬂa girdi. 600
esir al›nd›, 2.000 deve, 5.000 koyun ele geçti.
e) ‹FK HAD‹SES‹:
Bu harbden dönüﬂte Hz. Aiﬂe Validemiz, çirkin bir
iftiraya maruz kalm›ﬂt›r. Emaneten tak›nd›€› bir gerdanl›€› yolda düﬂürdü€ünden onu ararken kervandan geri
kalm›ﬂ, ona rastlayan, onu devesine alarak kervana yetiﬂtirmiﬂtir. F›rsat arayan Münaf›klar bunu dillerine dolam›ﬂlar, Hz. Peygamber’e Hz. Aiﬂe’ye ve Müslümanlara incitici sözler uydurmuﬂlard›r. Nihayet Hz. Aiﬂe’nin
bu iftiradan temiz oldu€una dair ayetler inmiﬂ, Müslümanlar da sevinmiﬂtir. Kur’an-› Kerim bunu, aç›k bir
bühtan olarak niteler.
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ÜN‹TE – V
HENDEK SAVAﬁI
(Hicrî 5. y›l)

Konular:
•
•
•
•

Müﬂrikler ve Yahudiler Birleﬂiyor,
Muhasara Uzay›nca,
Düﬂmanlar› Yere Seren Kuvvet,
Kurayzao€ullar›n›n H›yanetine Verilen Ceza.

a) MÜﬁR‹KLER VE YAHUD‹LER
B‹RLEﬁ‹YOR:
Müslümanlar geniﬂ bir nefes alma devrine girmiﬂlerdi. Mekkeliler y›lm›ﬂ, kabileler sinmiﬂ, Yahudiler temizlenmiﬂti. Tam sükun içinde tatl› bir hayat geçirecekleri
zaman gelmiﬂti.
Araplar kan davas› gütmekten vazgeçmezler. Yahudilerin de Müslümanlara h›nc› vard›. Bu ikisi aralar›nda
anlaﬂarak çöldeki kabilelerin baz›lar›n› kand›rd›lar. Mesela, Hayber’in yar› gelirini Gatafan Araplar›na vadettiler. Kureyﬂ 4.000 asker, 300 süvari, 1.000 deve verdi.
Fezareo€ullar› birçok piyade ve 1.000 develi gönderdi.
Di€er kabileler de ellerinden geleni yapt›lar. Böylece
10.000 kiﬂilik bir ordu topland› ve Ebu Süfyan’›n kumandas›nda Medine’ye yürüdü.
Müslümanlar, bunu haber ald›lar. Hz. Peygamber,
adeti üzere ashab› toplay›p durumu istiﬂare etti. Medi-
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ne’yi içeriden müdafaa etme€e karar verildi. Fakat bu
kafi de€ildi. Selman Farisi’nin teklifi üzere ﬂehrin etraf›na hendek kaz›larak düﬂman›n geçmesine engel olunmas› uygun görüldü. Baﬂta Peygamberimiz olmak üzere
ashab, canla baﬂla çal›ﬂarak alt› günde hendek kaz›ld›.
Hendek kaz›l›rken büyük bir kaya ç›kt›. Kayay› kimse parçalayamad›. Hz. Peygamber, taﬂa bir vurdu, büyük
bir parça koptu, “Allah-u Ekber, ﬁam’›n köﬂklerini görüyorum” dedi. Bir kere daha vurdu. “‹ran’›n
beyaz saraylar›n› görüyorum” dedi. Bir defa daha
vurdu, “Sana’n›n kap›lar›n› görüyorum” dedi. Bunlar gelece€i ayd›nlatan müjdelerdi ve böylece gerçekleﬂti.
Kureyﬂ ordusu, Medine önüne geldi€inde hendekle
karﬂ›laﬂ›nca ﬂaﬂ›rd›. Bu, onlar›n tan›mad›€› bir müdafaa
tarz› idi. Karargah kuruldu, beklemeye baﬂlad›lar. Müslümanlar 3.000 mücahitle müdafaaya koyuldular. Muhasara uzay›p gidiyordu. Araplar böyle ﬂeylere al›ﬂm›ﬂ
de€ildi. Onlar bask›n yap›p ne bulurlarsa ya€ma yaparak götürme€e al›ﬂk›nd›rlar. Düﬂman aras›nda s›z›ldamalar baﬂlad›. Bu s›rada Nadir Yahudilerinin reisi ve
bu harbin baﬂ kundakç›s› olan Heyey, Kurayza Yahudilerini kand›rarak onlar› kendi taraflar›na çekti: Deniz gibi bir ordumuz var, Müslümanlar›n iﬂini bitirece€iz bu
defa dedi. Durum gerçekten kötü oluyordu. Medine’yi
her taraftan vuracaklard›.
Kur’an-› Kerim bu olay› mealen ﬂöyle anlat›r:
“Hani düﬂmanlar, üst taraf›n›zdan ve alt taraf›n›zdan gelerek hücum etmiﬂlerdi. O hengâmede gözler dönüp kalm›ﬂ, yürekler g›rtla€a (can
bo€aza) dayanm›ﬂt›. Çeﬂitli zanlara kap›lm›ﬂlar. ‹ﬂ-
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te o zaman müminler denenmiﬂ ve ﬂiddetli bir
sars›nt›ya u€ram›ﬂt›.” (Ahzab Sûresi, Ayet: 10-11)
b) MUHASARA UZAYINCA:
Muhasara 20 gündür devam ediyor, düﬂman bir netice alam›yordu. Kurayza Yahudilerinin düﬂman taraf›na geçmesi de bir netice vermedi. Hava so€uktu, yiyecekleri kalmam›ﬂt›. Ne olursa olsun hende€i geçmek
için hücuma geçtiler. Birkaç kiﬂi atlar›yla hende€i atlad›lar. Abdivedo€lu ad›ndaki pehlivan›n karﬂ›s›na Hz. Ali
ç›kt› ve bir ﬂahin gibi dalarak, elindeki kalkan›n› parçalamas›na ra€men, onu yere serdi. Di€erleri geri çekilmek zorunda kald›lar. Ebu Cehil’in o€lu ‹krime kaçarken m›zra€›n› bile düﬂürdü... Ertesi gün ayn› ﬂiddetli
hücum yap›lm›ﬂ ise de, netice al›namad›.
c) DÜﬁMANLARI YERE SEREN KUVVET:
Harbde her çareye baﬂvurulur. Düﬂman çenberini
k›rmak için Kurayza ile müttefiklerini birbirinden ay›rmak kafi idi. ‹ki taraf birbirinden kuﬂkulanma€a baﬂlam›ﬂt›. Nuaym Sekafi ad›ndaki itibarl› bir zat, henüz
Müslüman de€ilken, iyilik yapmak maksad›yla Kurayza
ile müﬂrikler aras›nda ﬂüphe düﬂürerek onlar›n aras›n›
açt›, birbirlerine güvenleri kalmad›. Ebu Süfyan’›n kafas›nda bir korku f›rt›nas› kopmuﬂtu. ‹ﬂte o gece d›ﬂarda
kopan müthiﬂ bir f›rt›na düﬂman› periﬂan etme€e kafi
geldi. Korkunç bir kas›rga a€açlar› kopar›yor, tozu topra€› düﬂman›n yüzüne gözüne çarp›yor, çad›rlar› söküp
at›yordu. Gök gürültüsü bu hale korkunç bir dehﬂet veriyor bardaktan dökülürcesine ya€an ya€mur selleri her
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ﬂeyi silip süpürüyordu. Düﬂman›n içine öyle bir korku
sinmiﬂti ki, her ﬂey onlara sald›r›yor san›yorlard›. Allah
taraf›ndan verilen bu afet düﬂman› bozguna u€ratt›. Allah’›n nice ordular› vard›r. Kur’an-› Kerim bunu mealen
ﬂöyle aç›klar:
“Ey ‹man edenler! Allah’›n o nimetini an›n›z
ki, hani size karﬂ› askerler geldi€i zaman biz onlar›n üzerine rüzgar ve sizin görmedi€iniz askerler göndermiﬂtik” (Ahzab Sûresi, Ayet-9)
Bu durum karﬂ›s›nda düﬂman daha fazla dayanamad›, o gece çekilip gitti hem o kadar telaﬂl› gitti ki, baﬂkumandan Ebu Süfyan devesinin dizinin ba€›n› çözme€e
bile vakit bulamam›ﬂt›!
Sabahleyin f›rt›na dinmiﬂ, düﬂman kaçm›ﬂt›. Müslümanlar kendilerini bu felaketten kurtaran Allah’a sonsuz hamd-ü senalar ettiler. Hz. Peygamber müminlere
ﬂu müjdeyi verdi:
– Art›k nöbet bizdedir, bundan sonra Kureyﬂ bize
sald›ramaz.
d) KURAYZAO⁄ULLARININ
HIYANET‹NE VER‹LEN CEZA:
Kurayza Yahudileri, en nazik zamanda ahitlerini bozarak düﬂmanla iﬂbirli€i yapm›ﬂlard›. Allah’›n yard›m›
orada yetiﬂmese, müﬂriklerle birleﬂip Medine’yi k›l›çtan
geçireceklerdi. ﬁimdi onlar›n hesab›n› görme s›ras› gelmiﬂti. Hz. Peygamber, Hz. Ali’ye sanca€› verip Kureyza
Yahudileri üzerine yürüdü. Yahudiler kalelerine çekildiler. 25 gün muhasara alt›nda kald›lar. Nihayet teslim oldular. Hakem olarak Sa’d ‹bn-i Muaz’› gösterdiler. O
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da: “Harbe kat›lanlar›n idam edilmesi, kad›nlar›n, çocuklar›n esir al›nmas›, mallar›n ganimet
say›lmas›” hükmünü verdi. Yahudiler, Tevrat’a da uygun bulduklar›ndan bunu kabul ettiler.
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ÜN‹TE – VI
HUDEBYB‹YE BARIﬁI

Konular:
•
•
•
•
•
•

Müslümanlar›n Kâbe’yi Ziyaret Arzusu,
Hudeybiye Bar›ﬂ Müzakereleri,
Andlaﬂman›n Yaz›lmas›,
Aleyhte San›lan Hükümlerin Lehte Oldu€u,
‹slam’a Davet ‹çin Elçiler Göndermek,
Necran H›ristiyan Hey’eti.

a) MÜSLÜMANLARIN KÂBE’Y‹
Z‹YARET ARZUSU:
Müslümanlar Mekke’den ayr›lal› 6 y›l olmuﬂtu. Anababa yurtlar›n› özlemiﬂlerdi. Neleri varsa orada kalm›ﬂt›. Kutsal olan Kâbe-i Muazzama Mekke’de idi. O’nu ziyaret etmek büyük bir arzu halinde içlerinde yaﬂamaktayd›. Fakat ﬂimdiye kadar buna imkan bulamam›ﬂlard›.
Hz. Peygamber, Hicret’in alt›nc› y›l› ashab›na Kâbe’yi ziyaret edeceklerini bildirdi. Müslümanlar buna çok sevindiler. 1.400 kadar Müslüman bu ziyarete haz›rland›.
‹hramlar›na büründüler, kurbanl›k develerini ald›lar.
Silah almak yasak edildi. Çünkü harbe de€il, Hacca gidiyorlard›. Hz. Peygamber Kasva ad›ndaki devesiyle önde gidiyordu.
b) HUDEYB‹YE BARIﬁI MÜZAKERELER‹:
Kureyﬂliler, bunu duyunca telaﬂa düﬂtüler. Müslü-
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manlar› Mekke’ye sokmama karar› ald›lar. Mekke kenar›nda tertibat kurdular. Hz. Peygamber bunu ö€renince:
– Bu Kureyﬂ’e ne oluyor ki, harbden b›k›p usanmad› m›? dedi.
Müslümanlar Hudeybiye’ye gelip durdular. Arada elçiler gelip giderek Kâbe’yi ziyarete müsaade sa€lama€a
çal›ﬂ›ld›ysa da, müﬂrikler buna bir türlü yanaﬂmad›lar.
Nihayet Hz. Osman elçi olarak gönderildi. Hz. Osman,
Müslümanlar›n ziyaret için geldiklerini anlatt›. Kureyﬂ
O’na da:
– E€er istersen kendin ziyaret et, dediler.
O da:
– Peygamber tavaf etmedikçe, ben yapamam. Biz hepimiz O’nu tavaf etme€e geldik. Kurbanlar›m›z da yan›m›zda, dedi.
Fakat Kureyﬂ bunu kabul etmedi. Bu görüﬂme biraz
uzad›. Hz. Osman dönmeyince, onun hapis veya katledildi€i ﬂayias› yay›ld›. Haram aylarda (Muharrem, Recep, Zilkade, Zilhicce) Harem-i ﬁerif’te bir elçiye böyle
bir muamele, çok çirkin bir ﬂey olurdu. Onun için
Müslümanlar, ‹slam davas› u€runda canlar›n› feda etmekten çekinmeyeceklerine dair Hz. Peygamber’e biat
ettiler, and içtiler. Bu biat bir a€ac›n alt›nda yap›ld›. Buna “R›dvan Biat›” denir.
Kureyﬂ, Müslümanlar›n ziyaret için geldi€ini anlad›,
fakat inad›nda devam etti. ‹ﬂ bu duruma geldikten sonra müsaade vermeyi kibrine yediremedi. Bunu gelecek
seneye b›rakmak istedi.
c) ANDLAﬁMANIN YAZILMASI:
Kureyﬂ bu görüﬂünde direnince, Müslümanlar feda-
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karl›k göstererek kan dökülmesin diye ertesi sene ziyarete raz› oldular. S›ra andlaﬂman›n yaz›lmas›na geldi. Hz.
Ali yazma€a baﬂlad›. Müﬂrikler, baﬂa “Bismillahirrahmanirrahim” yaz›lmas›na raz› olmad›lar. Sadece “Allah ad›yla” yaz›lmas›n› kabul ettiler.
Kararlaﬂt›r›lan ﬂartlar ﬂunlard›r:
1- Müslümanlar bu y›l ziyaretten vazgeçerek, Medine’ye dönecekler.
2- Gelecek y›l Mekke’ye gelecekler, fakat üç günden
fazla kalmayacaklar.
3- Müslümanlar silahs›z gelecekler.
4- Müslümanlar Mekke’deki Müslümanlardan hiçbirini götüremiyecekler. Medinelilerden kalmak isteyen
olursa kalacak.
5- Mekkeli Müslümanlardan veya müﬂriklerden biri
Medine’ye gidecek olursa geri çevrilecek, Müslümanlardan biri Kureyﬂ’e gelirse o teslim edilmeyecek.
d) ALEYHTE SANILAN HÜKÜMLER‹N
LEHTE OLDU⁄U:
Bu ﬂartlar çok a€›rd›. Fakat Hz. Muhammed (s.a.s.)
bunu kabul etmiﬂ ve buna “Feth-i Mübin” demiﬂti.
Hakikaten olaylar›n geliﬂmesi, Hz. Peygamber’in uza€›
gördü€ünü gösterdi. Bu andlaﬂma sonra Müslümanlar›n lehine iﬂledi. Dönüﬂte yolda “Fetih Sûresi” nazil
olarak müslümanlara büyük fetih ve zaferi müjdeledi.
e) ‹SLAM’A DAVET ‹Ç‹N ELÇ‹LER
GÖNDERMEK:
Hudeybiye andlaﬂmas›yla Müslümanlar varl›klar›n›
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etrafa duyurmuﬂ oldular. Bir sükunet devri baﬂlad›. Hz.
Peygamber bu s›rada Bizans’a, ‹ran’a, M›s›r’a, Habeﬂistan’a ve uzaktaki Arap kabileleri reislerine mektuplar
göndererek onlar› ‹slam’a davet etti. Tevhid dinini her
tarafa duyurmuﬂ oldu. Gümüﬂten bir mühür kazd›rd›,
üzerine “Muhammedü’n-Resulullah” yaz›l›yd›.
OKUMA:
a) ‹SLÂMA DAVET MEKTUPLARI:
Genceli Nizami “Hüsrev ve ﬁirin” adl› eserinde bu olay› ﬂöyle anlat›r:
“Vakta ki O (Hüsrev Perviz) dünyaya hakimdi; nam›
ﬁarkta ve Garpta tan›nm›ﬂt›. Peygamberimiz kafi hüccetlerle Nübüvvetinin do€rulu€unu isbat ediyor, bazan yalç›nkayalara s›rlar tevdi ediyor, bazan kavimler O’nun menk›belerini söylüyordu. O, bütün Dünya milletlerini hakk’a ça€r›yor, her tarafa davetler gönderiyordu. Peygamberimiz’in
emriyle her hükümdara nameler yaz›ld›. Necaﬂi’ye name yaz›ld›ktan sonra Hüsrev’e de bir name yaz›ld›. Peygamberimizin elçisi bu mektubu takdim etti€i zaman Hüsrev’in yüzü hiddetle, gazabla bozuldu; öfkesinden saç›n›n her teli bir
ok gibi dikildi. Hiddet ateﬂinden her damar› bir volkan gibi oldu. Hüsrev, Muhammed (s.a.s.) in kendisine gönder€i
o heybetli yaz›ya bak›nca, bütün dünyay› ayd›nlatan o ünvan› görünce, diyebilirsiniz ki, su görmüﬂ kuduz insan gibi
oldu. Saltanat gururu onu do€ru yoldan sap›tt›. Hüsrev; bana karﬂ› bu küstahl›€a cür’et eden kimdir. Kimdir o adam
ki, ismini benim ismimden evvel yazmak cesaretini gösteriyor? dedi. O, hiddetinden k›pk›rm›z›, ateﬂ gibi yan›yor, fena
ﬂeyler düﬂünüyor ve yan›l›yordu. Hüsrev bu mektubu y›rtar-
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ken kendi ismini de parçal›yordu. Peygamber’in elçisi onu
bu kadar hiddetli görünce hemen geri döndü ve kainat›n çera€› olan o büyük Peygamber’e bu dumans›z ateﬂi, Hüsrev’i
anlatt›. O parlayan nurun s›cakl›€›nda dualar, pervaneler
gibi pervaz ediyordu. ‹ran’›n Kisralar› bundan dolay› düﬂtü ve Kisralar›n taçlar› yerlere yuvarland›. Peygamber, ne
yüksek bir ﬂahlar ﬂah›d›r ki, korku saçarak ve ümit vererek
Feridun Çemﬂid’lere hakim oldu.”
Bunlar›n içinde ‹ran hükümdar› elçiyi iyi karﬂ›lamam›ﬂ,
mektubu y›rtm›ﬂ di€erleri gayet hoﬂ karﬂ›lam›ﬂlard›r. Bizans
Kayseri’ne mektup vard›€› zaman Ebu Süfyan ticaret kervaniyle Suriye’de bulunuyordu. Kayseri, Ebu Süfyan’dan
Hz. Muhammed (s.a.s.) hakk›nda bilgi alm›ﬂt›r.
M›s›r hakimi Mukavkis, nazik bir cevap vermiﬂ iki cariye hediye göndermiﬂtir ki, bunlardan biri “Mariye” dir.
b) NECRAN HIR‹ST‹YAN HEY’ET‹:
Yahudiler, Müslümanlara karﬂ› cephe alm›ﬂlard›. H›ristiyanlar›n durumu ise baﬂkayd›. Bir aral›k Yemen taraf›ndaki Necran H›ristiyanlar›ndan bir grup Medine’ye gelerek
Hz. Peygamber’le görüﬂtüler. Bunlar›n içinde din hakk›nda
bilgi sahipleri vard›. Hz. Peygamber’in getirdi€i dinin hak
oldu€unu içlerinde anlayanlar oldu. Bunlardan Ebu Harise bir arkadaﬂ›na, Muhammed’in söylediklerinin do€ru oldu€unu kanaat getirdi€ini söyledi. Arkadaﬂ›:
– Öyleyse neden çekiniyorsun? diye sormas› üzerine ﬂu
cevab› verdi:
– Sebebi, bizimkilerin bize yapt›klar›d›r. Bize mevki verdiler, servet verdiler. E€er Muhammed’e uyarsam bunlar›
geri al›rlar!
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‹ﬂte böylece adi ﬂeyler yüzünden yüce hakikatten nasiplerini alamad›lar, sap›kl›kta devam ettiler.
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ÜN‹TE – VII
HAYBER FETH‹

Konular:
• Hz. Ali’nin Kahramanl›€›,
• Yahudilerin Tutumu.
a) HAYBER FETH‹:
Hayber; Medine ve Suriye yolu üzerindedir. Buras›
ba€l›k bahçelik bir yer olup, Yahudiler yerleﬂmiﬂtir. 7
kale vard›r. Medine’den sürülen Yahudilerin bir k›sm›
buraya gelmiﬂti. Hayber Yahudilerin reisi olan Yesir,
Medine’ye hücum etmek için bir plan haz›rlam›ﬂt›. Hz.
Peygamber, Abdullah b. Revaha’y› göndererek Hayber
ile bir anlaﬂma teklif etti. Fakat onlar buna yanaﬂmad›lar. Müslümanlara hücum için Gatafan Araplar›yla anlaﬂt›lar. Onlar harekete geçmezden önce düﬂman› yata€›nda bast›rmak amac›yla Müslümanlar 1.600 kiﬂilik
mücahidle Medine’den yola ç›kt›lar ve 150 km’lik mesafeyi üç günde alarak Hayber’e gelip dayand›lar. Yolda
ashab, yüksek sesle ba€›rarak tekbir getiriyorlard›. Peygamberimiz onlara: “Yavaﬂ söyleyiniz. Siz uzak veya sa€›r bir varl›€a hitab etmiyorsunuz. Allah size çok yak›nd›r” buyurdu.
Karﬂ›lar›nda Müslümanlar› gören Hayberliler, kalelerine kapand›lar.
Orduya baz› kad›nlar da kat›lm›ﬂt›. Hz. Peygamber’e:
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– Askere yard›m etmek, hastalara ilaç vermek, harb
meydan›nda su da€›tmak için geliyoruz, demiﬂlerdi.
Bunlar adeta seyyar hastane vazifesi görmüﬂlerdir.
Hz. Peygamber, Hayber’e girerken ﬂöyle dua etmiﬂtir:
“Ya Rab! Biz senden bu ülkenin ahalisinin,
bu ülkedeki her ﬂeyin iyili€ini istiyoruz. Onun,
ahalisinin ve içindeki herﬂeyin ﬂerrinden sana s›€›n›r›z.”
b) HZ. AL‹’N‹N KAHRAMANLI⁄I:
Hz. Peygamber anlaﬂma teklif etti. Reisleri olan Miﬂkem o€lu Sallam reddetti. Bundan sonra harb baﬂlad›.
Araplar›n bin yi€ite bedel sand›klar› meﬂhur Yahudi
pehlivan› Merhab vard›. Çarp›ﬂmalar çok ﬂiddetli oluyordu. Hz. Ali burada çok büyük kahramanl›k göstermiﬂ, elinden kalkan› düﬂünce eline geçen bir kap›y› kalkan gibi kullanarak dö€üﬂmeye devam etmiﬂ ve kaleyi
alm›ﬂt›r. Kaleler birer birer düﬂüyordu. En çetin kale
olan Kamus kalesine s›ra gelince, yine Hz. Ali buran›n
kumandan› olan Merhab’› yere sererek “Hayber Fatihi” ünvan›na hak kazand›. (Allah O’ndan ve cümlesinden raz› olsun)
c) YAHUD‹LER‹N TUTUMU:
Yahudiler, bar›ﬂ istediler. Burada çiftçi gibi oturacaklar ve mahsullerinin yar›s›n› Müslümanlara verecekler.
Bu kabul olundu. Yahudilere iyi muamele yap›ld›. Hayber’de Yahudilerin bir ziyafet vererek Hz. Peygamber’i
zehirleme€e kalk›ﬂt›klar›n› tarihler yazmaktad›r.
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ÜN‹TE – VIII
KÂBE’Y‹ Z‹YARET
(Hicrî 7. y›l)

Konular:
• Müslümanlar›n Yüksek Ahlâk›,
• Halid’in ve Amr’›n Müslüman Olmalar›.
a) KÂBE’Y‹ Z‹YARET:
Bir y›l önce yap›lan anlaﬂma gere€ince Müslümanlar
bu y›l Mekke’ye gidecekler, Kâbe’i Muazzamay› ziyaret
edeceklerdi. Zilkade ay› girince, Hz. Peygamber Müslümanlara Kâbe’yi ziyaret için haz›rlanmalar›n› söyledi.
Bütün Müslümanlar buna sevindiler. Muhacirler, do€up büyüdükleri yurtlar›na gideceklerdi. Anlaﬂma gere€ince Mekke’ye silahl› girmeyecekler, yaln›z yol için laz›m olan k›l›çlar› k›nlar›nda sokulu bulunacakt›. 2.000
Müslüman böylece yola ç›kt›.
Kureyﬂliler, Müslümanlar›n geldiklerini duyunca
ﬂehri tahliye ettiler, etraftaki tepelere çad›r kurdular.
Uzaktan müslümanlar› seyrediyorlard›. Levha hazindi:
7 y›l önce Kureyﬂ ulular›n›n öldürme€e and içtikleri o
zat, tek baﬂ›na ölüm çemberini yararak aralar›ndan ç›km›ﬂ, uzak bir diyara gitmiﬂti. Baﬂlad›€› kutsal davas›nda
büyük Allah’›n deste€ine nail olarak devam etmiﬂ,
O’nun hak davetine uyan koca bir tevhid kitlesinin
önüne düﬂmüﬂ, iﬂte ﬂehre giriyordu!..
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b) MÜSLÜMANLARIN YÜKSEK AHLÂKI:
Mekkeliler, Müslümanlara Medine havas› yaramad›€›ndan zay›f düﬂtüklerini söylemiﬂler; bunu yalanlamak
için Hz. Peygamber baﬂ› dimdik durarak koﬂa koﬂa yürüdü, Müslümanlar da ayn› hareketi tekrarlad›lar. Müﬂriklere parmak ›s›rtt›lar. Ziyaret ve tavaf iﬂi tamamlan›nca kurbanlar›n› kestiler.
c) HAL‹D B. VEL‹D VE AMR’IN
MÜSLÜMAN OLMALARI:
Müslümanlar›n Mekke ziyareti, Kureyﬂ, üzerinde
çok iyi tesir b›rakt›. Müslümanlar›n temizli€ini, ahlâklar›n›n, güzelli€ini, ‹slam Dini’nin yüceli€ini gözleriyle
gördüler. Velid o€lu Halid Müslüman olma€a karar
verdi ve bu karar›n› Kureyﬂ’ten gizleme€e hiç lüzum görmeyerek Kureyﬂlilere:
– Akl› baﬂ›nda olan herkes anlad› ki, Muhammed
sahir veya ﬂair de€il, O hak Peygamber’dir. O’na vahyolunan Allah kelam›d›r, dedi.
Ebu Cehl’in o€lu ‹krime, Halid’in bu sözlerine ﬂöyle mukabele etti:
– Sen de mi atalar›n›n dininden dönüyorsun? Sabii
oluyorsun?
– Ben Sabii olmuyorum, Müslüman oluyorum.
– Kureyﬂ içinde bu sözü söylememesi gereken biri
varsa o da sensin!
– Neden?
– Neden olacak, Müslümanlar baban›n ﬂerefini y›kt›lar, amcan›, amcan›n o€lunu öldürdüler. Ben, senden
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böyle ﬂeyler beklemezdim.
– Bunlar cahiliyet eseri ﬂeylerdir. Ben gerçe€i anlad›ktan sonra Müslüman oluyorum.
Halid’in bu karar›n› Ebu Süfyan duyunca hemen
Halid’i buldu ve bu haberin do€ru olup olmad›€›n› sordu. Halid; bunu do€rulay›nca Ebu Süfyan k›zd› ve:
– E€er bunun do€rulu€una inansayd›m, Muhammed’den önce seni haklard›m dedi.
Halid buna ﬂu cevab› verdi:
– Do€ru söylüyorum ve sana ra€men Müslüman
oluyorum.
Halid, bir pervane gibi ‹slam’a koﬂtu ve Medine’nin
yolunu tuttu. Yolda As o€lu Amr’a rastlad›, ona Müslümanl›€› kabule gitti€ini söyledi. O da ayn› düﬂüncede oldu€unu, ‹slamiyet’i kabul etme€e karar vermiﬂ oldu€unu söyledi. ‹kisi beraber Medine’ye gittiler ve Hz. Peygamber’in huzuruna girerek Müslümanl›€› kabul ettiler.
Halid, Kureyﬂ’in süvari kumandan› idi. Uhud Harbinde Kureyﬂ’i galip ç›karan o idi. Bu de€erli kumandan bundan böyle ‹slam’a hizmet edecek Mute
Harb’inde askeri maharetini göstererek Müslümanlar›
düﬂmana yendirmeyecektir. Hz. Peygamber O’na “Seyfullah” - Allah’›n K›l›c› - ünvan›n› verdi.
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ÜN‹TE – IX
MUTE SAVAﬁI

Konular:
• Müslümanlar›n Kuzeye Hareketi,
• Halid’in Askerî Dehas›,
• Cafer Tayyar’›n Ailesini Teselli.
a) MÜSLÜMANLARIN KUZEYE
HAREKET‹:
Mute, Suriye’dedir. Rumlarla yap›lan ilk harb burada oldu. Suriye’deki H›ristiyan Araplar, Hz. Peygamber’in gönderdi€i adamlara kötü muamele etmiﬂlerdi.
‹slamiyet’i o tarafa duyurmak laz›md›. Hicret’in 8. y›l›nda Hz. Peygamber 3.000 kiﬂilik bir orduyu, Haris o€lu
Zeyd’in kumandas›nda Suriye’ye gönderdi. Zeyd azadl›
bir köle idi. Ashab›n ulular›n›n bulundu€u bir ordunun baﬂ›na onu kumandan geçirmek, ‹slam’›n getirdi€i
eﬂitli€in bir örne€idir. Bu, eﬂitlik prensibinin uygulanmas›d›r. Prensipler mücerret halde kal›rsa bir ﬂey kazand›rmaz, kuru laftan ibaret kal›r. Hz. Peygamber sanca€›
Zeyd’e teslim ederken ﬂöyle dedi:
– ﬁayet Zeyd ﬂehit olursa, Cafer Tayyar kumanday›
als›n, o da ﬂehit olursa, Abdullah ‹bn-i Ravaha yerine
geçsin.
Bundan sonra Hz. Peygamber, askerlere ﬂu talimat›
verdi:
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“Kad›nlar›, çocuklar›, ihtiyarlar› ve körleri
sak›n öldürmeyin, evleri yak›p harab etmeyin;
a€açlar› kesip tahribatta bulunmay›n.”
‹slam Ordusunun hareketini haber alan Kayser’in
Suriye’deki valisi, 100.000 kiﬂilik kuvvetli bir ordu toplad›. Bunun baﬂ›nda Kayser’in kardeﬂi Teodor bulunuyordu.
‹slam ordusu, karﬂ›s›nda böyle kuvvetli bir ordu bulunca tereddüt etti. Düﬂman tam teçhizatl› idi. Fakat geri dönmek olamazd›. Onun için Mute’de savaﬂa girdiler
100.000 kiﬂinin karﬂ›s›nda 3.000 mücahid ölümü hiçe
sayarak dö€üﬂüyordu. Zeyd ﬂehit oldu. Sanca€› Cafer
Tayyar ald›. ‹man dolu gö€sünü düﬂman›n oklar›na karﬂ› gelerek kahramanca ileri at›ld›. Sa€ eli kesilince sanca€› sol eline ald›. O da kopunca sanca€a sar›ld› ve onu
yere düﬂürmedi. Bu halde ﬂehit düﬂtü. Hz. Peygamber,
onun harbde kesilen kollar›na bedel iki kanat verildi€ini ve böylece meleklerle uçtu€unu müjdeledi. Bu müﬂkil durumda ordunun baﬂ›na Velid o€lu Halid’i geçirdiler. Bozulmak üzere olan askeri yüksek bir tepeye toplad›, onlar›n moralini yükseltti. Öyle kahramanca dö€üﬂtü ki, o gün elinde dokuz k›l›c›n parçaland›€›n› söylerler. Düﬂman bu bir avuç kahraman›n bu derece dayanmas›na hayret etti ve gözü y›ld›. Düﬂman›n, Müslümanlar›n say›s› hakk›nda bir bilgisi yoktu.
b) HAL‹D’‹N ASKERÎ DEHASI:
Ertesi günü Halid askeri dehas›n› göstererek ﬂöyle
bir tertibat ald›: Arka kuvvetleri öne geçirdi, sa€ kanad›,
sola, sol kanad› sa€a ald›. Düﬂman›n her f›rkas› kendi
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önünde dün gördü€ü askerden baﬂka asker görünce
Müslümanlara taze imdat geldi sand›lar. Çünkü çarp›ﬂma onlar›n zaten gözünü y›ld›rm›ﬂt›. Müslümanlar›n say›s› hakk›nda bir bilginleri olmad›€›ndan, biraz geri çekilip durumu gözden geçirme€i düﬂündüler. Tam bu s›rada Halid’in hücum emri vermesi düﬂman› büsbütün
korkuttu. Düﬂman geri çekilmeye baﬂlad›. Halid bunu
f›rsat bilerek hemen askerini geri çekti. Böylece galip
ma€lub belli olmadan bu savaﬂ sona erdi. Düﬂman,
Müslümanlar› arkadan takibe cesaret edemedi. Halid’in
askeri mahareti sayesinde 3.000 kiﬂilik ‹slam Ordusu,
100.000 kiﬂilik düﬂmandan kurtulmuﬂ oldu.
c) CAFER TAYYAR’IN A‹LES‹N‹
TESELL‹:
Hz. Peygamber, Cafer’in ölümüne çok üzüldü. Bu
müsibetli günlerinde Cafer ailesine yemek yap›p göndermelerini, kendi ailesine tenbih etti. Kara günlerin de
Müslümanlar›n komﬂular›na bak›p gözetmeleri buradan kald›. Bu harb’de ilk ﬂehit Zeyd idi. Zeyd’in k›z›n›
görünce gözyaﬂlar›n› tutamad›. Zeyd’in k›z›:
– O ne ya Resulallah, sen de mi a€l›yorsun? deyince:
– Bu, dostun dost için gözyaﬂ› dökmesidir, dedi.
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ÜN‹TE – X
MEKKE’N‹N FETH‹
(Ramazan ay›, 8 Ocak 630)

Konular:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Müﬂriklerin Andlaﬂmay› Bozmalar›,
Ebu Süfyan’›n Medine’den Boﬂ Dönüﬂü,
Fetih Haz›rl›€›,
Ebu Süfyan’›n ‹slam Karargah›nda ‹slam’› Kabulü,
Fetih Hutbesi: ‹slam’da Eﬂitlik,
Kad›nlar›n Biat›,
Umumi Af,
Huneyn ve Evtas Savaﬂ›,
Taif Muhasaras›,
Bir Vefakârl›k Örne€i,
ﬁair Ka’b’›n Müslüman Oluﬂu,
Hatem-i Tai’nin K›z›.

a) MÜﬁR‹KLER‹N ANDLAﬁMAYI
BOZMALARI:
Mute’den Halid’in ‹slam Ordusunu yenilmeden
çekmesi, Arap kabileleri aras›nda bir zafer havas› yaratm›ﬂt›. ﬁimalde ‹slamiyet yay›lma€a baﬂlam›ﬂt›. Mekkeliler, Hudeybiye Andlaﬂmas›n› bozuyorlard›. Bizans ile
Harbe girmeden döndükleri için Müslümanlar› küçümsüyorlard›. Bu arada Müslümanlar›n müttefiki olan Hu-
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zaa’ya müﬂrikler sald›rd›lar. Huzza reisi Medine’ye gelerek Müslümanlardan yard›m istedi ve sözlerini ﬂu mealdeki m›sralarla bitirdi.
“Kureyﬂ, sana verdi€i sözden döndü, o ba€land›€› ahdi bozdu. Bizi rükû ve secde halinde
iken, namaz k›larken bile vuruyorlar. Allah aﬂk›na, bize yard›m et, imdad›m›za yetiﬂ!”
Hz. Peygamber Kureyﬂ’e haber göndererek ölülerin
diyetini ödemelerini, yoksa Hudeybiye Andlaﬂmas›n›n
hükümsüz say›laca€›n› bildirdi.
b) EBU SÜFYAN’IN MED‹NE’DEN BOﬁ
DÖNÜﬁÜ:
Kureyﬂ, durumu görüﬂmek üzere Ebu Süfyan’› Medine’ye gönderdi. Ebu Süfyan, do€rudan Hz. Peygamber’i
görme€e cesaret edemedi. K›z› olan Hz. Peygamber’in
zevcesi ümmü Habibe’yi gördü. Hz. Ebu Bekir, Hz.
Ömer’den netice alamad›, ümitsiz olarak geri dönmek
zorunda kald›. Mekke’yi bir sözle oturtup kald›ran bu
adam, Medine’de kimseye söz geçirememiﬂti. Öz k›z›na
bile meram anlatamad›.
c) FET‹H HAZIRLI⁄I:
Hz. Peygamber, orduya sefer haz›rl›€› yap›lmas› emrini verdi. 10.000 kiﬂilik bir ordu toplad›. Medine ﬂimdiye kadar bu kadar kalabal›k bir ordu ç›karmam›ﬂt›. Çölü yararak Mekke’ye do€ru ilerlediler. Kan dökülmeden
Mekke’ye girmek için bu harekat gizli tutuldu. Mekke’ye yaklaﬂt›klar› zaman amcas› Abbas’a rastlad›. Abbas
Müslüman olmuﬂ, Medine’ye yollanm›ﬂt›. Ailesini gön-
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dererek kendisi ‹slam ordusuna kat›ld›. Müslümanlar
Mekkeye dört fersah mesafeye geldiler. Ordunun kalabal›k oldu€unu müﬂriklere göstermek için her tarafa
ateﬂ yakt›lar.
d) EBU SÜFYAN’IN ‹SLAM KARARGAHINDA ‹SLAM’I KABULÜ:
Ebu Süfyan, durumdan ﬂüphelenmiﬂti. Gece etrafta
olup bitenleri ö€renme€e ç›kt›. Abbas’a rastlad›. Abbas
ona ‹slam ordusunu göstererek:
– Bu ordu yar›n Mekke’ye zorla girecek olursa, Kureyﬂ’in çekece€i var, dedi.
Ebu Süfyan:
– Öyleyse çaresi ne? dedi.
– Hz. Peygamber’e giderek, O’ndan eman dilemektir.
Ebu Süfyan’› Hz. Peygamber’in huzuruna götürdü.
Ebu Süfyan orada Müslümanl›€› kabul etti€ini söyledi.
Art›k Mekke kan dökülmeden fetholundu demekti. Abbas, Hz. Peygamber’den ﬂu ricada bulundu:
– Ebu Süfyan ö€ünmeyi seven bir adamd›r, ona bir
lütufta bulun! Peygamberimiz bunu kabul etti ve:
– Her kim Ebu Süfyan’›n evine girerse o emniyettedir, ona kimse dokunamaz, kim evine kapan›rsa emniyettedir, kim Mescid-i Haram’a girerse emniyettedir.
Ebu Süfyan Mekke’ye dönerek Kureyﬂlilere durumu
anlatt›. Müslüman oldu€unu aç›klad›. Bunun üzerine
Mekkeliler teslim oldu.
Müslümanlar, dört koldan Mekke’ye girdiler. Hz.
Peygamber askerlere s›k› s›k› tenbih etti: “Kat’iyyen

Osman Keskio€lu

125

kan dökmeyiniz, silahl› çat›ﬂmaya girmeyiniz.”
Kutsal ﬂehre kan dökmeden girmek en büyük emeliydi
ve böylece de oldu. Ancak Halid’in girdi€i güney semtinde müﬂrikler sald›r›ya geçti ise de, bu büyümeden
bast›r›ld›.
e) FET‹H HUTBES‹, ‹SLAM’DA Eﬁ‹TL‹K:
Hz. Peygamber, Harem-i ﬁerif’te bir hutbe irad etti.
Burada Allah’›n birli€ini, Hak Dinin esaslar›n› anlatt›.
Sonra insanlar aras›nda eﬂitlik ve Müminler aras›nda
kardeﬂlik oldu€unu ilan etti ve Hucurat Sûresinin
13’üncü ayet-i kerimesini okudu.
‹nsanlar›n yakaland›klar› en büyük hastal›k birbirine
düﬂmanl›k yapmak, kan davas› gütmek, eﬂitli€i tan›mamakt›r. ‹slam’a göre herkes Allah’›n kuludur ve insanlar eﬂittir. Kur’an-› Kerim ve hadis-i ﬂerif bu gerçe€i daima hat›rlat›r. Arab’›n Arap olmayana, Araplardan baﬂkas›n›n da Araplara bir üstünlü€ü olmad›€›n› Hz. Peygamber beyan etmiﬂtir. ‹slam’da ›rk, renk, soy, boy farklar› yoktur, insanl›k vard›r. Meziyet ve ﬂeref de takva sahibi, iyi ve olgun insan olmaktad›r. En hay›rl› insan, insanlara yararl› iﬂler yapand›r. ‹slam’›n getirdi€i temel
prensip budur.
‹ﬂte Fetih günü Peygamberimiz, bu gerçe€i bir defa
daha Kâbe’den ilan etmiﬂtir.
Hz. Peygamber, bunlar› söylerken Mekkeliler ma€rur baﬂlar›n› e€miﬂler, dinliyorlard›. Bu adamlar›n Mekke’de ast›klar› ast›k, kestikleri kestikti. Müslümanlara
neler yapmam›ﬂlard›. ﬁimdi acaba ne olacakt›? O büyük
Peygamber sordu:
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– Ey Kureyﬂ, Benden ne umarsan›z, hakk›n›zda ne
yapaca€›m› zannedersiniz?
Cevap verdiler:
– Sen kerim ve civanmert bir kardeﬂsin!
Hz. Peygamber burada da beﬂerin en büyük mürﬂidi, tarihin en büyük adam›d›r.
– Bugün sizi k›namak yok. Gidiniz, hepiniz serbestsiniz!
O, hem Mekke’yi, hem de gönülleri fethetti.
Hz. Muhammed, Kâbe’yi putlardan temizledi. Hz.
‹brahim’in kurdu€u gibi, Allah’a ibadet edenler için haz›rlatt›. Bilal, Kâbe’nin üzerine ç›karak o yan›k sesiyle
ezan okudu. Müminler saf saf olarak namazlar›n› k›ld›lar.
f) KADINLARIN B‹ATI:
Yeni Müslüman olanlar Hz. Peygamber’e biat ettiler.
Erkeklerden sonra kad›nlar da biat ettiler. Bunlar›n
önünde Hz. Ali’nin k›z kardeﬂi Ümmü Hani, Halid’in
k›z kardeﬂi Fahite vard›. Kad›nlar biat ederken ﬂöyle diyorlard›. “Allah’a ortak koﬂmayaca€›z, h›rs›zl›k ve
zina etmeyece€iz, çocuklar›m›z› öldürmeyece€iz,
iftira ve bühtandan sak›naca€›z. Hak olan her
ﬂeyde Hz. Peygamber’e itaat edece€iz. Darl›k ve
varl›k zaman›nda Peygamber’e sad›k kalaca€›z.”
g) UMUM‹ AF:
Hz. Peygamber, baﬂta Hz. Hamza’n›n ölüsüne bile
hakaret eden Hind olmak üzere bütün düﬂmanlar› affetti. Ebu Cehil’in o€lu ‹krime’yi-Safvan’›, Hz. Hamza’n›n
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katili Vahﬂi’yi bile affetti. Yaln›z, “Vahﬂi gözüme görünmesin, sevgili amcam› hat›rlay›nca içim parçalan›yor” dedi.
Hz. Peygamber 15 gün Mekke’de kald›. Bu müddet
içinde O’nun yüksek ahlâk›n› temiz kalblili€ini görenler
hemen Müslüman oluyorlard›.
h) HUNEYN VE EVTAS SAVAﬁI:
Mekke’nin fethinden sonra Müslümanlar, büyük
bir sevinç içinde idiler. Allah’›n yard›m›yla Kâbe putlardan temizlenmiﬂti. ‹slam Dini, etrafa yay›l›yordu. Ancak
Mekke yak›n›nda oturan Hevazin kabilesi vard›. Bunlar
kalabal›kt›, putperestli€e ba€l› idiler. Onun için ‹slamiyet’in Arabistan’a yay›lmas›n› istemezlerdi. Reisleri olan
Malik 20 bin kiﬂilik büyük bir ordu toplad›. Düreyd isminde bir ihtiyar vard›, tecrübesinden yararlanmak için
onuda harb meydan›na getirdi. Askerler, Huneyn vadisinde topland›lar. ‹htiyar, burada hayvan sesleri ve çocuk a€lay›ﬂlar› duyunca, “Bunlar ne?” diye sordu. Malik askerlerin dönüp kaçmamas› için kar›lar›n›, mallar›n› da beraber getirdi€ini söyledi. ‹htiyar kurt:
– Bozulan orduyu böyle ﬂeyler tutamaz. E€er yenilirseniz kad›nlar›n›z› kendi elinizle esir vermek ﬂerefsizli€ine düﬂersiniz, dedi.
Fakat gençler, “Bu adam bunam›ﬂ” dediler. Askerler vadinin dar bir bo€az›n› iki taraftan tutmuﬂtu.
Müslümanlar, 12.000 kiﬂilik bir ordu ile buraya geldiler. Baﬂ›nda Ebu Süfyan olmak üzere yeni Müslüman
olanlar da beraberdiler. Hatta müﬂriklerden 70 kadar
kiﬂi kat›lm›ﬂt›. Çünkü Kureyﬂ’ten ayr›lmak istemiyorlar-
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d›. Sabah›n alacakaranl›€›nda düﬂman›n pusuda oldu€undan habersiz darbo€azdan geçerken iki taraftan hücuma u€rad›lar. Bo€az dar oldu€undar serbest askeri
harekata müsait de€ildi. Müslümanlar neye u€rad›klar›n› anlayamad›lar ve ﬂaﬂ›rd›lar. Bir bozgun baﬂlad›. Bunun sebebi bir de ﬂudur: Ordu mütecanis de€ildi. Yeni
Müslüman olanlar, hatta müﬂrikler vard›. Bunlar beﬂinci kol gibiydi; nas›l ki, o durumda söyledikleri sözler bunu göstermektedir. Ebu Süfyan manal› bir gülümseme
ile:
– Bu bozgunun denize kadar önü al›nmaz, demiﬂti.
Talha o€lu Osman:
– Bugün Muhammed’den öç al›yoruz, demiﬂti.
Di€er biri:
– Bugün sihir bozuldu, diye hayk›rm›ﬂt›.
Safvan ise buna karﬂ›l›k olarak:
– Sus, a€z›n kurusun, bana Hevazin’den bir adam
hakim olaca€›na vars›n Kureyﬂ’den bir adam hakim olsun, cevab›n› vererek, kabile gayreti gütmüﬂtü.
Bu kar›ﬂ›k durumda Hz. Peygamber kaçanlar› durdurma€a çal›ﬂ›yor;

“Ben Peygamberim, bundan ﬂüphe yok, ben
Abdülmuttalib o€ullar›ndan›m” diyor, Ensar ve Muhacirleri, etraf›na toplama€a u€raﬂ›yordu. Amcas› Abbas’›n gür sesi da€›lanlar› Muhammed’in etraf›na toplama€a ça€›r›yordu. Müslümanlar yine kendilerini toplad›lar ve düﬂmana ﬂiddetle sald›rd›lar. Düﬂman bozguna
u€ray›p kaçma€a baﬂlad›. Müslümanlar, baﬂtan biraz
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ma€lubiyet ac›s›n› tatt›ktan sonra kazand›klar› bu zafere
çok sevindiler. Kur’an-› Kerim Tevbe Sûresinin 25-28.
ayetleride bunu anlatmaktad›r.
Bu harbde, ﬂimdiye kadar hiçbir harbde ele geçmeyen ganimet al›nm›ﬂt›r: 22 bin deve, 40 bin koyun, 4
bin okka gümüﬂ, 6 bin esir harb meydan›nda kald›. ‹htiyar›n dedi€i gibi bunlar askerin kaçmas›na mani olamad›. Düﬂman› Evtas’a kadar kovalad›lar ve ilerde bir
daha belini do€rultamayacak ﬂekilde yere serdiler.
›) TA‹F MUHASARASI:
Hevazin reisi Malik, Taif’e kaç›p s›€›nm›ﬂt›. Y›lan›
kovu€undan, tilkiyi ininden ç›karmak gerekti. Buras›
ﬂirkin son yuvas› halinde kalamazd›. Onun için Taif’i
sard›lar. Taifliler kalelerine kapand›lar. Muhasara uzun
sürdü. Selman Farisi’nin tarifi üzerine Müslümanlar
manc›n›k kulland›lar, a€açtan yap›lm›ﬂ tanklarla kaleye
sald›rd›lar. Fakat kale sa€lam oldu€undan y›k›lmad›. Bir
ay kadar süren muhasaradan sonra Müslümanlar vazgeçtiler, geri döndüler. Taifliler daha sonra Müslümanl›€› kabul ettiler ve putlar›n› parçalad›lar.
i) B‹R VEFAKARLIK ÖRNE⁄‹:
Hevazin’den al›nan ganimet taksim olunurken, esirler aras›ndan bir kad›n:
– Ben Muhammed’in süt kardeﬂiyim, dedi. Beni
O’na götürün.
Getirdiler Hz. Peygamber onu görünce tan›d›. Bu,
süt kardeﬂi ﬁeyma idi. Onunla geçirdi€i çocukluk günlerini hat›rlad› ve gözlerinden yaﬂlar›n› tutamad›. H›rka-
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s›n› yere serdi. ﬁeyma’y› onun üstüne oturttu. Ona i’zaz
ve ikramda bulundu. Onu serbest b›rakt› ve ona bir köle, bir cariye, iki deve, bir miktar koyun vererek ailesi
yan›na gönderdi.
Hevazin’den bir hey’et ricac› gelmiﬂti. Onlara sordu:
– Mal›n›z› m› istersiniz, yoksa kar›lar›n›z›, çocuklar›n›z› m›?
Onlar da:
– Tabii kar›lar›m›z› ve çocuklar›m›z›, dediler.
Bunun üzerine: Kendisine ve Abdülmuttalibo€ullar›na ait olan esirlerin hepsini serbest b›rakt›€›n› söyledi.
Di€er ashab da bunu görünce, Peygamberlerinin yapt›€›na uydular ve onlar da ellerindeki esirleri serbest b›rakt›lar. Böylece 6.000 insan hürriyetine kavuﬂmuﬂ oldu. Müslümanlar daima böyle büyüklük göstermiﬂtir.
Hz. Peygamber, Hevazin reisi Malik’e haber gönderdi. E€er gelip Müslüman olursa, onun da ailesi ve mallar› kendisine verilecektir. Mal›k bunu duyunca geldi ve
Müslüman oldu. Hz. Peygamber ailesini serbest b›rakt›,
mallar›n› iade etti. Üstelik 100 deve de verdi. O, insanlar› böyle iyilikle kendine ba€l›yordu.
j) V‹CDANLARA TAHAKKÜM YOK:
Evtas harbindeydi. Muhallim ad›nda bir Müslüman,
Amr ad›nda birine rastlad›. Amr, Müslüman oldu€unu
söyledi€i halde onu öldürdü. Hz. Peygamber Muhallim’i sorguya çekerek:
– Müslüman oldu€unu söyledi€i halde niye öldürdün? dedi.
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O da:
– Onun Müslüman›m demesi, ölümden kurtulmak
içindi, deyince:
– Ya sen onun kalbini yard›n m› ki, do€ru mu, yalan m› söyledi€ini bilesin?
– Kalbi bir et parças›, yar›lsa sanki ne anlaﬂ›l›r?
– Kalbini bilmezsin, söyledi€ine inanmazs›n, ya ne
yapmal›, dedi ve onu lanete mahkum etti.
k) ﬁA‹R KAB’IN MÜSLÜMAN OLUﬁU:
Ka’b ad›ndaki ﬂair, Hz. Peygamber’i hicvederdi. Bu
yüzden korkusundan kaçm›ﬂt›. Müslümanl›k her tarafta
yay›l›nca s›€›nacak bir yer bulamad›. Müslüman olan
kardeﬂi Ka’b’a mektup yazarak Hz. Peygamber’e gelip af
dilemesini bildirdi. Ka’b gelip Müslüman oldu€unu
aç›klad› ve kurtuldu. Ka’b bu defa Hz. Peygamber’in huzurunda O’nu metheden meﬂhur kasidesini okudu. Kasidenin bir yerinde:
“Peygamber dünyay› ayd›nlatan bir ﬂûledir.
ﬁirki kesip atmak için çekilmiﬂ Allah k›l›çlar›ndan biridir” beyitini söyleyince bu Hz. Peygamber’in hoﬂuna gitti ve yan›nda verecek birﬂey olmad›€›ndan s›rt›ndaki h›rkas›n› ç›kar›p ona hediye etmiﬂtir.
Bundan dolay› bu kasideye “Kaside-i Bürde” denir.
l) HATEM-‹ TA‹’N‹N KIZI:
Bu s›rada Tayy kabilesi müslümanlara karﬂ› vaziyet
alm›ﬂt›. Hz. Ali bunlar›n üzerine gönderildi. Reisleri
kaçt›. Hz. Ali ald›€› esirleri Medine’ye getirdi. Cömertli€i ile meﬂhur Hatem’›n k›z› da esirler aras›nda idi. Hz.
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Peygamber’e gelerek:
– Ya Resulallah! Babam öldü. Tek akrabam olan
kardeﬂim de kaçt›. Hürriyetimi sat›n alacak fidye param
yok. Senin mürüvvetine s›€›n›r›m. Babam cömert bir
adamd›, esirleri kurtar›r, kad›nlar› korur, fakirleri besler, düﬂmüﬂlere yard›m ederdi dedi. Ben öyle bir adam›n k›z›y›m.
Hz. Peygamber:
– Senin baban, ‹slam fazileti üzere bir adamd›, dedikten sonra etraf›ndakilere:
– Hatem’in k›z› serbesttir, babas› insanl›k sever bir
adamd›. Allah merhametli olanlar› sever ve mükafatland›r›r, dedi. K›za giyecek ve yol harçl›€› vererek onu kardeﬂinin yan›na gönderdi.
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ÜN‹TE – XI
TEBÜK SAVAﬁI

Konular:
•
•
•
•
•
•

Münaf›klar›n Bozgunculu€u,
Mescid-i D›rar’›n Yak›lmas›,
Hz. ‹brahim’in Vefat›,
Necaﬂi’nin Ölümü,
Etrafa Mürﬂidler Gönderilmesi,
Ebu Bekir’in Hac Emirli€i.

a) TEBÜK SAVAﬁI:
Tebük, Medine ile ﬁam aras›ndad›r. Bizans bu s›ralarda ‹ran’a karﬂ› zafer kazan›nca süratle yay›lmakta olan
‹slamiyet’in önüne durmak istedi. H›ristiyan olan Araplar da ona uydu. ﬁimalde haz›rlanmak istenen bu kuvvetleri da€›tmak için Müslümanlar harekete geçti. Gönüllüler toplanma€a baﬂlad›. O sene Hicaz’da müthiﬂ
k›tl›k olmuﬂtu. Ashab›n zenginleri büyük mali fedakarl›kta bulundular. Hz. Ebu Bekir, elinde avucunda nesi
varsa ordunun donat›m›na verdi. Zengin olan Hz. Osman koca bir gönüllü alay›n› kendi hesab›na haz›rlad›.
Kad›nlar bile süs eﬂyalar›n› orduya ba€›ﬂlayarak bu vatan hizmetine kat›ld›lar. K›tl›k yüzünden güçlüklerle haz›rlanan bu orduya “Ceyﬂü’l-Usre” denir. Münaf›klar,
çeﬂitli bahanelerle bu harbe kat›lmak istemiyorlard›.
Hz. Peygamber, 30 bin kiﬂilik ordusuyla Medi-
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ne’den hareket etti. Yaz›n s›ca€›nda çölü aﬂarak Tebük’e
geldiler. Karﬂ›lar›na düﬂman ç›kmad› Düﬂman kalelerine kapan›p dö€üﬂmekten kaç›nd›. Bizans o s›ralarda iç
meseleleriyle meﬂguldü. Müslümanlar da bir harp yapmadan geri döndüler. Çünkü maksat has›l olmuﬂtu;
Düﬂman kuvvetleri sindirilmiﬂti.
Baz›lar› buraya kadar gelmiﬂken daha ileri gidelim.
Suriye’ye hücum edelim, dedilerse de, Hz. Peygamber,
bunu kabul etmedi. O zaman ﬁam’da taun hastal›€› vard›. Hz. Peygamber taun olan yere girmekten men ederdi.
b) MÜNAFIKLARIN BOZGUNCULU⁄U:
Münaf›klar, her f›rsattan istifade ederek Müslümanlar› birbirine düﬂürmeye çal›ﬂ›rlard›. Tebük Harbine kat›lmak istememiﬂlerdi. Harp yapmadan döndükleri için
askerlerle alay etmiﬂlerdi.
c) MESC‹D-‹ DIRAR’IN YAKILMASI:
Münaf›klar, Müslümanlar› parçalamak için, Kuba
mescidine karﬂ› olmak üzere Medine yak›n›nda kendilerine bir mescid yapt›lar. Mescid-i Nebevi’ye gelmeyerek
burada toplanmak istediler. Bir H›ristiyan olan Abu
Ami de, münaf›klar› bu iﬂe teﬂvik etti. Tam Tebük seferine ç›k›laca€› s›rada Hz. Peygamber’e gelerek yapt›klar›
bu mescidi açmas›n› rica ettiler. Maksatlar› belli idi. Hz.
Peygamber, onlar› baﬂ›ndan savd› ve Tebük dönüﬂünde
bu mescidi yakt›rd›. Çünkü buras› münaf›klar›n yuvas›
olmuﬂtu. Zahirde mescid, fakat içyüzü Müslümanl›€a
suikastla dolu idi. Kur’an-› Kerim bu olaydan bahseder.
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d) Hz. ‹BRAH‹M’‹N VEFATI:
Hz. Peygamber’in en son do€an o€lu ‹brahim, 18 ayl›k olmuﬂtu. Onu kalbindeki babal›k sevgisiyle okﬂayarak
büyütürdü. Çocuklar›n›n bir k›sm›n› küçükken kaybetmiﬂ, bir k›sm› da evlenip anne olduktan sonra ölmüﬂlerdi. Hayatta yaln›z sevgili k›z› Fat›ma kalm›ﬂt›. Bir de ‹brahim vard›. Fakat o da ﬂimdi hastal›€a yakalanm›ﬂt›. Hasta yavrucu€un solgun yüzüne bakt›kça: “Allah’›n takdirine karﬂ› elden ne gelir, ya ‹brahim!” diyerek içten duygular›n› ifade ederdi. Nihayet emr-i Hak vaki oldu. ‹brahim’in masum ruhu, göklere uçtu. Baban›n gözlerinden yaﬂlar boﬂand›.
– Göz yaﬂar›r, kalb mahzun olur, Allah’›n r›zas›na
uygun olandan baﬂka bir söz söylemeyiniz. Ey ‹brahim!
Seni kaybetme yüzünden derin bir hüzün içindeyiz.
Yan›ndakiler, ölüye a€lamaktan nehyetti€ini söylediler. O da:
– Ben üzülmeyi men etmedim, ba€›ra ça€›ra a€lamay› yasak ettim. Kalb yanar, göz yaﬂar›r. Bu yaﬂlar kalbdeki merhametin eseridir.
Hz. Peygamber, o€lunun namaz›n› k›larak topra€a
verdi. Mezara niﬂan dikip:
– Faydas› da yok, zarar› da. Fakat geride kalan› tatmin eder, buyurdu.
Bu s›rada güneﬂ tutulmuﬂtu. Baz›lar› bunu ‹brahim’in ölümü için tutuldu sand›lar. Hz. Peygamber bu
yanl›ﬂ düﬂünceyi ﬂöyle düzeltti:
– Güneﬂ veya ay Allah’›n ayetlerinden iki niﬂand›r.
Bunlar kimsenin ölümü için tutulmazlar, buyurarak bu
konuda insana akl›n yolunu gösterdi.
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e) NECAﬁ‹’N‹N ÖLÜMÜ:
Hicret’in 9’uncu y›l› Habeﬂ Hükümdar› Necaﬂi öldü.
Necaﬂi oraya hicret eden Müslümanlara çok iyi muamele etmiﬂti. Hz. Peygamber Necaﬂi için uzaktan da olsa
cenaze namaz› k›lm›ﬂt›r.
f) ETRAFA MÜRﬁ‹DLER
GÖNDER‹LMES‹:
Hicret’in 9’uncu y›l› sulh ve sükun y›l›d›r. Hz. Peygamber, halka ‹slam’› ö€retmek için etrafa mürﬂidler
gönderdi. Bunlar güler yüz, tatl› söz ile halk›n gönlünü
fethederdi. Peygamberimiz bunlara ﬂu talimat› vermiﬂtir:
“Kolaylaﬂt›r›n, sak›n güçleﬂtirmeyin, müjdeleyin, nefret uyand›r›p korkutmay›n. Uyuﬂunuz,
anlaﬂ›n›z, ayr›lmay›n›z; halka yumuﬂak davran›n,
ﬂiddet göstermeyin.”
Mekke’nin fethinden sonra Arap kabilelerinden heyetler gelip Müslüman olduklar›n› bildirmiﬂlerdir. Bu
heyetlere Hz. Peygamber çok hoﬂ muamele ederdi. Bunlar›n içinde en nazik olan› Yemen’den gelen Eﬂ’ariler’di.
g) HZ. EBU BEK‹R’‹N HAC EM‹RL‹⁄‹:
Hicret’in 9’uncu y›l› ‹slam’›n zafer y›l› olmuﬂtu. Nasr
Sûresi’nde verilen o büyük müjdeler gerçekleﬂmiﬂtir.
Hac zaman› gelmiﬂti. Mekke fetholundu€undan bu sene bütün menasikiyle ilk serbest hac yap›lacakt›. Hacca
gitmek üzere toplanan 300 kiﬂi ile Hz. Ebu Bekir’i hac
emiri olarak Mekke’ye gönderdi. Arkas›ndan da tebli-
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gatç› olarak Hz. Ali’yi gönderdi. Kâbe’yi tavaf ve ziyaret
iﬂlerinin ne ﬂekilde olaca€›n› Hz. Ali aç›klad›. Putperestlerin haccetmesi, Kâbe’nin ç›plak tavaf edilmesi yasakland›. O zamana kadar müﬂrikler kad›n-erkek ç›plak tavaf yap›yorlard›.
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ÜN‹TE – XII
VEDA HACCI
(Zilhicce, 10 ﬁubat 632 Milâdi)

Konular:
• Medine’den Hareket,
• Arafat’daki Hutbe.
a) MED‹NE’DEN HAREKET:
‹slamiyet, bütün Arabistan yar›madas›’na yay›lm›ﬂt›.
Mekke fetholunmuﬂ, Kâbe putlardan temizlenmiﬂ, Tevhid Dini yerleﬂmiﬂti. 10’uncu Hicri y›l›n Zilka’de ay›nda, Hz. Peygamber’in hacca gidece€i duyuruldu. O’nunla haccetmek isteyenler haz›rland›lar. Zilka’denin 25’nci
Cumartesi günü Hz. Peygamber, ihrama girdi ve ö€le
namaz›n› k›ld›ktan sonra Mekke’ye hareket edildi. Mekke’ye vard›€›nda hac merasimini ifaya baﬂlad›lar. Bu sene hacca gelenler çoktu. Hz. Peygamber Arafat’ta
100.000 hac›ya hitaben meﬂhur hutbesini irad buyurdu
ki buna “Veda Hacc› Hutbesi” denir. Art›k cahiliyet
devri tamamen kapanm›ﬂ, yeni ayd›nl›k bir devir aç›lm›ﬂt›. Din tamamlanm›ﬂ, insanlar nimetin en mükemmeline kavuﬂmuﬂlard›. O da ‹slam nimeti idi...
b) ARAFAT’TAK‹ HUTBE:
Bu hutbesinde Hz. Peygamber, eski cahiliyet adetlerini ayaklar›n›n alt›na al›p çi€niyor, kan davalar›n›, riba-
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c›l›€› kald›r›yordu. ‹nsanlar› mutlu hayata kavuﬂturacak
temelleri bildiriyor, cemiyete huzur verecek aile haklar›n› aç›kl›yor, insanlar›n eﬂitli€ini bildiriyor, can ve mal
emniyetini sa€layacak esaslar› ilan ediyordu. Bu hutbedeki hükümler “Hukuk-› Beﬂer Beyannamesi”, ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamelerinden çok önce insanlar›n haklar›n› korumuﬂtur. Bu hutbeden sonra ﬂu
mealdeki ayet-i kerime nazil oldu: “Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, size verdi€im nimetleri tamamlad›m ve size Din olarak Müslümanl›€› (verip ondan) hoﬂnut oldum.” (Maide Sûresi, Ayet: 3)
OKUMA :
VEDA HUTBES‹
Hz. Peygamber, Arafat’taki hutbesinde, Allah-u Teala’ya hamd-ü senadan sonra ﬂöyle buyurdular:
“Ey insanlar! Beni dinleyin. Belki bu y›ldan sonra burada sizinle bir daha buluﬂamam. ‹slamiyet’ten önceki zamana ait bütün cahiliyet adetlerini aya€›m›n alt›na al›p çi€niyorum.
Arab’›n Arap olm›yan (yabanc›ya) bir yabanc›n›n da
Arab’a üstünlü€ü yoktur. Çünkü bütün insanlar
Adem’dendir. Adem de topraktand›r.
Ey insanlar! Sözlerimi dinleyin ve anlay›n! Her Müslüman, di€er Müslüman›n kardeﬂidir.Bütün müminler kardeﬂtir. Bir kimseye kardeﬂinin mal› helal olmaz. Me€er ki
gönül r›zasiyle vermiﬂ ola. Kendinize zulmetmeyin.
Kölelere gelince; onlara kendi yediklerinizden yedirin ve
giydiklerinizden giydirin. Onlar da Allah’›n kullar›d›r ve
kötü muameleye lay›k de€ildirler.
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Cahiliyet adetlerini aya€›m›n alt›na al›p çi€niyorum.
Bütün kan gütme davalar› tamamiyle kald›r›lm›ﬂt›r. Bunlar
yalan ve uydurma ﬂeylerdir.
Her türlü riba (faiz) de kald›r›lm›ﬂt›r. Ortadan kald›rd›€›m ilk riba, amcam Abdülmuttalib o€lu Abbas’›n ribas›d›r. Sermayeleriniz yine sizindir, ne zulmediniz, ne de zulüm görünüz. Borçlular, alacakl›lara ancak ald›klar› paray› iade edecektir.
Ey insanlar, sizin kad›nlar›n›z üzerinde bir tak›m haklar›n›z vard›r. Onlar sizin haklar›n›za riayet etmelidirler.
Onlar›n da sizin üzerinizde haklar› vard›r. Onlara karﬂ› iyi
davran›n›z. Eﬂlerinize ﬂefkatle muamele edin. Siz, onlar›
Allah emaneti olarak ald›n›z. Onlar size Allah ahdiyle helal olmuﬂtur.
Ey insanlar! Allah’›n›za kavuﬂaca€›n›z zamana kadar,
bugün nas›l kutsal bir günse, bu ay nas›l mukaddes bir ay
ise ve bu belde nas›l mübarek bir belde ise, kanlar›n›z ve
mallar›n›z da öyle kutsald›r. Herbirinizin kan› ve mal› ötekine haramd›r. K›yamet gününde Allah’›n›z›n huzuruna ç›kacaks›n›z. O da size yapt›klar›n›z› bir bir soracak ve ona
göre mükafat ve mücazat verecektir. Sak›n benden sonra
kafirler gibi bölük bölük olup birbirlerinizin boynunu vurmay›n›z. Nezdinde bir emanet bulunan kimse bu emaneti
kime aitse ona vermelidir.
Ey ahali! Size öyle bir ﬂey b›rak›yorum ki, ona s›ms›k› sar›ld›kça yanl›ﬂ yola sapmazs›n›z. O da Allah’›n kitab› ve
Resulü’nün sünnetidir.
Ey insanlar! Bir kad›n, kocas›n›n izni olmad›kça onun
mal›ndan bir ﬂeyi baﬂkas›na vermesi caiz de€ildir. Borç
ödenmelidir. Kiralanan mal geri verilmelidir. Hediyeye hediye ile mukabele etmek yaraﬂ›r. Baﬂkalar›na kefil olan
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kimse, kefaletin sorumlulu€unu yüklenmiﬂ demektir. Ey insanlar! ﬁeytan sizin bu yurdunuzda tap›lmaktan ümidini
kesmiﬂtir. Fakat, hor, önemsiz gördü€ünüz bir tak›m amellerle hoﬂnut olur. Dininiz hususunda ondan sak›n›n.
Ey insanlar! Aﬂ›r› gitmekten, ifrattan sak›n›n, evvelkilerin mahvolmalar›na sebep, dinde aﬂ›r› olmalar›d›r. Nesi
küfrün yar›s›d›r. Küfredenler onunla sapt›lar. Zaman döndü dolaﬂt›, nice devirler yapt›. Yine Allah’›n yeri, gö€ü yaratt›€› s›radaki hali üzere geldi. Allah nezdinde aylar›n say›s› onikidir. Dördü haram aylard›r, üçü ardarda gelir. Recep ise tektir.
Her katil, suçundan kendisi mes’uldür. Hiç bir katilin
iﬂledi€i suç çocuklar›na ﬂamil olmaz. Hiçbir o€lun ve k›z›n
suçu babay› sorumlu etmez.
Müslümanlar› do€ru yola yöneten adam, kesik burunlu
bir zenci de olsa, ona itaat ediniz. Emirlerime itaat edin ki,
Cennet’e giresiniz.
Burada haz›r bulunan, bulunmayanlara sözlerimi tebli€ etsinler. Olabilir ki, burada bulunmayanlar içinde, bulunanlardan daha fazla bunlar› hat›rlayacak olanlar bulunur.”
“Tebli€ ettim mi?”
Orada bulunanlar hepsi
Evet ya Resulallah, dediler.
Bunun üzerine
“ﬁahid ol ya Rab!” buyurdu.
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ÜN‹TE – XIII
SON GÜNLER‹ VE ‹RT‹HALLER‹

Konular:
•
•
•
•
•

Hastal›€›,
Nesi Varsa Sadaka Veriyor,
Kerimeleri Hz. Fat›ma ‹le Baﬂbaﬂa,
Refik-i A’la’ya: Yüce Dos’ta,
Son Vazifesini ‹fas›.

a) HASTALI⁄I:
Veda Hacc›’ndan Medine’ye döndükten bir müddet
sonra Hz. Peygamber hastaland›. Zaten Maide Sûresi’nin 3’üncü ayeti nazil oldu€u vakti, ashabdan bir k›sm› O’nun hayat›n›n sona yaklaﬂt›€›n› sezmiﬂlerdi. Çünkü din tamam olunca, Peygamber’in vazifesi de son buluyor demekti. Hz. Peygamber’in hayat› gayet muntazamd›, s›hhat kurallar›na son derece riayet ederdi. Temizli€e çok önem verirdi. Bütün ö€ütlerinde bunlar› ashab›na ö€retti€i gibi, kendisi de titizlikle uygulard›. Fakat bu dünya hayat› bir geçiﬂ yeridir.
Hz. Peygamber, bu fani alemden göçece€i zaman›n
yaklaﬂt›€›n› anlad›. Hicret’in 11’inci y›l› girmiﬂti. Safer
ay›n›n 19’uncu gecesi kimseye sezdirmeden Baki’ mezarl›€›na giderek orada yatan ashab›n› selamlad› ve; yak›nda biz de aran›zda olaca€›z, dedi. Mezar’l›ktan dönüﬂte hastal›€› artt›. Hz. Aiﬂe O’na, “Vah baﬂ›m” di-
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yerek baﬂ›n›n a€r›d›€›n› söyledi. Buna ﬂu karﬂ›l›€› verdi:
– Senin de€il Aiﬂe, as›l benim vah baﬂ›m!
Hastal›k günden güne art›yordu. Buna ra€men Mescid’e ç›k›p namazda imam oluyordu. Bir gün dermans›z
kal›nca Hz. Ebu Bekir’in cemaate imam olmas›n› emretti. Ebu Bekir üç gün imaml›k yapt›.
b) NES‹ VARSA SADAKA VER‹YOR:
Hastal›€› s›ras›nda yan›nda 7 dirhem paras› vard›.
Bunlar› sadaka olarak da€›tt›rd›. Öldü€ünde nakit olarak hiç paras› kalmad›. Biraz ev eﬂyas› ve mal› vard›. Zevcelerine hisselerini ay›rd›ktan sonra kalan›n› yoksullara,
yolculara sarfolunmak üzere vasiyyet etti; geriye mal b›rakmad›.
c) KER‹MELER‹ HZ. FATIMA ‹LE
BAﬁBAﬁA:
Hz. Fat›ma her gün gelerek, Hz. Aiﬂe’nin odas›nda
yatmakta olan babas›n› ziyaret ederdi. Hayatta kalm›ﬂ
tek evlad› o idi. Bir defas›nda Fat›ma:
– Kimbilir ne ac›lar çekiyor babac›€›m, deyince:
– Babas›n›n sevgili kuzusu, bugünden sonra babac›€›n hiç ac› çekmeyecek, cevab›n› verdi.
Bu söz, bu elem dünyas›ndan göçece€ine iﬂaretti.
Hastal›€› esnas›nda birkaç defa ashab›na nasihatlarda bulundu. Ensar ile Muhacirlerin kardeﬂçe geçinmelerini tavsiye etti.
“Benim irtihalimi düﬂünüp telaﬂ ediyormuﬂsunuz! Hiçbir Peygamber, ümmeti içinde ebedi kald› m› ki, ben de kalay›m? Ben Hak Teala’ya
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kavuﬂaca€›m ve buna hepinizden ziyade lay›k›m... Ben size ﬂefkatli ve merhametliyim. Sizler yine bana kavuﬂacaks›n›z. Buluﬂaca€›m›z yer,
Havz-› Kevser kenar›d›r. Her kim orada benimle buluﬂmak isterse, elini ve dilini tutsun! Ben
haberimi ald›m, Allah’a kavuﬂuyorum...”
d) REF‹K-‹ A’LA’YA: YÜCE DOSTA:
8 Haziran’a rastlayan Rebiul-Evvel ay›n›n Pazartesi
sabah›, Peygamber, Hastal›€›n›n biraz hafifledi€ini hissetti. Sabah namaz›n› Mescid’de Ebu Bekir’in ard›nda
k›ld›. Odas›na dönünce dermans›zl›€› artt›. Kuﬂluk vakti oldu: “Ya Rab! Ölüm ﬂiddetine karﬂ› bana kolayl›k ver, can›m› tatl›l›kla al” diye dua ediyordu.
Baﬂ› Hz. Aiﬂe’nin kuca€›nda duruyordu. Yan›nda bir
kabda so€uk su vard›. Elini suya bat›r›p mübarek yüzünü serinletiyordu. Haziran’›n s›cak gönlerinden biri,
gökyüzü saf, her taraf sakin, ilk hilkat gününde oldu€u
gibi her ﬂey durgun. Mübarek parma€›yla yukar› do€ru
iﬂaret etti: “Refik-i Ala’ya–Yüce Dosta” diyerek gözlerini semaye çevirdi ve ruhu ebedi aleme uçtu.
Memat›n (ölümün) de hayat›n gibi temiz ve pak ya
Resulallah!
e) SON VAZ‹FEN‹N ‹FASI:
Ashab-› Kiram ac› haberi gözyaﬂlar› içinde ö€rendiler. Medine-i Münevvereyi matem havas› kaplad›. Baz›lar› buna inanmak istemiyordu. Hz. Ebu Bekir:
“Kim ki Muhammed’e taparsa bilmiﬂ olsun
ki, Muhammed ölmüﬂtür. Kim ki Allah’a tapar-
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sa bilsin ki, Allah daim ve bâkidir” diyerek yüce
gerçe€i aç›klad› ve Al-i ‹mran Sûresi’nin 144’üncü ayeti kerimesini okudu.
Hz. Ali, Abbas ve o€lu Fazl, Zeydin o€lu Üsame cenazesinin gasli ile meﬂgul oldular. Hz. Ali y›kad›, di€erleri yard›m ettiler. Nereye defnedilece€i müzakere edildi. Baz›lar› Mekke’ye baz›lar› da Hz. Peygamber’in makam› olan Kudüs’e defnolunmas›n› ileri sürdüler. Hz.
Ebu Bekir:
– Peygamberler öldükleri yere defnolunurlar, dedi.
Hz. Aiﬂe’nin odas›na mezar kaz›larak Sal› günü akﬂam› Ravza-i Mutahhara’ya konuldu. Cenaze namaz›
gruplar halinde k›l›nd›. Evvela erkekler, sonra kad›nlar,
sonra çocuklar saf saf olarak sevgili Peygamberlerine dini vazifelerini ifa ettiler.
(O Yüce Peygamber’e, O’nun Al ve Ashab’›na salat
ve selam olsun.)
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ÜN‹TE – XIV
HZ. PEYGAMBER’‹N FAZ‹LET DOLU
YÜKSEK AHLÂKI

Hz. Peygamber, güzel ahlâk› tamamlamak için gönderilmiﬂtir. Onun için, O’nun her ö€retti€i fazilettir. ‹nsana gerçek de€erini ö€retti. ‹slamiyet, insanlar aras›na
kardeﬂlik koydu. Sevgi, sayg›, fazilet, eﬂitlik, adalet, iyilik, do€ruluk getirdi. ‹nsanlar›n birbirleriyle anlaﬂ›p bar›ﬂ içinde yaﬂamalar›, hakk›na raz› olup kimsenin elindekine göz koymamalar› ne güzel ﬂeydir. Hayat ancak o
zaman manalaﬂ›r ve güzelleﬂir. ‹ﬂte bunu gerçekleﬂtirmek için Hz. Peygamber insanl›€a hay›r ve fazilet örne€i olmuﬂtur. O ashabiyle konuﬂur. Tatl› tatl› sohbet
eder, hatta ﬂakalaﬂ›rd›. Küçükleri okﬂay›p sever, onlar›
sevindirirdi. Zengin, yoksul, köle demez herkesin hat›r›n› sorar, gönlünü al›rd›. Kimsenin kalbini k›rmazd›. En
kenar mahallelerden bir kimse hastaland› m›, gider ziyaret eder hat›r›n› sorard›. Herkese selam verir, karﬂ›laﬂt›€› kimselerin elini s›kard›. Herkese tatl› söz söyler, güler yüz gösterirdi. Hiçbir zaman aﬂ›r›l›€› sevmezdi, tevazu sahibiydi. Bir gün adam›n biri ziyaretine geldi€inde,
huzurunda titremiﬂti. Ona:
– Arkadaﬂ, korkma, ben hükümdar de€ilim! Ben,
Kureyﬂ’ten kuru ekmek yiyen bir kad›n›n o€luyum, demiﬂti.
Sade, fakat temiz giyinirdi. Temizli€i severdi. “Temizlik imandand›r” buyururdu. Pislikten ve fena kokulardan asla hoﬂlanmazd›. Camiye temiz gelmelerini
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ashab›na tenbih ederdi. Aile hayat›nda çok geçimli idi.
Evinde boﬂ oturmazd›. Hz. Hatice:
– Ya Ebe’l-Kas›m, yorulma, deyince O’na:
– Bu dünyada dört ﬂeyden hiç hoﬂlanmam! Onlardan Allah’a s›€›n›r›m: Korkakl›k, cimrilik, tembellik bir
de pislik, derdi.
O’nun hizmetinde bulunan Enes der ki: “On sene
yan›nda hizmetinde bulundum. Bana bir defac›k
olsun: Öf aman, dedi€ini iﬂitmedim.” O, daima
fazilet örne€i olmuﬂtur.
Gönlü insanl›k sevgisiyle dolu idi. En çok ﬂefkate
muhtaç olan yoksullara öksüzlere, çocuklara çok merhamet gösterirdi. Bir gün bir çocu€u severken onu gören
bir bedevi:
– Siz küçükleri çok seviyorsunuz. Benim on torunum var, bir tanesini bile kuca€›ma al›p sevmem, deyince Hz. Peygamber ona:
– Senin kalbinde merhamet yoksa, ben ne yapay›m?
“Merhamet etmeyen, merhamet yüzü görmez” buyurdu.
O’nun sevgisi hudutsuzdu. Hayvanlara karﬂ› bile
merhametli davranmay› ö€retmiﬂtir. Kap›da seslenen
bir kediyi eliyle içeri alm›ﬂt›. Hastalanm›ﬂ bir hayvan›n
tedavisiyle meﬂgul olurdu. Susuz kalm›ﬂ bir köpe€e
ayakkab›s›yle su çekip veren kimsenin, günah› dahi olsa, onu Cennetle müjdelemiﬂti. Bir kediyi aç b›rakan
kad›n›n bu yüzden azap görece€ini bildirmiﬂti. Susuz
kalm›ﬂ bir a€ac› sulayana sevap yaz›ld›€›n› haber vermiﬂtir.
O, alemlere rahmettir.
“Rahmetenli’l-alemindir Mustafa.”
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ASR-I SAADET’‹N KRONOLOJ‹ CETVEL‹
Miladî
571

575

577

577

579

583

588

• (20 Nisan–12 Rebiu’l Evvel)
Fahr-i Alem Peygamber Efendimiz’in do€umu.
“Do€du ol satte ol Sultan-›
Din
Nura gark oldu semavat-ü zemin.”
• Beﬂ sene Sa’d kabilesinde süt annesi Halime’nin yan›nda kald›ktan sonra Mekke’ye ailesine dönüﬂü.
• Annesi Amine, hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine’ye
gelip pederinin mezar›n› ziyaret etmesi ve dönüﬂü, Ebva köyünde
annesinin vefat›.
• Peygamber Efendimiz’i, dedesi
Abdülmuttalib himayesine almas›.
• Abdülmuttalib’in vefat› üzerine
amcas› Ebu Talib’in himayesinde
kalmas›.
• Amcas› Ebu Talib ile Suriye’ye ticaret kervaniyle gitmesi ve Busra’da Bahire’nin, bu genç çocu€un beklenen Son Peygamber olaca€›n› sezmesi.
• Amcaz› Zübeyr ile Yemen seyahati.
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• Kureyﬂ ile Kays aras›nda 4 y›l süren Ficar harbinde bitaraf kalmas›
ve H›lfu’l-Fudul anlaﬂmas›na kat›lmas› ve bununla iftihar buyurmas›.
• ﬁam’a ikinci seyahat›, Meysere’nin Peygamberimiz’e hayranl›€›.
• Hz. Hatice ile izdivac›
• Kâbe’nin tamirinde Hacer-i Esved’i yerine koyma vazifesini Kureyﬂ’in Muhammedü’l-Emin dedikleri Peygamberimiz’e ifa ettirmesi.

Milâdî — Bi’sed
––––––
––––––
610
—
1 • Hira’da ilk vahyin geliﬂi (Ramazan ay›nda)
En yak›nlar›n› ‹slam’a davete baﬂlamas› üzerine Hz. Hatice, Hz.
Ali, Hz. Zeyd ve Hz. Ebu Bekir’in
Müslüman olmalar›.
613
—
3 • Üç sene gizli da’vetten sonra Safa
tepesine ç›k›p aleni da’vete baﬂlamas›.
615
—
5 • Müﬂriklerin bask›s› karﬂ›s›nda baz› Müslümanlar›n Habeﬂistan’a
ilk hicretleri,
Müﬂriklerin fakir Müslümanlara
iﬂkencelerini artt›rmalar›, Müslü-
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616

—

6 •

617

—

7 •

619

—

9 •

620

—

10 •

621

—

12 •

Milâdî —
––––––
622
—

manlar›n Daru’l-Erkam’a s›€›nmalar›.
Hz. Hamza ve Ömer’in Müslüman olmalar›.
‹kinci kafilenin Habeﬂistan’a hicreti.
Müﬂriklerin, muhacirleri geri çevirmesi için Habeﬂ Hükümdar›na
müracaatlar›, Hz. Cafer’in okudu€u ayetlerin te’siriyle bunun neticesiz kald›€›,
Kureyﬂ’in Haﬂimo€ullariyle münasebeti keserek boykot ilan›.
Kureyﬂ’in üç senelik muhasaray›
kald›rmas›,
‹ki büyük keder: Hz. Hatice’nin
ve Ebu Talib’in vefatlar› (Senetü’lHüzn).
Taiflileri ‹slam’a da’vet için Taif’e
gitmesi, orada maruz kald›€› güçlükler Mi’rac’in vuku’u.
Birinci Akabe Biat›: Medineli
oniki kiﬂinin Müslüman oluﬂu.
‹kinci Akabe Biat›: Bu defa Müslüman olanlar çoktu. Hazrec’ten
9. Evs’ten 3 kiﬂi olmak üzere 12
temsilci (Nakib) seçtiler.

Hicrî
–––––
1 • (Eylül) Mekke’den Medine’ye hic-
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—

624

—
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ret buyurdular.
Hicri takvimin baﬂlang›c›.
Beni Salim yurdunda ‹lk Cum’a
Namaz›n›n k›l›nmas›.
Ebu Eyyub El-Ensari’nin hanesinde misafir kalmalar›.
Medine’de Mescid-i Nebevi’nin
ve Hane-i Saadet’in inﬂas›.
Ezan’›n meﬂru k›l›nmas›.
Müslümanlar aras›nda kardeﬂlik
te’sisi (Muahat)
2 • Mescid’in önünde fakirleri bar›nd›rmak için Suffa yap›lmas›.
Yahudilerle siyasi münasebetlerin
kurulmas›.
Mekke’de niﬂanland›€› Hz. Aiﬂe
ile Medine’de izdivaçlar›.
K›ble’nin Kudüs’deki Mescid-i Aksa’dan Mekke-i Mükerrem’deki Kâbe’i Muazzama’ya çevrilmesi
Medine etraf›ndaki kabilelerle bar›ﬂ andlaﬂmalar› yap›lmas›.
2 • Ramazan orucunun farz k›l›nmas›.
‹slam’da ilk harb olan ﬂanl› Bedir
Zaferi.
Zekat’›n ve Sadak-i f›tr’›n farz olmas›.
‹lk bayram namaz›n›n k›l›nmas›.
Hz. Peygamber’in kerimesi ve Hz.
Osman’›n zevcesi Rukiyye’nin ve-
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624

—

3 •

625

—

3 •

625

—

4 •

625

—

5 •

fat›.
Hz. Fat›ma ile Hz. Ali’nin izdivaçlar›
Yahudilerin Müslümanlara karﬂ›
düﬂmanca harekete baﬂlamalar›
münaf›klar›n türemesi.
Sevik gazvesi: Müslümanlar›n
Ebu Süfyan’› bozguna u€ratmalar›.
Uhud Harbi, Hz. Hamza’n›n ﬂehadeti.
Hz. Hasan’›n do€umu (Ramazan
ay›nda).
Peygamber Efendimiz’in Hz.
Ömer’in k›z› Hafsa ile izdivac›.
Raci’ vak’as›: Dine da’vet için kabilelere gönderilen mürﬂidlerin
pusuya düﬂürülüp ﬂehid edilmesi.
Bi’r-i Maûne facias› ‹slam mürﬂidlerinin ﬂehit edilmesi.
Beni Nadir Gazvesi: ﬁ›maran Yahudilerin sürgün edilmesi,
Hz. Hüseyin’in do€umu (ﬁaban
ay›nda).
Terceme iﬂlerinde Yahudilere itimat kalmad›€›ndan Hz. Peygamber’in, Zeyd b. Sabit’e ‹brani dilini ö€renmesini emir buyurmas›.
Dumetu’l-Cendel Gazas›: Suriye
civar›nda toplanan eﬂkiya çetelerinin da€›t›lmas›.
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Beni Mustal›k Gazvesi: Bu kabile
Medine’ye sald›rmak istedi€inden
susturuldu. Dönüﬂte ifk ﬂayias›n›n
yay›lmas›.
Teyemmümün meﬂru k›l›nmas›.
5 • Hendek veya Ahzab Harbi: Müﬂriklerin Medine’yi kuﬂatmalar›,
Allah’›n inayetiyle periﬂan olup
da€›lmalar›.
Hendek Harbinde h›yanet eden
Beni Kurayza Yahudilerinin cezaland›r›lmas›.
6/7 • Hudeybiye Andlaﬂmas›: Baz›
ﬁartlar› a€›r görülen bu andlaﬂma
islam için zafer haz›rlam›ﬂt›r.
‹slam’a da’vet için hükümdarlara
mesajlar gönderilmesi,
(Bizans ‹mparatoru Heraklius’a,
‹ran Kisras› Hüsrev Perviz’e, M›s›r Hakimi Mukavk›s’a, Habeﬂistan Necaﬂi’sine, Umman, Yemame, Bahreyn, Yemen emirlerine).
Hayber’in fethedilmesi. Hz.
Ali’nin dillere destan kahramanl›klar göstermesi, Yahudilerin baﬂ
cengaveri Merhab’› bir hamlede
yere sermesi. Fedek Yahudilerinin
vergiye ba€lanmas›. Bir Yahudi
kar›s›n›n Hz. Peygamber’i zehirleme teﬂebbüsü.
Safiyye ile izdivac›.
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629

—

629

—

630

—

Mut’a nikah›n›n yasaklanmas›.
Mekke’den Habeﬂistan’a göçmüﬂ
olan müslümanlar›n Medine’ye
dönmeleri. Hz. Ali’nin Kardeﬂi
Cafer-i Tayyar’›n son kafile ile dönüﬂü.
7 • Hudeybiye Anlaﬂmas› hükümlerine göre Müslümanlar›n Kâbe’yi
ziyaret etmeleri.
Halid b. Velid’in ve Amr ‹bn-i
As’›n Müslüman olup Medine’de
Müslümanlara iltihak›.
Yemen’den Eﬂ’ari kabilesinin,
Medine’ye gelip Müslüman olmalar›. ‹ran’›n Yemen Valisi olan
Bazan’›n Müslümanl›€› kabulü.
8 • Mute Harbi: Suriye’de Bizans’la
ilk karﬂ›laﬂma. Halid ‹bn-i Velid’in askeri dirayeti sayesinde
3.000 kiﬂilik ‹slam ordusunun
100.000 kiﬂilik Bizans ordusunun karﬂ›s›nda durmas›.
Zatü’s-Selasil gazvesinde Amr
‹bn-i As’›n kumandanl›k etmesi.
8 • Mekke’nin fethi, Kâbe’nin putlardan temizlenmesi. Galibin ma€luplar› toptan affederek cihanﬂümul büyüklük göstermesi Huneyn, Evtas, Havazin harbi.
Taif’in muhasaras›, putlar›n›n
Ebu Süfyan ve Mugire’nin eliyle
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y›k›lmas›, Harb esirleri aras›na süt
k›zkardeﬂi ﬁeyma’y› görünce serbest b›rakmas› ve Havazin hey’etine bütün esirlerin azad olundu€unu bildirmesi. Harb ganimetinden Müellefe-i Kulub’a hisse verilmesi.
Kaside-i Bürde ﬂairi Ka’b bin Züheyr’in Hz. Peygamber’in huzurunda gelerek “Banet Suadu” diye baﬂlayan meﬂhur kasidesini
okumas› ve “Peygamber etraf›
ayd›nlatan bir meﬂaledir, her
fenal›€› kökünden kaz›yan
Allah k›l›çlar›ndan biridir”
beytini söyleyince, Resul-ü Ekrem’in çok memnun kal›p H›rkai
ﬁerifini vermesi. (Bu kasideye
Bürde denir.)
Kerimeleri Hz. Zeyneb’in vefat›.
O€lu Hz. ‹brahim’in do€umu.
9 • Tebük Harbi, Suriye’de Bizans’a
verilen Ders.
Münaf›klar›n bu harbe kat›lmaktan kaç›nmalar› ve topland›klar›
Mescid-i D›rar’›n yak›lmas›.
Sulh ve sükun devresi: Kabilelere
mürﬂidler ve muallimler gönderilmesi, bütün kabilelerden hey’etler
gelip Müslüman olduklar›n› arzet-
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631

—

9 •

632

—

10 •

632

—

11 •

632

—

11 •

meleri (Senetü’l-Vüfud).
Sevgili o€lu Hz. ‹brahim’in vefat›.
Necaﬂi için salat-› gaib k›lmas›.
Hz. Ebu Bekir’in Hacc Emirli€i.
Müslümanl›€›n bütün Arabistan
yar›madas›na yay›lmas›.
Veda Hacc›, H›ccetü’l-Bela€, H›ccetü’s-Selam dahi denen Veda
Hacc›’nda 100 bin kiﬂilik bir cemaate hitablar›.
Safer ay›nda Baki mezarl›€›na ani
bir ziyaret yap›p ahirete göçmüﬂ
müminleri selamlamas› ve ﬂehitlere duas›.
‹rtihallerinden üç gün evvel Hz.
Ali ve Fadl’a dayanarak Mescid’e
gelip cemaate namaz› k›ld›rmas›,
Ashab›na hay›r dolu temennilerde ve son tavsiyelerde bulunmas›.
(May›s–Rebiu’l-Evvel) Fazilet dolu
nurlu bir hayattan sonra bu fani
alemden irtihalleri ve ruhunun
Refik-› Ala’ya yükselmesi.
Yüce Allah’›n Salat-u Selam’›
O’na ve O’nun bütün Al-ü Ashab’›na olsun.
“Vasf›nda sözün hulasas›n al:
‹nsand›, fakat melekten efdal.”

