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SADELEŞTİRENİN ÖNSÖZÜ
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatını öğrenmek biz
Müslümanlar için elzemdir. Çünkü onu anlamak İslâm’ı anlamamızı kolaylaştıracaktır. Bu sebeple İslâm tarihi boyunca Peygamberimiz hakkında farklı
metotlarla çok sayıda eser yazılmış ve halen yazılmaya devam etmektedir. Bu
hususta oryantalistlerin dahi eserler kaleme aldığını biliyoruz. Belki de yeryüzünde hakkında bu kadar eser telif edilen başka bir şahıs olmamıştır.
Sadeleştirmesini yaptığımız bu eser ise KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından yürütülen “Son Dönem
Osmanlı İlmî Müktesebâtını Günümüze Taşıma Projesi” içerisinde yer almaktadır. Çalışmamız, kültür mirasımıza ait olan bu eseri, günümüz Türkçesine
kazandırarak çok sayıda okuyucuya ulaştırmayı hedeflemektedir.
Eserin sadeleştirmesini yaparken dikkate aldığımız hususları şu şekilde
sıralayabiliriz:
1. Eserin Evkaf-ı İslâmiyye Matbaası, 1926 baskısı esas alınmıştır.
2. Müellifin üslubunu mümkün olduğunca koruduk ve herhangi bir müdahalede bulunmadık. Ancak bazı cümleleri günümüz Türkçesinde kullanılan söz dizimine uygun hale getirdik.
3. Eseri sadece latinize etmekle kalmayıp günümüz Türkçesinde kullanılmayan veya farklı anlam taşıyan kelimeleri de sadeleştirdik.
4. Mürşid-i Azam, müceddid, fahri alem efendimiz gibi ifadeler yerine
“Peygamber” kelimesini kullandık. Yine bazı yerlerde İslâm için kullanılan din-i mübin ifadesi yerine de İslâm kelimesini kullanmayı tercih ettik.
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5. Muhammed, Ömer, Ebû Bekir, Osman, Ali, Âişe, Hatice, Fatma,
Hamza isimlerinden, önüne “Hazreti” (Hz.) getirilmeyen yerlere bu ibareyi biz yazdık.
6. Sureleri bildirmek için kullanılan uzun ifadeler yerine surelerin
Kur’ân-ı Kerimde geçen isimlerini kullandık. Misal; “Tebbet yedâ” yerine
“Mâûn”, “er-Rahman allemel Kur’ân” yerine “Rahman” gibi.
7. Mihnet-meşakkat, peygamber hayatı-siyer gibi peş peşe kullanılan eş
anlamlı kelimelerden sadece birini kullanmayı tercih ettik.
8. Metin içerisinde yer alan parantez, tırnak işaretleri, kısa çizgiler, üç
nokta, soru işaretleri ve ünlem gibi imla işaretleri müellife ait olup bunları değiştirmedik. Ancak müellifin bazı yerlerde kullandığı parantezleri
günümüz noktalama ve imla kurallarına daha uygun olduğu için tırnak
işaretiyle değiştirdik.
9. İhtiyaç hissedilen yerlerde dipnot verip müellife ait olan dipnotlar ile
karışmaması için bu açıklamalara “sad.” ibaresini ekledik.
10. Müellif, kitap içerisinde konu ile alakalı bazı harita, kroki ve şehir
planlarına yer vermiştir. Bunlara da müdahalede bulunmayıp aynı şekliyle ekledik ve açıklamalarını latinize ettik.
11. Kitap beş ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlere herhangi bir
müdahalede bulunmayıp sadece bölümleri numaralandırdık.
“Osmanlı Kültür Mirasımız” projesine beni de dahil edip bu eseri sadeleştirmeme vesile olan ve yardımlarını esirgemeyen saygıdeğer Doç. Dr.
Feyza Betül Köse Hocama, proje yürütücülerinden Arş. Gör. Asım Sarıkaya’ya, çalışmanın editörlüğünü üstlenen Dr. Öğr. Üyesi Bedrettin Basuğuy
Hocama, yardımlarından dolayı saygıdeğer Prof. Dr. M. Hanefi Palabıyık Hocama ayrıca bu süreçte desteğiyle yanımda olan eşim Murat Kantaroğlu’na ve
SAMER Yayınlarına şükranlarımı arz ediyorum.
Merve Kantaroğlu
Mardin-2021
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− GİRİŞ –
YUSUF ZİYÂ’NIN HAYATI VE ESERLERİ

1. Yusuf Ziyâ’nın Hayatı
Yusuf Ziyâ Yörükân, 1887 (H.1303) yılında Selanik’te doğmuştur.1 Türkmenlerin Yörükân koluna mensup bir ailenin çocuğudur. Babası Yakup
Efendi, eski saray medresesi müderrislerindendir. Annesi Zehra Hanım’dır.2
Müellif tahsil hayatına Selânik’te başladı. Burada Selimiye Mektebi’ni ve
Mülkiye Rüşdiyesini bitirdikten sonra 1905 yılında Dârü’l-Muallimînin Rüşdiye Şubesi’nden mezun oldu. Ardından İstanbul’a gitti ve Sahn Medresesi’nden mezun oldu.3 Bir müddet öğretmen olarak görev yaptı. Daha sonra
memuriyete geçerek on sene kadar ilkokul müfettişliğinde bulundu. Birinci
Dünya Savaşı’nda Medrese-i Süleymâniyye’de (Medresetü’l-mütehassısîn)
okudu ve eğitimini “Şeyh Şehâbeddin es-Sühreverdî ve Felsefesi” isimli teziyle bitirdi. Sonraki yıllarda Hilmi Ziya Ülken ile çıkardığı Mihrab Dergisi’nde Sühreverdi’ye ait doktora tezinin büyük bir kısmını ve birçok makale
yayınlamıştır. Medrese tahsilinden sonra Darülfünun felsefe şubesine girdi ve
1922 yılında buradan mezun oldu.4

Hilmi Ziya Ülken, Yusuf Ziyâ Yörükân (1887-1954)”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, III/1-2 (1954), s. 89.
2 Turhan Yörükân, “Yörükân, Yusuf Ziyâ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA),
(İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı, 2013) XLIII. 568.
3 Yörükân, “Yörükân, Yusuf Ziyâ”, 568.
4 Ülken, Yusuf Ziyâ Yörükân (1887-1954)”, s. 89.
1
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3 Mart 1924’te medreseler kapatılıncaya kadar Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye
Medresesi’nin Sahn Kısm-ı Âlîsinde felsefe-i cedîd dersleri verdi. Bunun ardından 1929 yılına kadar İstanbul’da Çapa Kız Muallim Mektebi’nde din
dersleri hocalığı yaptı.5 1925 yılının sonlarından itibaren Dârülfünun İlâhiyat
Fakültesi’nde İslam Mezhepleri Tarihi derslerini vermeye başladı ve bir müddet fakültede müdürlük görevini ifa etti. Bu fakültenin 1933 yılında kapatılmasının ardından İslâm Tetkikleri Enstitüsü’nde göreve geldi. Fakat enstitüde öğrenci bulunmamasından dolayı fiilen çalışmasına imkân olmadı ve
bazı liselerde tarih ve felsefe öğretmenliği yaptı. Lise öğretmenliği yaptığı
süre zarfında Türk Tarih Kurumu tarafından kendisine verilen İbn-i Havkal’ın Kitâbu’l- Memâlik ve’l-Mesalik isimli eserini tercüme etti.6
Yusuf Ziyâ, 20 Mayıs 1943 yılında Diyanet İşleri başkanı M. Şerefettin
Yaltkaya tarafından Müşavere Heyeti üyeliğine tayin edildi. Bir müddet sonra
da Diyanet İşleri ikinci başkanlığı görevine getirildi.7 Bu süre zarfında halk
için dini bir dergi çıkartarak derginin Anadolu’da yayılması, din eğitiminin
daha akılcı ve irticadan uzak olması için çaba sarf etti. 1949 yılında Ankara
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin açılmasıyla buraya İslâm dini ve mezhepleri profesörü olarak tayin edildi.8 Vefatına kadar ilmi çalışmalarına aralıksız
devam etti. 5 Haziran 1954 tarihinde geçirdiği bir kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti ve Ankara’da Cebeci Asrî Mezarlığı’na defnedildi.9

2. Eserleri
Yusuf Ziyâ, Dârülfünun İlâhiyat Fakültesi Mecmuası, İslâm-Türk Ansiklopedisi Mecmuası, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sebîlürreşâd, Kutlu Bilgi, Mihrab ve Millî Mecmua gibi pek çok dergide makaleler

Yörükân, “Yörükân, Yusuf Ziyâ”, 568.
Ülken, Yusuf Ziyâ Yörükân (1887-1954)”, s. 90.
7 Yörükân, “Yörükân, Yusuf Ziyâ”, 568.-569.
8 Ülken, Yusuf Ziyâ Yörükân (1887-1954)”, s. 90.
9 Yörükân, “Yörükân, Yusuf Ziyâ”, 569.
5
6
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yayınlamıştır.10 Aynı zamanda mezhepler tarihi, İslam tarihi, dinler tarihi, kelam, felsefe gibi birçok alanda çalışmalar yapmıştır. Eserlerinin çoğu vefatından sonra yayınlanmıştır. Yaptığı çalışmalar şunlardır:
1. Heyâkilü’n-Nûr Tercümesi ve Şeyh Sühreverdî’nin Felsefesi. (İstanbul
1924)
2. Kur’ân-ı Kerîm’den Âyetler (İslâm Esasları) (Ankara 1952)
3. İslâm Akaidine Dair Eski Metinler I, Ebu Mansur-i Matüridî’nin İki
Eseri (Tevhid Kitabı ve Akaid Risalesi) (Ankara 1953)
4. Müslümanlık (Ankara 1957)
5. Anadolu’da Alevîler ve Tahtacılar (Ankara 1998)
6. Hz. Muhammed’in Doğumundan Ölümüne Kadar İslâm Dini Tarihi
(Ankara 2001)
7. İslâm Akaid Sisteminde Gelişmeler (Ankara 2001)
8. Ebü’l-Feth Şehristânî (Ankara 2002)
9. Müslüman Coğrafyacıların Gözüyle Orta Çağda Türkler (İstanbul
2004)
10.Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri (Ankara 2005)
11.Müslümanlıkta Dinî Tefrika (İstanbul 2009)
12.Alevî-Bektaşî ve Tahtacı Nefesleri (İstanbul 2011)
13.Ders kitabı mahiyetinde, Din Dersleri: İman ve İbadet (İstanbul 1926),
İslâm Dini (İstanbul 1927) ve Dinimiz (İstanbul 1929) isimli kitapları da
vardır.

3. Hakkında Yapılan Çalışmalar
Yusuf Ziyâ, Osmanlı’nın son yılları ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşamış, muhtelif alanda çalışmalarda bulunmuş bir ilim adamıdır. Bu sebeple
yazar bazı akademik çalışmalara ve makalelere konu olmuştur. Müellifin ele

10

Makaleler için ayrıca bkz., Ülken, Yusuf Ziyâ Yörükân (1887-1954)”, s. 93-95.
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alındığı yüksek lisans tezleri ve makaleler tespit edebildiğimiz kadarıyla şunlardır:
Yüksek Lisans Tezleri:
1. Memiş, Murat, Yusuf Ziyâ Yörükan'ın Kelam Alanındaki Çalışmaları, Dokuz Eylül Ünv. SBE, İzmir 1999.
2. Küp, Erkan, Yusuf Ziyâ Yörükan'ın Dinler Tarihi Bilimindeki Yeri, Erciyes
Ünv. SBE, Kayseri 2010.
3. Karadere, Züleyha, Yusuf Ziyâ Yörükan ve Mezhepler Tarihçiliği, Ankara
Ünv. SBE. Ankara 2013.
Makaleler:
1. Ülken, Hilmi Ziya, Yusuf Ziyâ Yörükân, İstanbul 1954.
2. Ülken, Hilmi Ziya, Yusuf Ziyâ Yörükân (1887-1954), Ankara 1954.
3. Köktaş, Yavuz, Yusuf Ziyâ Yörükân ve İslâm Dini Tarihi Adlı Eserdeki
Hadîs ve Sünnetle İlgili Düşünceleri, Samsun 2004.
4. Yörükân, Turhan, Yusuf Ziyâ Yörükân (1887-1954): Eğitici, Türk ve İslâm
dini ve mezhepleri tarihçisi, İstanbul 2007.
5. Arıkan, Adem, Darülfünun İlahiyat Fakültesi’nde İslam Mezhepleri Tarihi
ve Yusuf Ziyâ Yörükan’ın Alana Katkıları, İstanbul 2010.
6. Özdemir, Mehmet Nadir, İslam Dini Tarihi İsimli Eseriyle Yusuf Ziyâ Yörükân’ın Siyer Metodolojisine Katkıları, İstanbul 2010.
7. Arıkan, Adem, Dârülfunûn İlahiyat Fakültesin’de İslam Mezhepleri Tarihi
ve Yusuf Ziyâ Yörükân’ın Alana Katkıları, Bişkek 2011.
8. Akman, Zekeriya, Yusuf Ziyâ Yörükân’ın Hayatı, Eserleri ve İslam Tarihçiliği, İstanbul 2013.
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4. Peygamberimiz Eserine Dair Mülahazalar
Yusuf Ziyâ, çok yönlü bir akademisyen olması itibarıyla Peygamberimizin hayatına dair de eserler yazmıştır. Bu eserlerden biri olan “Peygamberimiz” adlı kitabını, Cumhuriyet’in ilk yıllarında liselerde ders kitabı olarak
okutulması üzere kaleme almıştır.
Yusuf Ziyâ, eserinde muhtemelen bir ders kitabı olmasından dolayı kronolojik bir yol takip etmiştir. Ayrıca konuları çok fazla ayrıntıya inmeden
daha özet bir şekilde ele almıştır. Nitekim kendisi bu hususta Peygamberimizin hayatının tam ve ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için ciltlere ve senelere
ihtiyaç olduğunu dile getirmiş, maksadın Peygamberimizin sadece biyografisini öğrenmek olmayıp güzide ahlakını anlayıp örnek almak, İslâm’ı kaynağından ve geliştiği gibi sırasıyla öğrenmek olduğunu ifade etmiştir.
Müellif, bazı bölümlerde Yahudilerin ve Hristiyanların Peygamberimiz
ve İslâm ile ilgili eleştirilerine dikkat çekerek onlara cevap mahiyetinde Tevrat ve İncil’i Kur’ân ile mukayese ederek örnekler vermiş veya Hz. İsa ve Hz.
Musa ile Peygamberimizi mukayese etmiştir. Bazen de İslam’ın ve Peygamberimizin ulviliğini açıklayarak cevap vermiştir. Bu bağlamda İslâm’ın son
din olduğunu, Kurân-ı Kerîm’in korunduğunu ve Hz. Muhammed’in bütün
peygamberlerden yüce olduğunu dile getirmiştir.
Müellifin ayet meallerine de oldukça fazla yer verdiğini görmekteyiz. Nitekim kendisi Peygamberimizi öğrenmedeki birinci kaynağın Kur’ân olduğunu dile getirmiş ve Kur’an’da, Tevrat ve İncil’de olduğu gibi bir biyografi
örneğine rastlanmasa dahi Peygamberimizin bazı şartlardaki halini ayetlerden çıkarmanın mümkün olduğunu ifade etmiştir.
Hicretten sonra emredilen dini emirleri ayrı başlıklar altında toplayarak
dini emirlerin tanzimiyle ilgili fıkhî konuları özetle ele almıştır. Yine Peygamberimizin hayatını öğrenmedeki en doğru kaynak olan hadislerin ehemmiyetini anlatırken de hadis tarihi konusunda kısa bir bilgi vermiştir. “İslâmiyet’te
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Mucize Fikri” başlığı ile kelâmi bir konuya da kısaca yer vermiştir. Ayrıca
müellif konuların günümüzle bağlantısını kurarak öğreticiliğini artırmıştır.
Müellifin eserinde klasik İslâm tarihi kaynaklarından nakiller yaparak rivayetçi bir usûl uyguladığını görüyoruz. Bu bağlamda orijinal bir yorum ortaya çıkmasa da eser, diğer İslamî ilimlerden bilgiler barındırdığı için klasik
İslâm tarihi kaynaklarından muhteva olarak ayrılır.
Yusuf Ziyâ, eserinin sonunda Peygamberimizin yüce vasıfları ve şemailine ayrı bir başlık altında yer vererek eserin asıl maksadının, Peygamberimizin güzel ahlakını örnek almak olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır.

~ 15 ~

− PEYGAMBERİMİZ −

YUSUF ZİYÂ

Bütün hayatını, beşeriyetin yükselmesine ve beşeriyete en büyük hizmeti
ifa etmeye adayan ulu peygamber!
Sana Salât ve Selam Olsun.
Sen, Ey Tanrı’nın hak Peygamber’i! İnsanlara şefaat ve rahmet getirdin!
Hidayet meş’alesini yaktın, ilim ve irfan yollarını gösterdin! Ve onları cehâletten kurtardın, mârifete yükselttin!
Karanlıklardan nura, hurâfelerden hakikate çıkardın ve güzel ahlakı tamamladın!
Bütün vicdanlara, insanlığa hizmeti telkin eden fikirleri ilham ettin! Ve
bizi saadete eriştirdin!
Hakka ve hakikate kavuşturdun!
Ey varlığı bütün âlemlere rahmet olan aziz ve muhterem Peygamberimiz!
Sana şükran borçlarımız ve sana karşı vazifelerimiz nihayetsizdir. Şükranımızı edâdan ve vazifemizi ifadan âciziz. Bunun için affınıza sığınırız ve senden rahmet ve şefaat dileriz.
es-Salâtu ve's-Selâmu Aleyke Ya Rasulallah
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− Yusuf Ziyâ −

Ya Rab! Sen, Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine salât et, İbrahim’e
ve İbrahim’in ailesine salât ettiğin gibi. Sen övgüye layıksın ve şereflisin. Ya
Rab! Sen, Muhammed’i ve Muhammed’in ailesini mübarek eyle, İbrahim’i ve
İbrahim’in ailesini mübarek kıldığın gibi. Sen övgüye şâyansın ve şereflisin.
Şehadet ederim ki Allah’tan başka tapacak yoktur. Ve şehadet ederim ki
Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve resulüdür.
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− Peygamberimiz −

DERSİMİZİN MEVZÛSU VE MEVZÛ HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER
1. Dersimizin Mevzûsu Peygamberimizin Siyeri
Bundan on dört asır evvel Mekke’de ömrünün kemal dönemine ermiş,
sakin fakat düşünceli bir zatın, etrafındaki şen manzaralarla alakadar olmayarak, tefekküre dalmış, derin bir vecd içinde yaşadığı bununla beraber en
fakir bir adamın verdiği selamı ihmal etmeyerek her müracaatı nezaketle karşıladığı, etrafında toplanmayı seven çocukların gönlünü almadan geçmediği
görülürdü.
Bu zat, hayat yolunu ta küçüklüğünden beri o kadar masum, o kadar namuslu, o kadar asil ve aktif geçirmişti ki ona bütün vatandaşları, doğruluğunu
ve asâletini ifade eden bir kelime ile “el-Emin” diye hitap ederlerdi.
Şimdi bu zatın, beşeriyeti fena alışkanlıklarından kurtarmak, onlara kurtuluş ve selamet yollarını göstermek için dinleyicilerinin ta ruhuna nüfuz
eden hitâbelerde bulunmaya başladığını görüyoruz.
Sözleri, hali ve tavrı o kadar cazip o kadar cana yakın ve o kadar etkili ki
kendisini görenler, sözlerini işitenler, derhal ona gönül bağlarlar ve ruhunun
derinlerinden tutsak olurlardı.
Onu öldürmek kastıyla gelenler, nurlu yüzünü görünce iman ederler ve
iman edenler, ya Resulullah canım sana feda olsun, sözü ile muhabbet duyarlardı.
Elinde azim ve sebat, dilinde hakikat ve Kur’ân, kalbinde muhabbet ve
şefkat olduğu halde bu zatın nihayet bir gün büyük bir inkılap, geniş ve kapsamlı bir eser meydana getirdiğine şahit oluyoruz. Bu zat, Peygamberimiz Hz.
Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendimizdir. Bu zattır ki nesilleri, milletleri düzeltme; diyarları, ülkeleri ıslah için en büyük kuvvete sahip olarak insanlara
büyük bir ruh, büyük bir azim ve iman telkin etti.
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Kısa bir zaman içinde cahil ve perişan bedevî kabilelerden öyle bir millet
meydana getirdi ki bu milletin önüne hiçbir kuvvet, hiçbir mâni geçemedi.
Doğuya yürüdüler, batıya yürüdüler, kıtalar ve diyarlar geçtiler. Ülkeler fethettiler ve denizlere dayandılar. Bu kuvvet neydi ve bu ruh nereden gelmişti?
İnsanlar fiilleri ve eserleri ile ölçülürler. Musevî ve İsevî din bilginlerinin
sahip oldukları dünyevî iktidara rağmen, asırlar zarfında yapamadıklarını
Resul-i Ekrem, yirmi sene zarfında tamamlamıştı.
Bu kısa müddet zarfında Peygamberimiz asırlarca sürmüş putperestliği,
hurâfeleri, cehâleti, fuhşu, kumarı, içkiyi, zayıflara karşı yapılan zulümleri, iç
savaşları, kan davalarını ve bunlara benzer yüzlerce fenalığı bütün bir memleketten kaldırdı.
Tarih bu kadar kısa bir zamanda bu kadar geniş ve mükemmel, bu kadar
hayrete şâyan bir inkılabı, mânevî ve maddî inkılabı yapan başka bir müceddid gösterememektedir.
Aynı zamanda o, insanlara kardeşliği, yardımı ve doğruluğu getirmiş ve
bütün peygamberlere iman edilmesini tavsiye etmek suretiyle muhtelif kavimler arasında dâimî barış esaslarını sağlamlaştırmış, bir kavme değil bütün
bir cihana, beşeriyeti bir ideal altında birleştirmek ve birbirini seven kardeş
bir kitle halinde toplamak için gönderilmiştir.
Bu itibar ile Peygamberimizin hayatı, beşeriyete en asil dersleri veren, insanlık için dâimî bir feyiz kaynağı olan bir kıstastır.
İşte bu seneki derslerimizde bunları, beşeriyet için örnek ve hareket kıstası kabul edilen peygamberlik hayatını ve onun vasıflarını ve fiillerini içeren
“siyer”ini öğreneceğiz. Mevzûmuz budur.

2. Peygamberimiz, Peygamberlerin Sonu ve En Faziletlisidir
Müslümanlar her millete bir peygamber, onlara hidayet meş’alesini taşıyan, asil fikirler üfleyerek onları aydınlatan ve ahlakını yükselten bir peygamber gönderildiğine inanırlar. Bu fikir Müslümanlardan evvel Hristiyanlarda
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ve Yahudilerde de vardı. Onlar, kendi peygamberlerinin yalnız kendi milletlerine geldiğine inanırlardı. Fakat Peygamberimiz bir milletin, bir kavmin değil, bütün cihan milletlerinin Peygamberidir. Nasıl ki Kur’ân’da:
“Ey Muhammed biz seni bütün âlemlere rahmet olman için gönderdik.”11 buyruluyor. Hakikaten Peygamberimiz, bütün insanları bir ideal altında toplamak ve bütün milletler arasında dâimî barışı tesis etmek ve âlemde birlik ve
tek vücut bir kardeş kitlesi meydana getirmek için teşrif ettiler. Bunu en ziyade kabile alışkanlıklarına, aşiret fırkalarına alışmış olan bir kıtada, Arabistan’da uyguladılar ve ashâbına karşı işte yolum, işte eserim budur; bu yolda
yürüyünüz, bu eseri takip ediniz, diyerek bütün cihan kardeşliğinin bir kelimeye bağlanmasını emrettiler. Eserinde bu derece muvaffak olmuş bir müceddid yoktur.
Bi’set zamanında olduğu kadar yenilikten ümit kesilecek bir zaman
yoktu. Fakat Resulullah’ın vefatında hiçbir yenilenmenin bu kadar mükemmel olduğu görülmemişti. Bütün peygamberler ve dinî şahsiyetler içinde en
büyük muvaffakiyete erişen zat Peygamberimizdir.
Bunu ufak bir mukayese ile daha iyi anlayabiliriz.
Peygamberimize ilk nâzil olan ayette okuyup yazmanın faziletinden, ilِّ ِّ 12
min şerefinden bahsedilmektedir. “…َك
َ ََِّرب
َ  ”اقْ َرَأْ ِب ْس ِّمson gelen ayette bugün diniِّ ”…الْي ومَأَ ْكملْتَلَ ُكم13
niz tamamlanmış ve İslâm dininden Allah razı olmuştur. “ََدينَ ُك ْم
ْ ُ َ ََْ
denilmektedir.
Hz. Musa’ya gelen ilk ayette “Gel seni Firavun’a göndereyim ve kavmim Benî
İsrail’i Mısır’dan çıkarasın.” denildiği gibi 14 son gelen ayette de “Rab Sina’dan

el-Enbiya, 21/107. (sad.)
“Yaratan rabbinin adıyla oku!” el-Alak, 96/1. (sad.)
13 “Bugün sizin için dininizi tamamladım.” el-Maide, 5/3. (sad.)
14 Çıkış Kitabı, Bab 3, Ayet 10
11
12
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geldi ve onlara Sair’den doğdu ve Paran Dağı’ndan tecelli etti.”15 denilerek Hz.
Musa’nın, Hz. İsa’nın ve Hz. Muhammed’in peygamberliklerine işaret edildi.
İncil’deki ilk ayette, “İşte sevgili oğlum budur ve ondan razıyım.”16 deniliyor.
Son gelen ayette de “Eli Eli lema sebaktani.” yani “Ey Allah’ım beni niçin terk
ettin.”17 denilmektedir.
Bu küçük mukayese bütün insanlara gönderilen Peygamber’in yalnız
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa olduğunu ve onun hayatında
İslâmiyet’in tamamlandığını gösterir.
Hz. Musa, evvela kavmini kurtarmaya ve son olarak Peygamberimizin
Mekke dağlarından çıkacağını müjdelemekle memur olunduğunu ifade ediyor.
Hz. İsa’da İncil’in bu ayetlerine bakılacak olursa kendinden bahseden ve
dininin tamamlanmadığını söyleyen bir adam mevkiinde kalıyor. Halbuki
Peygamberimiz, ilim ve irfan ile yazı ve kalem ile tebliğine başlıyor ve eserini
tamamlayıp, Allah’ın rızasını ve dinin tamamlandığını Kur’ân-ı Kerîm’in son
ayetiyle ifade ediyor. İşte bunlar Peygamberimizin bütün peygamberler
içinde bir tane olduğunu ve en büyük inkılabı meydana getiren, en büyük
muvaffakiyete erişen zatın Peygamberimiz olduğunu ifade eden en kuvvetli
delillerdir. Bundan dolayı Peygamberimiz, Seyyidü’l- Enbiyâ18 ve Hâtemü’lMürselîn’dir.19 Hâtemü’l- Mürselîn’dir, çünkü Hz. Musa, Hz. İsa ve diğer peygamberler tarafından geleceği müjdelenen peygamber odur. Gelmiş ve Allah’ın razı olduğu dini tamamlamış, peygamberlerin sonu ve en faziletlisi olduğunu eseriyle, azmiyle, kuvvetiyle ve bütün hareketleriyle ispat etmiştir.

Tesniye Kitabı, Bab 33, Ayet 2, Paran Mekke’nin ismidir.
Matta İncil’i, Bab 3, Ayet 17
17 Matta İncil’i, Bab 27, Ayet 46
18 Peygamberlerin efendisi. (sad.)
19 Peygamberlerin sonuncusu. (sad.)
15
16
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3. Bu Mevzûnun Ehemmiyeti
Peygamber hayatı, Müslümanlar için hareket kıstası olunca, o kıstas ve o
örneğe göre hareket etmek isteyenler için Peygamber’in hayatını öğrenmekten daha ehemmiyetli ve daha kıymettar ne olabilir? Peygamberimizin hayatı,
faziletin ve namuskârlığın en asil ve en nezih bir timsalidir. O, doğduğu günden vefatına kadar düşünceleri, fiilleri ve hareketleri itibarıyla daima herkesin
hayrını isteyen, daima herkesin hakkını gözeten, daima âdil ve lütufkâr yaşamış; şahsî menfaatlerden, gurur ve kibirden, değer bilmezlikten daima uzak
bulunmuştur. Böyle bir kıymettar varlığın ne suretle hayat geçirdiğini öğrenmek ve kendi hayatımıza örnek almaktan daha asil bir hareket olamaz.
Aynı zamanda Peygamberimizin hayatını öğrenmekle İslâmiyet’in ne suretle yayıldığını da öğrenmiş olacağız. Peygamberimiz nasıl çalıştı ve ilk zamanlarda kendisine karşı yapılan zulümlere nasıl azimle ve sabırla tahammül
etti? İlk Müslümanların mâruz kaldıkları işkencelere karşı gösterdikleri tahammül ve metâneti öğrenirsek ilk devirdeki imanın sağlamlığının, azmin
derecesinin ve kuvvetinin değerini anlayabileceğiz. Bunlar, bize Müslümanlığın ilk yayıldığı devirde nasıl bir inkılap ve nasıl bir iman meydana getirdiğini gösterecek, İslâmiyet’in şeref ve kıymetini öğretecektir. Bütün bunların
fevkinde bu derslerin ehemmiyeti, bize İslâmiyet’in ne olduğunu, nasıl büyük
ve saygın bir din olduğunu göstermesindedir.
Kur’ân ayetleri hangi zamanlarda ve ne gibi ihtiyaçlara göre nâzil oldu.
Dinin esasları hangi zamanlarda ve nasıl vazedildi. Peygamberimiz dini ne
suretle tebliğ etti, iman esaslarını ne suretle açıkladı ve herkesin seviyesine
göre nasıl hitap etti; ibadete ait olan emirler ne zaman ve ne gibi hikmetlere
dayanarak geldi.
Bütün bunlar bize İslâmiyet’i ve İslâmiyet’in hakikatini ve kıymetini göstermek itibarıyla büyük bir ehemmiyete sahiptir. Bu sebeple biz bu dersleri
okurken İslâm’ın müjdelediği ruhu ve tebliğini yani dini hareketi öğrenmiş
olacağız. Esasen burada maksat İslâmiyet’in tesisini, esaslarını ve içerdiği ha~ 23 ~
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kikatleri öğrenmek ve dini gelişmeyi takip etmektir. Bu derslerde Peygamberimizin, sadece biyografisini öğrenmek arzu edilmemektedir. Burada Peygamberimiz bir müjdeleyici, bir nebi sıfatıyla mütâlaa edilecek, Peygamberimizin hareketlerine uygun hareket etmek isteyenleri teşvik eden ruhu ve ona
uyma arzusunun nereden geldiğini öğrenmek, onu bilfiil yaşamak ve benliğimize temsil etmek meselelerini takip edeceğiz.
Peygamberimizin hareketleri, sözleri ve ahvâli Kur’ân’ın yolundan ve
İslâmiyet kanunlarının uygulanmasından başka bir şey değildir. Peygamberimizi öğrenmek, İslâmiyet’i öğrenmek ve birçok Kur’ân ayetlerine ve hadisi şerîflere vâkıf olmak demektir. Bu itibarla bu dersler, müminlerin imanını
kuvvetlendirir, hareketlerini temizler ve sağlamlaştırır. Ashâb-ı kirâmın tavır
ve hareketlerindeki uyanma ve asâlet Peygamber’in hal ve davranışlarına yakinen vâkıf olmalarındandır. O ashâb ki az zaman içinde dünyayı sarstı ve
büyük bir medeniyet meydana getirdi. Bunlar Peygamberimizin hayatını yakından bilirlerdi. Peygamberimizin hayatından cahil olduğu müddetçe Müslümanlar, taassup ve çöküş içinde yuvarlandılar. Âciz ve gerici bir hayat yaşadılar.
Bu dersler bize bu kadim ve asil ruhu bahşedecek, kalbimize azim ve azmimize hayat verecektir. Bu mevzûnun en büyük ehemmiyeti budur.

4. Peygamberimizi Öğrenmek İçin Ne Gibi Kaynaklardan İstifâde Edeceğiz?
Peygamberimizin hayatını öğrenmek için evvela Kur’ân-ı Kerîm’in rehberliğinden istifade edebiliriz. Bazı ayetler, Peygamberimizin ne olduğunu ve
bazen ne gibi şartlar ile çevrili olduğunu gösterir. Bununla beraber Kur’ân,
hiçbir zaman Peygamberimizin biyografisinden bahsetmez. Çünkü Kur’ân,
Allah kelâmıdır. O, beşeriyet için bir hidayet kitabıdır. Biyografi derecesine
inmekten çok yüksektir. Tevrat ve İncil, birçok tahrifata uğradığından bugün
peygamberlerin biyografileri derecesine inmiş, tarih ve hikâye kitaplarına
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benzetilmiştir. İncil, Hz. İsa’nın nasıl doğduğunu, babası, annesi ve biyografisi ile başlayarak Hz. İsa’nın nerelere seyahat ettiğini ve ne suretle çarmıha
gerildiğini, hatta defnedildikten sonraki ahvâlini hikâye eder. Bunlar, pek bellidir ki Hz. İsa’dan çok zaman sonra, Hz. İsa’nın biyografisi için yazılmış yazılardır. Avrupalı alimler İncil’de yalnız bir biyografi buldukları için buna kıyasen Kur’ân’da da Peygamberimizin biyografisini aramışlardır. Allah
kelâmı denilince böyle bir teşebbüsün ne kadar yanlış ve batıl olduğu derhal
meydana çıkar. Evet Kur’ân, Peygamberimize zaman zaman nâzil olduğu için
Peygamberimizin bazı şartlardaki halini bu ayetlerden çıkarmak mümkündür. Lakin onda Peygamber’in doğumundan, annesinden, babasından ve vefatından asla bahis yoktur ve olamaz. Peygamberimizin hayatı, fiilleri ve vasıfları hadislerden ve Peygamber zamanında yaşayan güvenilir ashâb-ı
kirâmın nakillerinden çıkarılır. Bu itibar ile hadis, Peygamberimizin hayatını
bildirmek itibarıyla en yetkili bir kaynaktır.
Hadis, Peygamberimizin fiillerinden, hareketlerinden ve hayatından bahseden sözlere ve bilhassa Peygamberimizden gelen doğru ve güvenilir sözlere
denir.
Kur’ân-ı Kerîm, daha peygamber zamanında nâzil olduğu anda vahiy
kâtipleri tarafından yazılmış, hafızlar tarafından ezberlenmiş ve bütün ashâb
tarafından tevâtüren nakledilmiş olması sebebiyle onda bir noksan ve bir
ilave bulunması ihtimali yoktur. Binâenaleyh her kelimesi bir hakikattir ve
doğrudur.
Hadis ise Peygamber’in ashâbı tarafından dikkatle bellenmiş ve fakat
Peygamberimiz zamanında Kur’ân’a karışmasın diye yazılmamıştır. Bununla
beraber hadisler ashâbtan ashâba isnad yoluyla nakledilmiş ve bunların da
doğruluğunda şüphe kalmamıştır.
İşte Hz. Peygamber’i bu iki sağlam ve doğruluğunda şüphe olmayan kesin kaynaklar, bize öğretir.
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Hadisler, hayatın her türlü ihtiyaçlarına tekabül eden şeyleri içerir. Bunlar içinde Peygamberimizin ahvâline ve vasıflarına, tavırlarına ve fiillerine
dair olanlara sîret kelimesinin çoğulu olan “siyer” namı verilmiştir. Siyer ilmi
veya siyer dersleri, Peygamberimizi ve Peygamberimizin fiillerini ve ahlakını
gösterir. İslâm âleminde ilk evvel yazılan kitap, Peygamberimizin siyer-i şeriflerine dair olan eserdir ki “Urve” namında bir zat tarafından yazılmıştır. Bu
zat Peygamberimizin en güvenilir ashâbından ve aşere-i mübeşşereden Zübeyr b. Avvam’ın oğludur. Vâlidesi Hz. Ebûbekir’in kızı Esma hatundur.
Urve’nin teyzesi Peygamberimizin muhterem eşi Hz. Âişe’dir. Urve, hayatının büyük bir kısmını teyzesinin yanında geçirmiş ve daima ondan Hz. Peygamber’in hayatını öğrenmiş, pederinden ve güvenilir ashâbtan öğrendiklerini birbirinden soruşturmuştur. Bu itibar ile Urve’nin yazdığı eser ve ondan
nakledilen hadisler, gayet kıymettar ve gayet doğrudur. İşte Peygamberimizin hayatı hakkındaki kaynaklarımız bu gibi kıymettar ve doğru eserlerdir.

5. Peygamberimizin Hayatını ve Hadislerini Yazmak İçin Nasıl
Çalışılmıştır?
Kur’ân-ı Kerîm’in manalarını tamamıyla anlamak için çok defa Peygamberimizin hadislerine müracaat lüzum görülür. Aynı zamanda hadisler edillei şer’iyyeden mühim bir esas olduğu için ashâb-ı kiram, hadisleri mükemmel
bir îtinâ ile ezberlemişler, bunları tabiîne ve tebeu’t-tabiîne nakil ve rivayet
etmişlerdir.
İslâm memleketinin genişlemesi üzerine ashâb-ı kiram her tarafa dağılmış olduğundan bazen bir hadisi öğrenmek için pek uzak yerlere kadar seyahatler tercih edilirdi. Bazen öğrenilen bir hadisin doğru olup olmadığını, hakikaten bu sözü Peygamberimizin söylediğini ortaya çıkarmak için günlerce
araştırmalarda bulunulurdu.
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Muhaddis olanlar, Peygamberimizin hadislerinin lafızlarını zabt, manasını şerh, esbâb-ı vürûdunu20 beyan ederek, ravilerinin ilim kıymetini, sosyal
yaşantılarını ve biyografilerini mükemmel bir surette araştırıyorlardı. Hatta
râvîlerin ne dereceye kadar hıfz ve zabt edebildiğini, ömründe yalan veya
yanlış söyleyip söylemediklerini, hangi kısım hadisleri rivayet ettiklerini, bir
tarikata veya bir mesleğe girip girmediklerini, ahlaki faziletlerini, adalet hislerini ve asr-ı saadete yakın veya uzak olduklarını göz önünde bulundurarak
hadisleri tenkit ederlerdi.
İşte bu araştırmalar yüzünden, hadis rivayet eden zatların hallerini araştırmak, hadislerin doğruluğunu anlamak için birçok ilim meydana geldi. Bunlar; tefsir, hadis, siyer, tabakat, tarih ve benzer ilimlerdir.
Bunlardan Peygamberimizin hayatına dair olanlarına “Kitâbu’s Siyer”,
muharebelere ait olanlarına “Kitâbu’l- Meğazi” namı verilir ki bu derslerimizde en ziyade bunlar bizi alakadar edecektir.
İlk asırlarda İslâmiyet için ne kadar çalışıldığını ve o asırlarda Müslümanların niçin az zaman zarfında ilerlediklerini anlamak için meydana gelen bu
ilimler silsilesini öğrenmek ve bir kere gözden geçirmek kafidir.
İşte bunlar bize İslâmiyet uğrunda, Peygamberimizin hayatı ve eserleri
hakkında nasıl çalışıldığını gösteren küçük işaretlerdir. Bunlara dalmak uzmanlarına aittir. Fakat bize İslâm ilimleri için nasıl çalışıldığını ve Peygamberimizin hayatını tam ve doğru olarak tespit için ne derece gayretler sarf edildiğini görmek ve bunlardan ders almak gerekir.

6. Peygamberimiz Kimdir? Bunu Öğrenmek İçin Takip Edeceğimiz Yol
Bu büyük suale cevap vermek şurada bir iki sayfa değil, hatta bu kitabın
tamamı da kâfi değildir. Bu okuduğumuz kitap, beşeriyete en asil bir örnek

20

Hadislerin söyleniş sebepleri, söylendiği zaman ve mekanla ilgili hususlar. (sad.)
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olan nebevî hayata tahsis edildiği halde onun hakkında ancak bir fikir özeti
verebilirse büyük bir muvaffakiyet kazanmış olur. Bu eser beşerin tarihinde
vuku bulan en büyük inkılaba yöneltilen bir kuş bakışından, İslâmiyet’in yayılması ve tebliği ile beşeriyete feyiz veren ruh ve imanın kısa ve seri bir ifadesinden ibarettir.
İnsanlık için daimî bir ilham feyzinin kaynağı olan sîret’i seniyyenin tam
ve ayrıntılı bir incelemesi ciltlere ve senelere muhtaçtır. Bununla beraber biz
hakikati anlamak, ideali duymak ve mukaddes gayeyi belirlemek için beşeriyetin en büyük adamını kısaca olsun tanımak mecburiyetindeyiz. Bu yazılarla
bu hizmeti görebilirsek bahtiyarız.
Bununla beraber bu kitap bize neler gösterecektir? Peygamberimizin hayatı hakkında neler öğrenmeye çalışacağız? Peygamberimiz kimdir, denilince
hangi noktalara bakışımızı yönlendireceğiz? İşte bunları en umûmî surette
tespit etmek için maksada girmeden evvel buraya bu suali koyuyoruz.
Peygamberimiz, peygamberlerin efendisi ve sonuncusu, Muhammed
Mustafa (s.a.v.) efendimiz hazretleridir. İsmi pek çok hamdü sena edilmiş manasında “Muhammed”tir. Aynı manada, Ahmed ve Mahmud da denilmiştir.
Mustafa denilmesi, seçkinlik, nesilden nesile en temiz bir aileden seçilmiş ve
kendisinin temizlenmiş, pak edilmiş olmasındandır. Kendilerine Sâhibu’lBeyân, Sâhibu’l- Hâtem, Sâhibu’l- Makam-ı Mahmûd gibi lakaplar da verilmiştir. İlk oğlu Kasım isminde olduğundan Peygamberimize Ebu’l-Kasım
dahi denir.
Peygamberimiz, Allah tarafından insanlara gönderilmiş bir insandır. Bütün insanlar gibi bir anadan, babadan doğmuş ve bütün insanlar gibi ömrü
tamam olunca vefat etmiştir. Kendisi, ben de sizin gibi bir insanım, insanlara
doğru yolu göstermek ve onları hakikate hidayet etmek için memur edilmiş,
Allah’ın bir kulu ve resulüyüm, buyururlardı.
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Bir insanın ne huyda ne ruhta ve ne mâhiyette olduğunu anlamak için o
insan nasıl incelenirse Peygamberimiz kimdir sualine cevap vermek için de o
şekilde hareket edilmesi gerekir.

7. Peygamberimiz Kimdir?
Bunun için evvela Resulullah efendimizin hayatına, hayatındaki fiillerine,
hareketlerine, sözlerine ve fikirlerine bakmak ve nasıl bir çevrede doğduğu,
hangi aileden dünyaya geldiği, küçüklüğü, gençliği ve davete başladığı zamandaki faaliyet ve teşebbüslerinin nasıl geçtiği hususlarına dair hayatının
gelişme safhalarını görmek icap eder.
İkinci olarak çevresinde uyandırdığı harekete, meydana getirdiği esere,
inkılaba ve bu eserin derece-i şümul ve ehemmiyetine bakmak lazımdır.
Peygamberimizin bize bıraktığı eser, üç büyük mevzû ortaya çıkarır. Bu
eserin birincisi Kur’ân, ikincisi hadis, üçüncüsü koca bir inkılab çevresi ve bu
çevrenin kahramanları olan ashâbtır.
Bunlar, hep başlı başına mühim mevzûlardır. Ashâb, Peygamberimizi nasıl takip etti, ashâbta uyanan hareket, azim ve iman, onlara üflenen ruh ve
kuvvet nasıl şeylerdi. Ashâbı takip eden devir nasıl bir devir oldu. Bu
mevzûlar, nihayet hali hazırdaki Müslümanlar nasıldır, meselesine kadar varır ki bizim bu derslerde takip ettiğimiz gaye, İslâmiyet’i bu kadar kapsamlı
değil, yalnız Peygamberimizi hayatı ve siyeri itibarıyla öğrenmektir. Bu sebeple biz, Peygamberimizin doğduğu çevreyi, ailesini, doğumunu, bi’setine
kadar halini, bi’setten sonraki hareket ve teşebbüslerini sırasıyla öğreneceğiz.
Peygamberimizin bi’setten sonraki hayatı mekkî ve medenî diye iki devre
ayrılır. Mekkî devirde Peygamberimiz daima kalbe ve ruha hitap eder, burada ahlakın güzelleşmesini, iman ve itikadın kökleşmesini temin etmeye çalışır. Buna karşı birçok zulme, birçok meşakkate tahammül eder ki bu tahammül dünyada misli görülmemiş bir sabrın tecellisidir. Sonra medenî devirde
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artık o tam manasıyla fiiliyata geçer. Burada en büyük bir azimkâr olarak girişken, faal bir hayatın ve büyük bir inkılabın hazırlandığını göreceğiz. Teşebbüslerinin, fiillerinin, sözlerinin çoğu ve eserlerinin büyüklüğü buradadır.
Ancak bunları gördükten sonradır ki Peygamberimiz kimdir, suali karşısında
bir fikir özeti sahibi olduğumuzu anlayacağız. Bu suretle İslâmiyet’in ne olduğunu, nasıl gelişip yayıldığını, Peygamberimizin hayatının neden ibaret
bulunduğunu bir dereceye kadar öğrenmiş olacağız.
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Bİ’SETTEN EVVEL PEYGAMBERİMİZ

A. YAŞADIĞI ÇEVRE VE MENSUP OLDUĞU AİLE
1. Peygamberimizin Yaşadığı Çevre
Peygamberimizin yaşadığı memleket, Ceziretü’l-Arap namıyla anılır.
Buna yarımada denilmeyip ada denilmesi etrafının denizler ve nehirlerle çevrili olmasından kaynaklanmıştır. Bu memleket Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarını içine alan yarım kürede merkezi bir vaziyet işgal eder. Arabistan, eski
dünyanın adeta kıblegâhıdır. Büyük peygamberlerin sonuncusu olan Peygamberimizin doğum yeri bu memlekettedir. Arabistan birkaç kısma ayrılır.
Bunların içinde Harem-i Şerif’i içine alan kısım, Hicaz’dır. Harem, başlangıcı
bilinmeyen bir zamandan beri hürmete şâyan görüldüğünden ve etrafında
herhangi düşmanca hareketin vuku bulması yasak olduğundan bu kelime ile
isimlendirilmiştir. Kâbe, haremin içindedir. Yahudilerin Kitâb-ı Mukaddes’i
olan Tevrat buraları “Paran” namıyla yâd eder.
Kâbe, başlangıcı bilinmeyen bir tarihten itibaren Arapların hürmetle tavaf
ettikleri mukaddes bir yer olarak gösterilmektedir. Yemen, Hadramut, Basra,
Suriye çölü, Hire ve Irak çevresinden halk, her sene akın akın Mekke’ye koşardı. Bu kadar geniş bir hürmetin başlangıcı herhalde pek eski devre ait olması lazımdır.
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Kur’ân-ı Kerîm’de “İnsanlar için yapılan ilk ev Bekke’deki evdir ki mübarektir
ve âlemler için hidayettir.”21 buyruluyor. Burada Mekke’ye Bekke deniyor. Bundan anlaşılıyor ki insanların hakiki ilham ve irşâda mazhar oldukları ilk ve
son ev, Kâbe’dir. Nitekim yine Kur’ân-ı Kerîm’de “İbrahim’e ve İsmail’e evimi,
ziyaret edenler, ibadet edenler, rükû ve secde edenler için temizlemelerini emrettik.”22
buyruluyor. Bu ayet, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in Kâbe’yi yenilediklerini ve
müşriklerin putlarından temizlediklerini ifade eder. Bu da gösteriyor ki Kâbe,
Hz. İbrahim’den daha eski zamana ait bir ibadethânedir.
Ne kadar dikkate şâyandır ki ilâhî ayetlerin nurları ilk evvel burada tecelli
ettiği halde Hz. Peygamber de burada dünyaya gelmiştir. Hz. İbrahim oğlu
İsmail’i orada bıraktığı zaman Cenâb-ı Hakk’a şu sözlerle yalvarmıştır: “Ya
Rabbi zürriyetimden bir kısmını bu çıplak vadide mukaddes evinin yanına yerleştirdim.”23 Bu da Kâbe’nin bu zamanda mevcut olduğunu gösterir. Hz. İsa’nın
doğumundan yirmi beş asır önce Mekke, Yemen ve Suriye arasında hareket
eden kervanların indiği bir yerdi. Peygamberimizin devrinde Mekke’nin
ehemmiyeti ve şöhreti “Beyt-i Hüdâ” olmasının yanı sıra ticaret uğrağı bir yer
olmasındandı. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail Kur’ân-ı Kerîm’in açıkladığı şekilde
Cenâb-ı Hakk’a niyaz etmişler ve “Ya Rabbi bunlara aralarından bir resul gönder,
senin ayetlerini onlara okusun.”24 demişlerdir ki bu dua Peygamberimizin bi’setiyle gerçekleşmiştir.
Hz. İsmail’in zürriyeti çoğalarak birkaç kabile oluşturmuştur. Bunların en
meşhuru Kureyş’tir ki Nadr’ın evlatlarıdır. Bu kabile bilâhare birçok kabileye
bölünmüş, İslâm Peygamber’i ise bunların Benî Hâşim namındaki ailesinden
doğmuştur.
Peygamberimizin doğumu zamanında Kur’ân-ı Kerîm’in tarifiyle karada
ve denizde fesat ortaya çıkmıştı. Avrupa’nın güney doğusunda muazzam bir

Âl-i İmran, 3/96. (sad.)
el-Bakara, 2/125. (sad.)
23 el-İbrahim, 14/37. (sad.)
24 el-Bakara, 2/129. (sad.)
21
22
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Hristiyan devleti, Roma’nın putperest imparatorluğunun yerine geçmesine
rağmen bu devlet, kelimenin tam manasıyla barbarlığın en fecî şekline düşmüştü. Bir zamanlar şarkın eski irfan merkezi olan Hindistan keza büyük ordulara sahip olan İran, madden ve manen sarsılmış, büyük tehlikelere mâruz
bulunuyorlardı. İhtimal ki bunun sebebi faziletli peygamberlerin gelmesinden asırlar geçmiş olmasıdır. Vuku bulan yenilenmeler, kurulan medeniyetler
köhneleşmişti. Kur’ân-ı Kerîm “Zaman çok uzadı da insanların yürekleri katılaştı.”25 diyor.
Bu sıralarda Araplar kendilerine has karakterlerini ve asil sıfatlarını kaybetmişler, misafirperverlik, hürriyet aşkı, cesaret, kabileye bağlılık, âlîcenaplık gibi faziletler Arap’ın batmış olduğu yozlaşma içinde yok olmuş ve bir
medeniyetin kurulmasına hizmet edememiştir. Arap, bir taraftan misafirine
her türlü misafirperverliği gösterirken, diğer taraftan bir yolcuyu çevirip soyardı. Fertler arasında vuku bulan en ehemmiyetsiz münâkaşalar nesilden nesile aktarılarak müthiş harplerle neticelenirdi. Arabistan için bu devir, toplumsal dalâlet bulutlarıyla kararan uğursuz bir devirdi. Huzur ve emniyet,
tamamıyla meçhul olan bir şeydi.
Kur’ân-ı Kerîm’in şu ayeti Arap’ları pek güzel tasvir eder. “Hepiniz ilâhî
bir ideale sarılınız, ayrılmayınız, Allah’ın size ihsan ettiği nimetleri düşününüz ki siz
birbirine düşman iken Allah kalplerinizi birleştirdi. Ve Allah’ın nimetiyle kardeş olarak sabahladınız. Halbuki siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız ki sizi Allah o çukurdan kurtardı.”26 Araplar hakikaten ateşli bir uçurumun kenarındaydılar.
Aile hayatı, şefkat ve muhabbet hissinden mahrumdu. Kadınlar sosyal
mevki sahibi değillerdi, pederlerinden miras elde edemezlerdi, hatta eşi vefat
edince kadın, bir miras mâhiyetinde başkasına geçerdi. Erkeklerin zulmü
haddini geçmişti, istedikleri kadar evlenebilirlerdi. Kadınları bu zilletten kurtaran Peygamberimizdir.

25
26

el-Hadid, 57/16. (sad.)
Al-i İmran, 3/103. (sad.)
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İçki, kumar en fakir evlere varıncaya kadar yayılmıştı. Cehâlet her tarafı
sarmıştı. Ağaçlara, yıldızlara, taşlara taparlardı, yalnız Kâbe’nin içinde
360’tan fazla put vardı.
Bununla beraber o zaman Arap şiirinin kemal zirvesinde olduğu şüphesizdir. Yazı tamamen meçhul olduğu halde şiirler ağızdan ağıza gelecek nesillere nakledilirdi. Bunlardan “muallaka” denilen meşhur şiirler, yazılarak
Kâbe’nin duvarına asılmış, şiir ve edebiyata o zamanlar fevkalade îtinâ edilmişti.
Arap şiirinin iftihar edeceği yegâne husus, lisan güzelliğidir. İhtimal ki
Peygamberimizin hitâbelerini anlamak için Allah, Araplara lisan mâhiyetini
vermiştir.
İşte cihan bu vaziyette ve Araplar bu halde iken Resul-i Ekrem imdada
yetişti. Arabistan’ın ve Arapların hatta dünyanın hali bilindikten sonradır ki
Peygamberimizin meydana getirdiği inkılabın ehemmiyeti anlaşılacağından
yaşadığı çevreye bu kısa bakış, hakikati anlamak açısından bizim için faydalı
görülmüştür. Aynı düşünceye dayanarak Peygamberimizin mensup olduğu
aileye de kısaca göz atalım.

2. Peygamberimizin Ailesi, Ecdadı ve Nesebi
Hz. İbrahim’in büyük oğlu Hz. İsmail’in zürriyeti Ahd-i Atîk’in teyit ettiği şekilde Arabistan’ın Hicaz ülkesinde yayılmıştı. Hz. İsmail’in çocuklarına
ve torunlarına ait bir vazife olan Kâbe muhafızlığı, ara sıra o civardaki zorba
kabilelerin eline geçtiği halde sonra yine bunlara geçerdi. Bunlardan Adnan’ın oğlu Mead Hicaz’da oturan evlad-ı İsmail’in büyük dedesidir. Bunun
evladından Fihr ise Kureyş kabilesinin atasıdır. Bu kabileden Kusay Peygamberimizin tarihen bilinen ve sabit olan büyük dedesidir. Kusay’dan evvelki
şahıslar an’anevî sayılırsa da tarihî addedilemez.
Kusay’ın torunu Hâşim Mekke ahalisinin çoğunluğu gibi ticaretle meşguldü. Kışın Yemen’e, yazın Suriye’ye birer kafile göndermek adetini Mekkeliler arasında tesis eden zat, budur. Hâşim, Suriye’ye yapılan bir seferinde
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Gazze şehrinde takriben miladi 510 senesinde vefat etmiş ve Yesrib eşrafından Benî Neccâr kabilesine mensup Selmâ namında evlendiği kadından doğan Şeybe isminde bir tek evlat bırakmıştı. Hâşim’in vefatı üzerine yerine geçen kardeşi Muttalib, beyaz saçlı genç Şeybe’yi Yesrib’ten Mekke’ye götürdü.
Şeybe’yi Muttalib’in kölesi zanneden Mekkeliler kendisine Abdulmuttalib
adını vermişlerdi. Abdulmuttalib, 520 senesinde amcasına varis oldu.
O zaman Mekke hükümeti, Kusay hanedanının reislerinden oluşan bir
oligarşi idaresine tabiydi. Zemzem kuyusunun Abdulmuttalib’in keşfiyle kimin gözetimine bırakılacağına dair ortaya çıkan ihtilaflardan sonra
Mekke’deki hükümet heyeti şerifler diye isimlendirilen on asilzâdeden oluşmuştur. Bunlar hükümet meclisinin en yüksek makamını oluşturuyor ve bunların vazifeleri vefatlarından sonra aile reisine geçiyordu. Abtulmuttalib’in on
oğlu ve altı kızı vardı. Oğullarından Abdullah, Ebû Tâlib, Hamza, Abbas, Ebû
Leheb, Zübeyr ve kızlarından Atike, Ümeyme, Berra, Safiyye meşhurlarıdır.
Milletinin adetlerine uyarak erkek evlatlarından birini Kâbe’nin ilahlarına kurban vermeyi adayan Abdulmuttalib, en sevgili oğlu Abdullah’ı
Kâbe’nin ilahlarına alıp getirmişti. Fakat bu adak, insan hayatının o zaman
karşılığı olan yüz deve ile ödenmiş ve Abdullah da kurban edilmekten kurtulmuştu.
Abdullah, Zühre hanedanının reisi Vehb’in kızı Âmine ile evlendi. Bu karı
koca, yalnız asâlet itibarıyla değil, karanlık ve yozlaşma devrinde daha mühim bir şey olan metânet ve ahlak temizliği ile mümtaz idiler. Bu mesut evliliğin vukuundan pek kısa bir zaman sonra Abdullah, bir ticaret seyahati yapmak için Suriye’ye hareket etmiş ve geri dönüş esnasında hastalanarak henüz
yirmi beş yaşında bir gençken vefat etmişti.
Abdullah, kavminin en güzel huylu ve en güzel konuşan bir genciydi.
Gayet yakışıklıydı. Yüzü çocukluğundan beri nur gibiydi. Herkes Abdullah’ın haline gıpta eder, yüzünün ve ahlakının güzelliğinde bir hikmet arardı.
Vefatı, bütün kavminin ve tanıyanlarının içini yakmıştı.
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Genç yaşında eşinden mahrum kalan Âmine, yalnız kaldıkça kederini dağıtmak için hazin hazin gözyaşları akıtır, çoğu vakitlerde merhumun seçkin
özelliklerini anar ve şiirler okurdu.

B. ÇOCUKLUĞU VE GENÇLİĞİ
1. Peygamberimizin Doğumu
Abdullah’ın vefatından az zaman sonra kederli eşi Âmine Peygamberimizi dünyaya getirmişti. Rebiülevvel ayının on ikinci, pazartesi gecesi ve miladi 571’inci senesi Nisan’ının 20’nci günü sabahı, Peygamberimizin doğum
zamanıdır.
Doğumundan önce Âmine mana âleminde bazı müjdeler almış ve oğluna
Ahmed ismini vermişti.
Aşere-i mübeşşereden Abdurrahman b. Avf’ın vâlidesi Şifâ hatun ebelik
vazifesini ifa ettiği rivayet edilmektedir.
O esnada Kâbe’yi tavaf eden ve doğacak torunu hakkında dua ile meşgul
olan Abdulmuttalib’e haber gönderdiler. Abdulmuttalib, çocuğu alıp Kâbe’ye
getirdi, dualar etti ve ismi, kabul ettiğim emir üzerine Muhammed olacaktır,
dedi.
Kur’ân-ı Kerîm’de bu isimlerin her ikisi de zikredilmektedir. Hz. Muhammed doğduğu zaman bütün cihan milletlerine bir kurtarıcının ortaya çıktığını
ifade eden birtakım mucizelerin ve hâdiselerin vuku bulduğu rivayet edilmektedir. Esasen Tevrat ve İncil’de mevcut ayetlerin ifşası, birçok alimi araştırmaya sevk etmişti.
Fil vakası bunlardan biridir. Kisrâ sarayının yıkılması, İstahrabad’daki
büyük ateşgedenin sönmesi gibi birtakım hâdiseler, herkesi hayrete düşürdü.
Bu vakaların Peygamberimizin doğumu zamanına tesadüf etmesi, hakikaten
hayret edilecek ve müjde kabul edilecek hâdiselerdir.
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Hakikaten nübüvvet nurunun doğmasıyla dünya yeni bir hayata aday
oldu. Onun doğumunun birçok harikuladelerle karşılaştığını tasavvur etmeyenler, bizzat doğumunun büyük bir mucize olduğunu kabul etmek zaruriyetindedirler. Öyle bir mucize ki izi senelerden beri meydanda...
Bu kadar büyük ve mucizevi bir hayatı, birçok mucizenin karşılayacağını
nasıl inkar edebiliriz. Bunun için Müslümanlar bu mübarek geceyi kutsal kabul ederler. “Mevlid-i Nebî Gecesi” bütün insanların alkışladığı, kutladığı
mübarek bir gecedir.
Peygamberimizi, vâlidesi iki gece emzirmiştir. Birkaç gece de Ebû Leheb’in cariyesi Süveybe emzirmek şerefine erişmiştir. Çünkü Arap asilzâdelerinin adetine uyarak çocuğun bir sütanneye emanet edilmesi lazımdı. Bu
suretle çocuk bedevi kabileleri arasında büyür, ahlakının ve sıhhatinin muhafazası temin edilirdi.

2. Peygamberimizin Çocukluğu
Peygamberimiz daha pek küçükken Benî Sa’d kabilesine mensup Halîme
adında bir süt anneye verilmişti. Halîme diyor ki “Âmine beni güler yüzle
karşılayıp çocuğun odasına gittiğim zaman, çocuğu altında yeşil ipekten yapılmış bir şilte üzerinde ve beyaz yünden bir sargıya sarılmış, arka üstü uyuyor buldum. Soluğu misk gibi geliyordu. O kadar güzel ve sevimliydi ki uyandırmaya kıyamadım, elimi göğsüne koyarak sevmek, okşamak istedim, gülerek gözlerini açtı ve elimde olmadan kucakladım. Misafir olduğum yere geri
dönmüştük, emzirmek için sağ mememi verdim, emdi sonra sol mememi vermek istedim, almadı ve daima sağ mememi emdi. Sol memem ile oğlum Abdullah’ı emzirirdim. Mekke’de daha fazla kalmak istemedim, Benî Sa’d diyarına geldik, halk çocuğu görünce varlığını uğurlu saymaya başladılar. Memleketimiz kuraklıkken o sene büyük bir feyiz ve bereket görüldü. İki yaşını
bitirince onu sütten kestim, vâlidesi Âmine’nin yanına götürerek “Müsaade
ederseniz bir sene daha çölde kalsın, Mekke’nin hastalıkları onu korkarım ki
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zayıflatır” dedim, müsaade ettiler. Fakat çocukta bazı haller görmeye başladık. Eşim, Halîme bu çocuğun halinden endişe ediyorum, dedi. Doğru, dedim
ve Mekke’ye götürdüm.”
Halîme, Peygamber’i iade ettiği zaman Mekke’de veba benzeri bir hastalık vardı, bu sebeple Âmine çocuğu tekrar Halîme ile Mekke’nin dışına göndermişti.
Hz. Muhammed, dört yaşına kadar Halîme’nin terbiyesi altında kalmış
daha sonra vâlidesine teslim edilmişti. Âmine eşi Abdullah’ın kabrini ziyaret
etmek ve kıymetli çocuğunu dayılarına göstermek, çocuğunu gezdirmek ve
dayılarını ziyaret etmek gibi arzularla oğlu ve eşinden kalan cariyesi Ümmü
Eymen ile Medine’ye gitmişlerdi. Orada Yahudilerin küçük Muhammed’e bakışları, dikkat çekiciydi. Muhterem vâlide, çocuğunu muhtemel bir tehlikeden kurtarmak için hastalığa bakmayarak derhal Mekke’ye geri dönmek için
hareket etti.
Yolda Ebvâ isimli yere gelince hastalığı şiddetlendi. Ümmü Eymen hazretleri Âmine’nin hayatından ümidi kestiği zaman, altı yaşındaki güzel yavrusuna derin ve hasret çeken bakışlar ile bakarak pek etkileyici şiirlerle kederini açıkladığını naklediyor.
Bu hazin manzara, en katı yürekli insanları kederlendirecek kadar mânidardır. İhtimal ki Cenâb-ı Hak yetimliği ile Hz. Peygamber’in kalbini bir kat
daha hassaslaştırmak ve insanlığın yürekler acısı durumuna nüfuz ettirmek
için sevgili resulüne böyle tecellilerde bulunmuştu.
Çocukluğun en büyük zevk ve nimeti olan anne-baba şefkati yerine peygamber, sadece zat-ı ilâhînin idaresi altında ve terbiyesinde kaldı. Ebeveynine
karşı muhabbet ve bağlılığını gösteremeyen peygamber, kalbini bir kat daha
Allah’ına bağladı.
Ümmü Eymen, gelecekteki resulü oradan Mekke’ye götürdü, dedesi Abdulmuttalib’e teslim etti ve hizmeti ile meşgul olmaya başladı.
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3. Dedesi Abdülmuttalib
Abdümuttalib Kureyş’in hakîmlerinden, davetine icâbet edilen bir zattı.
Şarap içmeyi nefsine haram kılmıştı. Bazı geceler Hira dağına çıkar, orada
ilâhî azameti tefekkürle sabahlara kadar ibadet ve taatle meşgul olurdu, çocuklarını daima zulümden meneder ve güzel ahlaka teşvik ederdi.
Cürhümîlerin saldırı ihtimalinden dolayı Kâbe’nin en kıymetli eşyası
içine atılarak kapanan zemzem kuyusunu meydana çıkarması, şanını artırdı.
O derece ki Kureyş yağmur duasına çıktığı zaman Abdulmüttalib’in varlığı
ile dualarının kabul olacağına inanırdı.
Vefatı, ailesine olduğu kadar halka da güç geldi. Vefatında birkaç gün
çarşı ve pazar kapandı. Birçok seneler başkanlıkta bulunmuş ve halkı memnun etmişti. Miladi 578 senesinde vefat etmiştir.
Annesinin vefatından sonra Peygamber’i iki sene kadar büyük bir îtinâ
ile baktı. Hizmetini zerre kadar ihmal etmediği gibi, emri altında bulunanlara
da Muhammed hakkındaki işlere özen göstermelerini söyler, kavmi ve kabilesi içinde ondan kıymettar bir varlık bulunmadığını tekrar ederdi.
Ümmü Eymen diyor ki bir gün nasıl ise çocuğun yanımdan ayrıldığını
gafletle görmemişim, dedesi Abdulmuttalib sesleniyor, beriki, farkında mısın
çocuk nereye gitmiş diyordu. Gittim, onu Sidre mevkiinde çocuklarla oynarken buldum. Sonra bana sakın gafil olma, Ehl-i Kitap çocuk için bu ümmetin
Peygamber’i olacağını söylüyor. Bir fenalık etmeleri muhtemeldir. Dikkat et
diye şiddetle tembihlerde bulundu.
Abdülmuttalib ölüm yatağındayken torununu oğlu Ebû Tâlib’in kefaletine bıraktı. Ölümün pençesi iki sene geçmeden Hz. Muhammed’i dedesinin
himâyesinden de mahrum etmişti.

4. Evliliğine Kadar Peygamberimizin Hayatı
Sekiz yaşındayken Hz. Peygamber efendimizin himâyesi, amcası Ebû
Tâlib’e geçti. Çocukluğundan itibaren Hz. Muhammed’in bezenmiş olduğu
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faziletler, Amcası Ebû Tâlib’in takdirini kazanmıştı. Bu yaştayken bile kendisiyle görüşenler onun tavırlarından ve hallerinden duygulanıyorlardı.
Artık Hz. Muhammed’in geleceğe nüfuz eden derin ve manalı gözleriyle
daima ciddi ve daima düşünceli, amcasının sade ve mütevazı evinde dolaştığını, zarif ve yumuşak kalbi beşerî âleme âşinâ olan bu çöl yavrusunun küçük
çevresinde pek ziyade sevildiğini ve amcasıyla arasında en hararetli muhabbetin hükümran olduğunu görüyoruz.
Ebû Tâlib, nereye gitse onu refakatine alır, geceleyin bile kendi yanında
yatırırdı. Peygamber, on iki yaşına geldiği zaman, Ebû Tâlib bir ay Suriye ticaretine gitmişti. Peygamberimiz Suriye’de olup bitenleri görme fırsatına erişecekti. Bu seyahat esnasında Hristiyan rahibi Bahîrâ’ya tesadüf edilmişti.
Bahîrâ, çocuğun yüzünden istikbalinin azametini sezmiş, bir gün ilâhî risâleti
alacak olan bu çocuğa dikkat edilmesini amcasına tavsiye etmişti.
Hz. Muhammed Suriye’de, hafızasından hiç silinmeyen bir toplumsal sefalet ve dini çöküş manzarası karşısında kalmıştı. On yedi yaşındayken amcası Zübeyr ile Yemen’e gidip geldi. Bu seferinde de kendisinden harikulade
haller görüldü.
Yetim dimağında taşıdığı birçok fikirle sakin ve mütevazı bir surette çocukluğundan gençliğe, gençlikten yetişkinliğe ilerlerken buhranlar içinde yüzen toplumsal yapıdan ayrı bir mevkide, köhne ve çürük bir devrin sefalet
manzarasını seyrediyordu. Milletine karşı beslediği muhabbete rağmen hareket çizgisi ve tefekkür tarzı itibarıyla mensup olduğu çevreden pek yüksekte
bulunuyordu. Mekkeliler arasında hadsiz tartışmalar, Ukaz panayırlardan
sonra kabileler arasında patlayan sebepsiz fakat kanlı harpler, Kureyş’in nizamsızlığı, imansızlığı, bunların hepsi hassas gencin dimağında derin iğrenmeler meydana getiriyordu.
Yirmi yaşındayken, haram aylarında vuku bulduğu için Ficar gazvesi
diye isimlendirilmiş olan ve Kays ile Kureyş arasında cereyan eden harbin
neticelerini gördü. Bu harp, Ukaz panayırında yıllarca devam etmişti.
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Bu harbin kötü neticelerinden biri ileri gelenlerin adam kayırmaya meyli,
soyluluk ve merhamet hislerinin yok olmasıydı. İdrak sahipleri endişeye düşmüşlerdi. Meşhur şair Hanzala Mekke sokaklarında gündüzün soyulmuştu.
Yalnız mal ve zahirelerin değil, bazen kadınların ve kızların kaçırıldığı görülürdü. Hz. Muhammed’in talebi üzerine Hâşim ve Muttalib hanedanı ile
Zühre ve Teym ailelerinin reisleri Mekke arazisi dahilinde yerli, yabancı, hür
veya köle her ferdi himâye etmeye ve bir saldırıya mâruz olurlarsa saldıranlardan gerekli tazminatı almaya söz vermişlerdi.
Bu âlîcenap infaka Hılfı’l- Fudu’l namı verilmişti. Zorbalığa karşı zayıfların hakkını korumayı hedef edinen bu cemiyete sebep olmakla Hz. Muhammed, kendisinde gençlik devrinden beri felaket görenlere yardım etmek meyli
bulunduğunu göstermiştir.
Bu çağda Hz. Muhammed’in doğruluğu, Mekke’de şöhret kazanmış ve
kendisine el-Emin lakabı verilmişti. Eminlik, her hususta doğruluğu ve namusluluğu ifade eder. Hz. Muhammed’le herhangi bir muâmelede bulunanlar, onu bütün hayatı müddetince methediyorlardı.
Ömrünün yirmi beşinci yılında Hz. Muhammed Suriye’ye bir defa daha
Kureyş asilzâdelerinden ve kendi akrabasından Hatice’nin namı ve hesabına
bir sefer yapmıştı.
Hz. Muhammed’in vazifesini ifa hususunda gösterdiği dirayet Hz. Hatice
üzerinde çok güzel tesir bıraktı. Bunun üzerine, bütün işlerini Hz. Muhammed’e emanet etti. Hz. Muhammed’in bezenmiş olduğu meziyetler ve namuslu teşebbüsler, Hz. Hatice’yi az zamanda büyük kazançlara ulaştırdı.
Onun bu hali nihayet Hz. Hatice’nin kendisine evlilik teklifinde bulunmasına
sebep olmuştur.

5. Peygamberimizin Evliliği
İslâmiyet’ten evvel Tâhire lakabıyla meşhur olan, Hatice bint Huveylid,
iffet ve temiz ahlakıyla seçkin bir kadındı. Şam seferinde Peygamberimizin
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yanına verdiği kölesi Meysere Peygamberimizin fevkalade hallerini görmüş
ve Hz. Hatice’ye nakletmişti.
Hz. Hatice bunları amca oğlu Varaka b. Nevfel’e açmış ve bir hayli müjdelere vâkıf olmuştu. Bu zat geçmiş kitapları öğrenmiş bir piri faniydi. Varaka
b. Nevfel müjdeleri söyleyince, Hz. Hatice’de onun fiilleri ve hareketlerinden
ortaya çıkan his kuvvetlendi. Bu sıralarda kendisine Kureyş büyüklerinden
birçokları evlilik teklifinde bulunuyorlardı.
Hz. Hatice bu vaziyet içinde Nefise bint Münye ile istişare etti. Nefise bu
olayı şu şekilde naklediyor. “Hatice, Muhammed b. Abdullah’ın evlilik hakkındaki fikrini anlamak için beni gönderdi, gittim, bir münasebet düşürerek
şimdiye kadar evlenmemesinin sebebini sordum. Hazırlığı olmadığını söyledi.
Bu bakımdan temin edilir bir mal ve güzellik sahibi, asil ve size akran bir
kadın bulunursa razı olur musun, dedim.
Kimdir, diye sordu. Huveylid kızı Hatice, dedim. Şaşırdı ve kim aracılık
yapacak, dedi. Siz bana bırakınız, dedim ve razı olacağını anladım. Hatice’nin
yanına gidince cereyan eden konuşmayı anlattım.
Gelsin, dedi ve nikah merasimi için amcası Amr b. Esed’e haber gönderdi.
Muhammed de amcalarına açtı. Hepsi uygun buldular.
Ebû Tâlib ve Hamza, Amr b. Esed’in evinde toplandılar. Ebû Tâlib,
Amr’dan Hatice’yi Muhammed’e nikah için istedi. O da razı oldu.
Yirmi genç dişi deve, yani dört yüz dinar mehr-i müeccel ve mehr-i muaccel27 belirlendi. Ebû Tâlib, Amr ve yakınları Arap adeti sebebiyle birer güzel

27

Mehrin tamamı nikâh anında ödenebileceği gibi tamamının veya bir kısmının ödenmesi daha
sonraya da bırakılabilir. Bir kısmının peşin ödenmesine mehr-i muaccel, kalanının daha sonra
ödenmesine mehr-i müeccel denmektedir. Bkz. Mehmet Âkif Aydın, “Mehir”, Türkiye Diyanet
Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), (Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2003) XXVIII. 390. (sad.)
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söz söylediler. Hz. Hatice orada bulunanlara bir ziyafet düzenledi. O gece zifafa girdiler. Davetliler, sevinçli ve memnun olarak döndüler.
Ebû Tâlib’in yaptığı konuşmanın özeti şudur: “Şükür Allah’a ki bizleri
İbrahim’in zürriyetinden, İsmail’in neslinden, Mead’ın aslından, Mudar’ın
unsurundan yarattı. Bizi Beyt-i Mükerremin’in bekçisi, Harem-i Şerif’in hizmetçisi ve bu nedenle insanların hâkimi ve reisi etti.
Kardeşimin oğlu Muhammed b. Abdullah ile Kureyş’den hangi delikanlı
kıyas edilse bu, ona göre nesepçe, akıl ve faziletçe üstün ve yeğ olur. Gerçi
malı azdır, fakat ona bakılmaz. Zira mal gelip geçici ve gerçeğin önüne perdedir, altın eğreti bir şeydir. Allah’a yemin ederim ki bundan sonra onun hal
ve şanı pek büyük olacaktır. Halbuki sizin şeref ve şan sahibi olan kızınız Hatice’ye rağbet etti, şu kadar muaccele ve müeccele verdi…”
Hz. Hatice (r.a.) Resul-i Ekrem’in ilk eşidir. Hz. Hatice dul bir kadındı,
Peygamberimizden on yahut on beş yaş büyüktür. Yetmiş yaşına yaklaştığı
sırada vefat etmiştir. Peygamberimiz en genç zamanında böyle bir ihtiyar kadınla yaşadı ve o çevrede herkesin birçok eşi olduğu halde Peygamberimiz,
Hz. Hatice’nin hayatında katiyen başka bir kadınla evlenmedi.
İbrahim’den başka bütün peygamber çocukları, Hz. Hatice’den doğmuştur. Bunlar, yaşları sırasıyla Kasım, Tahir, Tayyip,28 Zeynep, Ümmü Külsûm,
Rukiyye, Fatma’dır. Erkekler, bi’setten evvel vefat etti. Kızlar hicretten sonra
vefat etti. Yalnız Hz. Fatma Peygamberimizden altı ay sonra vefat etmiştir.
Hz. Hatice, dikkate şâyan bir şahsiyet ve İslâm kadınlığının ideal bir örneği olmaya layıktır. İslâm dininin, kadınlığa layık olan hürmeti bahşetmediğine dair yayılan iftirayı yalanlamak için Hz. Hatice’nin şahsiyeti kâfidir.
Sahip olduğu faziletli ahlakı dolayısıyla Peygamberimiz, bütün kalbiyle
Hz. Hatice’ye hürmetkârdı. Hatta vefatından sonra da Hz. Hatice’yi güzel

28

Bazı kaynaklarda Tahir ve Tayyip ismi Peygamberimizin oğlu Abdullah’ın diğer isimleri olarak
geçmektedir. (sad.)
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sözler ile yâd eder, onun akraba ve arkadaşlarının her fırsatta gönüllerini
alırdı.
Hz. Hatice, hayırlı maksatlar uğruna servetinden fedâkârlık etmek için
yapılan tavsiyelerin hiçbirini reddetmemiştir. Peygamberimize bir köle hediye etmişti. Peygamberimiz köleyi derhal azat edince Hz. Hatice fevkalade
memnun olmuştu. Peygamberimizin meşhur ashabından Zeyd de bir köleydi.
Hatice’nin âlîcenaplığı ileride görüleceği üzere Zeyd’i hürriyete kavuşturdu.
Peygamberimiz, risâleti aldığı zaman bu ağır mesuliyet onu sarsmış ve bu
mühim işi ifa etmek endişesi onu titretmişti. Fakat bu buhranlı dakikada Hz.
Hatice şu kelimelerle Resul-i Ekrem’i yüreklendirdi: “Cenâb-ı Hak hiçbir vakit sana hüsranın zilletini tattırmayacaktır. Çünkü sen bütün akrabalarına
hürmetkârsın! Zayıfların koruyucususun, herkesin ihmal ettiği erdemler ile
donanmışsın, misafirperversin, başına ne gelirse gelsin, hep hakka taraftarsın!”
Hz. Hatice bu sözlerle Hz. Muhammed’in insanlık hasletlerini ve faziletli
ahlakını, ne kadar hararetli bir şevk ile takdir ettiğini göstermektedir. Hakikaten bu eşler arasındaki derin muhabbetin sebebi budur. Her ikisi de insanlığı seven hissiyat ile derin bir surette duyguludur. Bir insanın eşi kadar kalbinin en gizli sırlarına vâkıf olmak mevkiinde bulunan kimse yoktur.
Binâenaleyh Hz. Hatice’nin Peygamberimize bu hararetli imanının güzîdeliğine kesin bir şahitlik oluşturur. En çok düşmanlık besleyen eleştirmen bu şehadet karşısında Peygamber’in samimiyetine zerre kadar şüphe edemez.

6. Evliliğinden Sonra Peygamberimizin Bi’setine Kadar Hayatı
Hz. Hatice ile evliliği takip eden senelerde Peygamberimiz için bütün Hicaz ahalisinin minnettarlığını kazanacak bir hâdise meydana geldi. Osman b.
Huveyris, Bizans’ın döktüğü altınlara tamah ederek Hicaz’ı Roma’ya tabi kılmak için bir teşebbüste bulundu. Fakat Hz. Muhammed’in müdahalesiyle bu
teşebbüs sonuçsuz kaldı ve İbn Huveyris Suriye’ye kaçmaya mecbur kaldı.
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Orada Gassan emiri Ömer tarafından zehirlendi. Bu sıralarda Kâbe’nin tamirine lüzum görülmüştü, temel inşâsı hazırlanmış, Kureyş birlikte çalışmaya
başlamıştı. Tamirat esnasında Haceru’l- Esved’in yerine konulması meselesinden dolayı Kureyş arasında vahim bir tartışma başlamıştı. Bu tartışma, kabileler arasında muharebe olmasına ve yüzlerce ailenin helakına sebebiyet verecek bir manzara kazandı. Nihayet Kureyş’ten biri, meselenin hâkime havale
edilmesini talep etti ve bu teklif ittifak ile kabul edildi. Bu münasebetle seçilen
hâkim el-Emin unvanını elde eden Peygamberimizdir. Herkesin Peygamberimize karşı beslediği îtimat yerli yerindeydi. Hz. Muhammed Haceru’l- Esved’i bir yaygının üzerine koyarak başkanları taşı taşımaya davet etti. Bu suretle bir iç harbin olmasına mâni oldu. Bu esnada Peygamberimiz otuz beş
yaşlarındaydı.
Amcası Ebû Tâlib’e karşı şükran borcunu ödemek için amca oğlu Ali’nin
yetiştirilmesini üstüne aldı. Hanedanın eski durumunu muhafazaya çalışan
Ebû Tâlib, zorluklar ile kuşatılmıştı. Bu sebeple Abbas Ca’fer’i, Hz. Muhammed de Ali’yi almıştı.
Bu sıralarda Hz. Muhammed, bütün halk tarafından alkışlanan insanî bir
hareketle hemşerilerine örnek oldu. Zeyd b. Hârise namında bir Arap genci
düşman bir kabile tarafından esir alınarak Mekke’ye getirilmiş, Hz. Hatice’nin
akrabasından biri tarafından satın alınarak Hz. Hatice’ye hediye edilmişti.
Hz. Muhammed Zeyd’i Hz. Hatice’den bir hediye olarak kabul etti ve derhal
azat etti. Hz. Muhammed tarafından gösterilen bu şefkat, Zeyd’i ona o kadar
bağlamıştı ki Zeyd, babasının ısrarına rağmen Hz. Muhammed’i bırakıp kabilesine geri dönmek istememişti.
Bu seneler birçok musibetlere sahne olmuş, Peygamberimiz acılı ve kederli insanlığı hafifletmeye yönelik teşebbüsler ile imtiyaz kazanmıştır.
Peygamberimizin gözü önünde memleket iç muharebeler, kabilevî mücadeleler ile dağılmış ve yaralanmış bir haldeydi. Halk derin cehâlete batmış,
batıl inançlara ve hurâfelere bağlanmıştı. Çöl halkı huy edindiği bazı faziletlere rağmen perişan bir haldeydi. Suriye’ye ve Yemen’e yapılan seyahatler,
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Peygamberimizi tasviri mümkün olmayan bir ahlak yozlaşması ve bir toplumsal çöküş karşısında bulundurmuştu. Muhtelif inanç ve görüş sahipleri
birbirlerine saldırıyorlar, birbirilerinin varlığını kaldırmak istiyorlar ve bu
mücadeleyi, tapındıkları ilahlar namına yapıyorlardı. Bu dinler ve görüşler
arasındaki düşmanlık Hicaz vadilerine, Dehna çöllerine kadar sirâyet ediyor,
Arabistan’ın şehirlerini münâkaşalar ve felaketlerle dolduruyordu.
Peygamberimizin temas ettiği manzara, korkunç bir sefalet manzarasıydı.
Zeyd, Varaka, Abdullah gibi mütefekkirler eski inançlardan vazgeçerek bir
huzur makamı bulmak için karanlıkta bocalıyorlardı. Hanif diye isimlendirilen bu zatlar herkes tarafından duyulan ızdırabı temsil ediyorlardı. Bunların
fikrince kendi nefislerinden başka insanlık için bir sığınak yoktu.
Hz. Muhammed’in ruhu yükseklerde uçar ve görüşleri toplumun ruhunun derinliğine nüfuz ederdi. Fikirleri buhran içinde bir düzen arıyordu.
Evliliğinden sonra Peygamberimiz bazen yalnız başına, bazen ailesiyle
birlikte tefekkür ve ibadet için Hira Dağı’ndaki mağaraya giderdi. İnzivâ Peygamberimizin bir adeti olmuştu. Bu müddet zarfında, herkes arasında, nadiren görülmüş ve hayatının çoğunu, güneşin kızgın ışığıyla yanan çıplak ve
yalçın kayanın, Hira dağının mağarasında geçirmişti. Hz. Muhammed bu mağarada en derin tefekküre dalarak kâinatın görünmeyen, fakat azimet ve kudreti bütün kâinatı kuşatan yaratıcısı ile derin bir kavuşma içinde birçok geceler geçirirdi. Etrafında bulunan eşyadan sanki sesler geliyor, sanki dağlar, taşlar, ağaçlar dile gelerek yüce zat tarafından yönlendirilecek büyük vazifeyi
ifaya kendisini davet ediyordu. Kendisi huşû ve tevazu ile alışkın olarak daima dua eder, Hakka yalvarır ve beşeriyetin kurtuluşu için gözyaşları dökerdi. Acaba bundan yüksek bir alev ve bundan ince bir kalp tasavvur edilebilir mi?
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A. RİSÂLET VE NÜBÜVVET PEYGAMBERİ
1. Rüyâ-ı Sâdıka ve Vahyin Nüzulü
Yaşı kırka yaklaştığı sıralarda, Hira Dağı’ndaki inzivâsında tefekkürlerine devam ederken Peygamberimiz, altı ay kadar öyle birtakım rüyalar görüyordu ki bunlar, olduğu gibi tıpkı tıpkına çıkardı. Bunlar nübüvvetin müjdesiydi. Nihayet Ramazan ayı içinde bir gece Hira’da ibadete garkolmuşken
kendisine Cebrail geldi.
Bu dakikalardaki fikri boğulmalar, sonra meleklerin ortaya çıkması, cihana hayat veren hakikatlerin parlak, fakat yavaş yavaş doğuşuna müjdeydi.
Varlık âleminin derinliklerinde melekî varlıkların bulunması -henüz hakikati idrak edilmiş olmamakla beraber tesirlerinin büyük insanlar tarafından
duyulması- beşeriyetin en mesut muvaffakiyetlerine rehber olmuştur. Mazinin sisli ufuklarında ürpertici bir vaaz ile duran Hz. Musa’dan, milletinin
mazlûm ve perişan mukadderatına bakış yönelten Hz. İsa’ya ve Hz. İsa’dan
Hira Dağı’ndaki mağarada inzivâda duran Hz. Muhammed’e kadar bu tesirlerin fiiliyatı hiçbir karışıklığa uğramaksızın devam etmiştir.
Vahiy namını verdiğimiz bu kutsal eser, bazen gecenin ıssız ve sakin bir
anında ve bazen etrafında beşerî bir varlığın bulunmadığı ve bütün tabiatın
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huzur içinde bulunduğu bir anda, bazen fecr-i sadıkla beraber sabah meltemi
gibi yumuşak ve bazen güneşin batışıyla beraber kabaran dalgalar gibi heybetli bir halde geliyor ve “Ya Muhammed sen Resulullah’sın”, “Beklenen
adam sensin ya Resullullah” nidâsıyla semanın boşlukları içinde resulün kulaklarını titretiyordu.

2. Vahyin İlk Anlarında
Bir gece, bu gece Kadir gecesiydi, bütün mahlukat, ilâhî bir huzurda ve
bütün tabiat vecd içindeydi. İnsanlar gafil uyuyorlar ve peygamber kendinden geçmiş yatıyordu, Umman denizinin dalgaları gibi heybetli bir ses birden
ortalığı sarstı: ْ = اِّقْ َرَأSöyle… bu şerefli ve izzetli hitabın haşyetiyle beşeriyetin
Münci’si,29 ta ruhundan sarsıldı.
Nidâ, iki defa tekrar etti, davete karşı gelmek için peygamber iki defa mücadele etmiş, fakat korkunç bir ağırlık üzerine çökmüş ve cevap vermişti.
Nidâ üçünce defa tekrar etti:
-Söyle!
-Ne söyleyeceğim?
-Rabbinin namını söyle!
Ses “O Rab ki yaratıcıdır ve insanı hücreden yaratmıştır, onu söyle. Söyle ki
senin kerem sahibi Rabbin, kalem vasıtasıyla öğreten ve insana bilmedikleri şeyleri
öğreten zattır.”30 dedi ve durdu.
Peygamber, baygınlık halinden kendine geldiği zaman, üzerine bir titreme belirdiğini gördü, evine koştu ve hayat arkadaşına “Hatice bana ne
oldu” dedi ve eli ayağı üşümüş olan peygamber, Hz. Hatice’den kendisini
örtmesini istedi. Eşi başının ucunda bütün şefkatiyle hazırdı.

29
30

Kurtarıcı anlamında Peygamberimize verilen isimlerden biri. (sad.)
el-Alak, 96/1-5. (sad.)
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Kalktığı zaman, ruhuna hitap eden kelimelerin kalbine işlemiş olduğunu
hissetti ve Hz. Hatice’ye gördüğünü anlattı.
Hz. Hatice eşinin başından geçenleri anlayınca, Cenâb-ı Hakk’ın hiçbir
vakit onu terk etmeyeceğini ve risâletinde muvaffak olacağını söyleyerek Peygamberimizi yüreklendirdi. Onun sahip olduğu faziletleri, akrabasına karşı
seçtiği gönül alıcı hareketi, fakirlere, zayıflara, yetimlere ve dullara yardımı,
misafirperverliği, bütün şiddete rağmen hakka taraftarlığını saydı. Bu faziletlere sahip olan bir insanın muvaffakkiyetsizliğe uğramayacağını söyledi ve
“Sevin aziz eşim ve memnun ol, Hatice’nin hayatını elinde tutan Mevla şahidim olsun ki sen bu milletin Peygamberisin!” dedi. Bu sözlerin ardından ihtiyar bir âma olan Varaka b. Nevfel’e gitti.
Varaka, Hz. Hatice’nin amcasıydı.31 Putperestlikten nefret eden bu zat,
Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya gönderilen semavi kitapları incelemiş ve Hristiyanlığı kabul etmişti.
Bu vakayı dinler dinlemez, Hz. Musa’nın verdiği müjdelere işaret ederek
derhal, “Muhakkak bu Musa’ya ve İsa’ya gönderilen Namus-u Ekber’dir.32 O,
bu milletin Peygamber’i olacak, kendisini müjdele ve cesur olmasını tavsiye
et.” dedi.
Devletlerle, milletlerin enkazı içinde uğuldayan, kabileler arasındaki vahşiyane mücadeleler devam ederken, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde, havada titreyen ve ilâhî risâletin yakın olduğunu ifade eden şu söz: “Yoldan sapan sürüyü doğru yola çıkaracak olan çoban, gönderilmek üzeredir” Varaka’nın kalbine hakikati ilham etmişti.
Varaka, Peygamberimizle buluştuğu zaman kendisine şu sözleri söylemişti: Varaka’nın hayatını kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki Namus-u Ekber sana gönderilmiştir. Sana yalancı diyecekler, eziyet edecekler ve

Müellif Varaka b. Nevfel’i daha önce Hz. Hatice’nin amca oğlu diye kaydetmiştir. Bkz. s. 19.
(sad.)
32 Cebrail (a.s.) (sad.)
31
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seni doğduğun yerden uzaklaştıracaklar, seninle harp edecekler. Ah bu günleri görsem de seninle harp etsem.”
Peygamberimiz, kavmim beni memleketimden çıkaracak mı deyince Varaka, evet dedi. Zira her Peygamber’i hemşerileri memleketlerinden çıkarmışlardır.
Korku ve endişe içinde çırpınan bir kalbe bu sözler hüzün ve elem ile karışık bir ümit ve îtimat verdi. İşte Peygamberimizin nübüvvet gibi büyük bir
mesuliyeti üstlendiği ilk gün böyle geçti.

3. Vahyin Dehşet ve Tesiri
Senelerden beri, bulmak için büyük buhranlara düştüğü doğru yol, bugün Peygamberimize keşfedilmiş, mükemmel bir şevk ile aradığı nur, kendine görünmüştü. Bununla beraber bütün beşeriyeti yenilenmeye mazhar etmek vazifesi kendisine verildiği bildirilmişti. Fıtraten bir insan olması itibarıyla Resul-i Ekrem, alelâde mesuliyetlerin sıkıntısını duyan bir adamdı. İnsan
cinsini ıslah ve yeniliğe mazhar etmek son derece büyük ve ağır bir endişedir.
Hz. Musa’ya yalnız bir kavmin irşâd ve ıslahı emrolunduğu halde bunu tek
başına yapamayacağını söylemiş ve “Ya Rabbi bana bir yardımcı ihsan et.”33 diye
Allah’ın yardımını niyaz etmişti.
Hz. Muhammed ise en düşkün bir sefalete batan bütün beşeriyetin ıslahı
ve irşâdı ile mükellef oldu. Bununla beraber bu ağır mesuliyetin sıkıntısı onun
metin kalbini sarsmadı. Allah’ın yardımına îtimat ederek bütün mesuliyeti
üstlendi ve yardımcı istemedi. Fakat ilâhî vahiy, harikulade bir mesuliyettir.
Alelâde insanların tecrübe edeceği bir şey değildir. Çünkü vahiy, bir insanın
çevresinden büsbütün soyutlanmasını icap eder. Vahye mazhar olan zatın bütün mevcudiyeti, ilâhî kudret ile dolar. O anda o, dünyayla alakalı bütün şeylerden yükselir, his ve fikir durur. Yalnız kalp ve lisan, iradesi üstünde bir

33

et-Taha, 20/29. (sad.)
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kuvvetin tesiri altındadır. Böyle bir halde insan terler, titrer, korkar ve ağırlaşır. Şimdi Peygamberimizin insanlık âlemine karşı vazifesini ifaya davet olunduğu zaman geçirdiği buhranları ve mücadeleleri değerlendirebiliriz.

4. Fetret-i Vahiy
Hira Dağı’nda vuku bulan ilk vahyin ardından Cebrail (a.s.) bir müddet
Peygamberimizi ziyaret etmedi, bu devreye “fetret-i vahiy” devresi denilir.
Bu devrenin üç sene kadar devam ettiği söyleniyorsa da İbn Abbas’ın, bu durgunluğun kısa bir zaman devam ettiğine dair rivayeti tarihî delilleri teyit etmektedir.
Bu hal, Peygamberimizi pek kederlendirmişti. İhtimal ki Peygamberimizin çektiği ızdırap ve sıkıntının zevali için vahyin nüzulü gecikiyor. Ve İhtimal ki tekrar vahye arzunun meydana çıkması için kendisi bir özlem devresine hazırlatılıyordu. Fakat gecesini, gündüzünü aramaya adadığı “nur-u
ilâhî”nin bir müddet kaybolması kendisini muzdarip etmişti. Kalbinin bütün
özlemi, rahmânî kelimeleri tekrar almaktı. Dağlara, çöllere çıkıp gezer, mağaraya gömülmelere devam ederdi.
Nihayet fetret devri son buldu. Bir gün Hira Dağı’nda bir müddet kaldıktan sonra geri dönerken evvelce kendisine gelen melekten bir ses işitti. Aynı
şiddetle olmamakla beraber Peygamberimiz aynı hissi duydu ve evine gitti,
Hz. Hatice’den kendisini örtmesini istedi.

5. Risâletin Başlangıcı
Fakat bu defa Peygamber’in risâletini açığa vurması kendisin emrolunmuştu, “Ey kendisini saran insan! Kalk, uyar.”34 denildi. Hz. Muhammed kalktı
ve davet edildiği vazifeyi ifa etmeye başladı. Artık hayatı beşeriyetindir. Her
türlü baskıya, hakaret ve işkenceye uğrayarak halkı irşâd ediyor ve onları kurtuluşa ulaştırma yolunda ilerliyordu.

34

el-Müddessir, 74/1-2. (sad.)
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Bu ilâhî emir, Hz. Muhammed’in hayatında yeni bir devir açtı: İlâhî kelimelerin ilanı ve risâletin fiilen öğretilmesi devri.
Bu noktaya dikkat edenler nübüvvet ile risâlet arasında fark görmüşler
ve Peygamberimize kırk yaşında nübüvvet, kırk üç yaşında risâlet geldi demişler. Nübüvvetin başlangıcını “Rabbinin ismini söyle” ayetine, risâletin başlangıcını da “Kalk, uyar” ayetine addetmişlerdir. Bundan sonra Cebrail (a.s.)
icap ettikçe Kur’ân ayetleri ile gelip gitmeye başladı ve yirmi sene bu hal üzere
devam etti. Hülâsa Peygamberimiz, yeni bir din ile bütün insanlara ve cinlere
gönderildi. Onun dini ile diğer dinlerin hükmü kalktı. Hâtemü’n-Nebiyyîn
olup ondan sonra peygamber gelme ihtimali kalmadı.

B. İLK MÜSLÜMANLAR
1. Hz. Hatice’nin ve Hz. Ali ile Hz. Zeyd’in İmana Gelmeleri
Peygamberimizin risâletine ilk inanan Hz. Hatice’dir. İlâhî vahye ilk iman
eden, milletinin putperestliğini terk eden ve Peygamberimizle birlikte bir Allah’a ibadet eden oydu.
Hz. Hatice, Peygamberimizin risâletine ilk iman eden olmakla kalmadı.
İlâhî risâletin ilanı üzerine vuku bulan mücadelede Hz. Muhammed’e en kuvvetli teselliyi veren o oldu.
Hadis-i şerif diyor ki Cenâb-ı Hak Hz. Muhammed’e eşi aracılığıyla teselli
bahşeder. Hz. Hatice onun ümidini canlandırır, yükünü hafifletir ve halk tarafından yükseltilen muhâlefet sesinin ehemmiyetsizliğini söylerdi.
Peygamberimiz Hz. Hatice ile bazen çöle gider ve hakkın indirdiği nimetlerden dolayı eşi ile şükran arz ederdi. Bu ibadetlerde çoğunlukla Hz. Ali kendilerine refakat ederdi. Hz. Ali o zaman çocuktu. Bununla beraber gayet dirayetli ve zeki bir çocuktu.
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Bir defa Ebû Tâlib bunları ibadet halinde görmüş ve samimiyetlerine hayran olmuştu. Oğlu Ali’ye hangi dine mensup olduğunu sordu. Hz. Ali “Babacığım, Allah’a ve Peygamber’ine iman ediyorum, Allah’ın Peygamberiyle beraber yürüyorum” cevabını verdi. Ebû Tâlib oğlunun cevabından memnun
olmuş ve onu serbest bırakmıştı.
Bir müddet sonra, azat edilmiş olmasına rağmen Hz. Muhammed’den ayrılmayan Zeyd b. Hârise İslâm dinini kabul etti. Onun ardından Abdullah b.
Ebû Kuhafe tevhid dairesine girdi.

2. Hz. Ebû Bekr’in İman Etmesi
İslâm tarihinde Ebû Bekir adıyla meşhur olan bu zat Teym bin Murre ailesi gibi mühim bir kabileye mensup ve zengin bir tüccardı. Hemşerileri arasında büyük bir mevki sahibiydi. Berrak fikirli, dirayetli, faal, namuslu ve sevimli bir zat olduğundan Hz. Ebû Bekr’in yeni dini tereddütsüz kabul etmesi,
büyük bir tesir icra etti.
Bunlar arasında Varaka’yı da zikretmek lazımdır. Varaka Peygamberimizin risâletinden evvel vefat ettiğinden imanını ilan fırsatından mahrum kaldı.
Fakat Varaka Peygamberimizin nübüvvetini ilk evvel takdir edenlerdendir.
Onun bu hareketi kendisinin ilk Müslümanlar arasına dahil olmasına kâfi bir
sebeptir.
Hz. Hatice, Hz. Ebû Bekr ve Hz. Zeyd Peygamberimizle pek samimâne
görüşen insanlardı. Hepsi onun özel hayatına vâkıftılar. Eğer Hz. Muhammed’in davasında bir küçük riya olsaydı ondan şüphe edecek, onu reddedecek ilk insanlar şüphesiz onunla samimâne görüşen zatlar olurdu. Halbuki
bilakis bunlar, onun nübüvvetinin doğruluğuna iman edenlerin birincileri
oldu.

3. İlk Müminlerin Bu Zatlar Olmasından Çıkan Hakikat
İslâm Peygamber’i’nin tarihinde bariz olan ve onun karakterinin samimiyetini, talimatının temizliğini, Allah’a iman ve itimadının kuvvetini gösteren
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nokta, onun bütün hareketlerine vâkıf olan bu zatların tereddütsüz iman etmeleridir. Nübüvvetin doğruluğu için bundan açık bir hakikat tasavvur edilemez.
Bu insanlar, Peygamber’le beraber her baskıya, her tehlikeye direnme, bedenî işkencelere, toplumsal bir heyet tarafından reddedilmek gibi felaketlere,
hatta ölümlere tahammül ettiler. Acaba bunların imanı tam ve mükemmel olmasaydı veya Peygamber’in hak olduğunda şüphe edilecek bir işaret görselerdi, böyle hareket edebilirler miydi?
Halbuki mesela Hz. İsa’nın kardeşleri kendisine hiç inanmamışlardı.35
Hatta bir defa aklını oynatacağını zannederek vesayetleri altına almak istemişlerdi.36 Havariler bile tehlikeyi görür görmez kaçmışlar ve Hz. İsa’nın dediği “Horoz ötünce beni haber vereceksiniz”37 sözü doğru çıkmıştı. Bu küçük
mukayese İslâmiyet’in ne kadar asil ve samimi olduğunu açık bir surette gösterir.
İslâmiyet’i kabul edenler, Hz. İsa’nın havarileri gibi gizlenmediler. Her
biri başkalarına da hakikati telkine başladı. Bunlar Hz. Muhammed’in nübüvvetinin doğruluğuna o derece sağlam ve şuurlu bir surette inanmışlardı ki
derhal tanıdıklarını İslâm’a davet etmeye başladılar. Hz. Ebû Bekr’in müjdeleme faaliyeti neticesinde Osman, Zübeyr, Abdurrahman, Sa’d, Talha gibi
yüksek mevkiye sahip ve bilâhare yalnız Araplar arasında ve hatta İslâm tarihinde değil, cihan tarihinde yüksek mevki sahibi olacak adamlar, İslâm dinini kabul etmişlerdi. Bunlar İslâmiyet’i kabul ettikleri andan itibaren emsali
görülmeyen fedâkârlıklarda bulundular.
Hz. İsa’nın dinini kabul edenler, zaten adedi onu geçmeyen ve Hz. İsa ile
seyahat halinde geçinen kimsesizlerdi. İslâmiyet’te ilk müminler, kavmin büyükleri ve seçkinleriydi.

Yuhanna İncil’i, Yedinci bab, 5. Ayet
Morkos İncil’i, Üçüncü bab, 21. Ayet
37 Dört İncil’in son bölümleri, Mesela Luka İncil’i 22. Bab, 34. ve 62. ayetler
35
36
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Bununla beraber hayatın mütevazı yollarında yürüyen münevver gençler
de bunlara katılmışlardı. Bilâl, Yâsir, Yâsir’in eşi Sümeyye ile oğlu Ammâr
gibi yüksek mevkiye sahip olmayanlar, Abdullah b. Mes’ûd, Habbâb, Erkam
gibi orta halli ailelere mensup zatlar ilk Müslümanlar arasındadır. Bu suretle
Peygamberimiz seçkin bir cemiyet değil eşitlik ve kardeşlik esasına dayanan
hakiki bir din yaydığını dost ve düşmana karşı göstermiştir.
İlk Müslümanların adedi ilk üç sene zarfında kırka ulaşmıştı. Fetret-i vahyin üç sene devam etmediğine güzel bir delil de bu rakamdır.

C. ALENEN DAVET
1. Peygamberimizin Yakın Olan Aşiretini İmana daveti
ِّ ”فَاص َد ْع38 ayet-i celilesinin nüzulüyle
Bi’setin dördüncü senesi (M. 614) “َََِبَاَتُ ْؤَمُر
ْ
İslâmiyet’in alenen yayıldığı tarihin başlangıcıdır. “Ya Muhammed! Emrolunduğun şeyi açıkla! Müşriklerden yüz çevir. Biz müstehzilere karşı sana kâfiyiz. O
müstehziler ki Allah ile beraber başka ilah kabul ederler. Onlar yakında öğreneceklerdir. Biliyorum ki kalbin onların dedikleri şeyle daralır. Fakat sen Allah’ın övgüsüne
güzellikle hizmet et ve secde edenlerden ol ve Rabbine yakın gelinceye kadar ibadet
et.”39
Bu ayet Peygamberimizi, İslâmiyet’i alenen tebliğe memur etmiştir. Üç
sene zarfında nâzil olan ayetler, nizam-ı âlemin gayet güzel bir şekilde yaratılışından, Allah’ın kudret ve azametinden, ahiretten bahseder ve imanın
kalplere yerleşmesini hedef ederdi.
Denebilir ki bu üç sene, fikirleri hazırlamak, ruhları inceltmek ve hisleri
yükseltmek devresiydi. Ashâbın gayet hassas ve zeki olanları böyle bir zamana ihtiyaç göstermeden Resulullah’a katıldılar. Fakat diğerleri için bu lazımdı. Hazır oldukları ortaya çıktıktan sonra artık bunları resmen çağır ve
38
39

“Sana emrolunanı açıkça söyle” el-Hicr, 15/94. (sad.)
el-Hicr, 15/94-99. (sad.)
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teklif et! Manasını taşıyan ayetler gelmeye başladı. “En yakın akrabanı uyar ve
sana tabi olan müminleri kanatlarının altına çek.”40 ayeti bu sırada nâzil olan ayetlerdendir.
Bunun üzerine, Resulullah efendimiz iki defa Abdulmuttalib oğullarını
davet ederek İslâmiyet’i tebliğ etti. Üçüncüde Kureyş’in bütün kabilelerini
Safâ tepesine davet etti ve bir konuşmada bulundu: “Kureyşliler! Sözlerimi
dinleyiniz!” nidâsıyla orada toplu bir halde bulunan Benî Abdulmuttalib,
Benî Fihr, Benî Zühre, Ben Abdumenaf ve sair ailelerin erkanına “Ben sizi hak
dine davet ediyorum” dedi ve “Sizi hiçbir şey Allah’tan müstağni kılamaz” ayetini okudu.

2. Peygamberimiz Erkam’ın Evinde
Bu hareket Kureyş’in içinde bir bomba tesiri yaptı. Birçokları endişeye
düştü, bir kısmı hakikaten Muhammed doğru söylüyor diye Kur’ân ayetlerini
öğrenmeye başladı. Fakat diğer taraftan Mekkelilerin diğer bir kısmı tamamen düşmanca bir vaziyet almaya başladılar.
Peygamberimiz, bu sebeplerin tesiriyle Kureyş’in saldırılarından uzak bir
yere, nispeten daha emin ve tebliğini daha serbest ifaya müsait, taşradan Müslüman olmak isteyenlerin gelip gidebilmelerine elverişli bir eve geçmeye mecbur oldu. Erkam’ın evi, bu maksat için seçildi. Hz. Hamza ile Hz. Ömer’in
İslâm zümresine katılmalarına kadar Müslümanlar, bu evde ibadet ederlerdi.

3. Kureyşlilerin Baskıları
Hz. Muhammed’in irşâdı ve tebliği tamamen bir inkılap mahiyetindeydi.
Kureyşliler bunu kendi aleyhlerinde kabul ettiler. Hakikaten bunların nüfuz
ve iktidarı tehlikedeydi. Bunlar, Peygamberimizin imha ile tehdit ettiği putların muhafızları ve Peygamberimizin ayıpladığı ayinlerin reisleriydiler.

40

eş-Şu’ara, 26/214-215. (sad.)
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Reisler, halkı tamamen esaret altına almış, onları istihdam ile menfaatlerini temin ediyorlardı. Eğer Hz. Muhammed’in söyledikleri araştırılacak
olursa Kureyş, Arap kabileleri ve kavimleri arasında seçkin bir cemaat olmaktan çıkacaktı. Yeni mürşidin tebliğ ettiği esaslar, hararetli bir halk idaresini
gösteriyor, güzîde ve tüccar sınıfların ayrı bir mevkisi kalmıyor, bütün insanlarda eşitlik kabul ediliyor, eski müesseseler tamamen yıkılıyordu. Binâenaleyh Kureyş aristokrasisinin mevcudiyeti büyük tehlikedeydi. Bu hareketin
daha fazla kuvvet kazanmasına meydan vermeden basılması, boğulması lazımdı.
Bunun üzerine Kureyşliler, daha muntazam bir baskı usulünün takibine
karar verdiler. Her aile, köleleri arasında veya nüfuzu altında bulunan Müslümanlara işkenceler yapmaya başladı. Ebû Tâlib ile akrabasının himâyesine
sahip olan Hz. Muhammed, keza Hz. Ebû Bekr ve emsali birkaç zat gerek
mevkilerinin yüksekliğinden gerek nüfuzlu ve kuvvetli dostlara sahip olmalarından bu şiddetli saldırılardan bir müddet korundular. Diğer Müslümanlar
ise hapse atıldılar, sopalarla dövüldüler, çölün yakıcı sıcağına serildiler. Fakat
hepsi tahammül ve Müslümanlıkta sebat etti.

4. Fakir Müslümanlara Yapılan Zulümler
Bunlardan biri İslâm’ın ilk müezzini Bilâl’dir. Aslında Afrika esirlerinden
olan Bilâl’in efendisi Ümeyye b. Halef kendisini her gün güneşin en kızgın
zamanında çöle sürükler, çıplak vücudunu kızgın kuma yatırır, yüzünü volkan gibi ateş döken sahra güneşine doğru çevirir ve göğsünün üstüne ağır bir
taş parçası dikerdi. Sonra “Ölünceye yahut Müslümanlığı reddedinceye kadar böyle kalacaksın” derdi. Taşın ağırlığı altında hemen boğulmak derecesinde olan ve susuzluktan ölmeye yaklaşmış olan Bilâl, efendisine “Lâ ilâhe
İllallâh, Muhammedun Resûlullah” diye kelime-i şehadeti tekrardan başka
bir şey söylemezdi. Bu hal birkaç gün devam etti, zavallı Bilâl ölümün kenarına gelmişken Hz. Ebû Bekr tarafından satın alınmak suretiyle kurtarıldı. Hz.
Ebû Bekr, bu şeklide işkenceye uğrayan altı esiri satın alarak azat etmiştir.
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Ammâr’ın babası Yâsir ile annesi Sümeyye, en vahşiyane azaplara katlanmışlardı. Bunların uğradıkları felaketler tüyler ürpertir. Yâsir’in her bir bacağı
bir deveye bağlanmış, develer ters istikametlere sevk olunmak suretiyle Yâsir
pek müthiş bir surette parçalanmıştı. Yâsir’in eşi Sümeyye Hatun daha vahşiyane ve daha çirkin bir surette hayatı terk etti. Ebû Cehil mızrağını Sümeyye’nin karnına saplamıştı. Ömer b. Hattâb, cariyesi Lübeyne’yi yoruluncaya kadar döver ve sonra “Şimdi seni acıdığımdan değil, yorulduğumdan
dolayı bırakıyorum.” derdi.
Hubeyb b. Adî de etleri parçalanmak suretiyle öldürülmüştür. Hayatının
son deminde kendisine “Muhammed’in senin yerinde olmasına razı olursan
seni bırakırız,” dediler. “Hz. Muhammed’e bir iğne batmaması için malımı ve
canımı feda ederim,” cevabını verdi.
Abdullah b. Mes’ûd Kâbe’nin yanında Kur’ân-ı Kerîm’den “Rahman” suresini okumak gibi şimdiye kadar kimsenin cüret etmediği bir harekette bulunmuştu. Kureyşliler ona hücum ettiler, başına ve yüzüne vurdular, hatta
geri döndüğü zaman yüzü gözü kan içindeydi. Bununla beraber Abdullah tilavetini tamamlamıştı.
Mus’ab b. Umeyr, ailesi arasında büyük hürmete sahipken hapsedilmişti.
Hapisten firar ederek Habeşistan’a hicret etti. İleride görüleceği üzere bu zatın bilâhare Medine’de büyük hizmeti görülmüştür.
Âmir b. Füheyre müthiş azaplara katlandı, hiçbir ızdıraba isyan etmedi.
Nihayet Hz. Ebû Bekr tarafından kurtarıldı ve hicret yolculuğunda büyük
yardımı oldu.
Habbâb b. Eret’in arkasını kızgın taşlarla dağlamışlardı, Suheyb-i Rûmî,
Ammâr b. Yâsir ile Müslüman olmuş ve aynı işkencelere mâruz olmuştu.41

41

Suheyb’in Türk olduğu söylenmektedir. Araplar, İran etrafında oturanlara Acem, Rum beldeleri etrafında oturanlara da Rum derler. Bu zat Müslüman olduğu zaman Peygamberimiz, Suheyb, Rum’un ilk semeresidir, buyurmuştur. Keza Bilâl hakkında da Habeş’in ilk semeresi ve
Selman hakkında Fars’ın ilk semeresi buyurmuşlardır. Beytü’l- Erkam’a girmeden ve “Yakın
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Bu misaller, ilk Müslümanların ne kadar sağlam imana sahip olduklarını
gösterir. Bununla beraber bu hareketler Müslümanların güzel ahlaklarını
kuvvetlendirmeye sebep olmuştur. Ahlakın kemalini ancak sıkıntılar açığa çıkarır. Ve bu gösteriyor ki doğru bir fikir, ne kadar zayıf olursa olsun ölmez,
düşmanlık kasırgalarının en şiddetlisine direnir. Kuvvet, hakkı mağlûp edemez, ederse geçicidir, hak neticede muzafferdir.

5. Eşraftan Olan Müslümanlar da Zulümden Kurtulamadılar
İlk Müslümanlara yapılan zulümler yalnız fukara kısımla sınırlanmış değildir. Yüksek ailelere mensup olanlar da işkenceden kurtulmamışlardı. En
yüksek ailelerden birine mensup ve yüksek bir sosyal mevkiye sahip olan Hz.
Osman’ı amcası yakalamış ve dövmüştü. Müslümanlardan ilk işkenceye
mâruz kalan zat, Hz. Osman’dır. Onu amcası bağlamış ve “Sen ecdadının yolunu bırakıp da yeni dini mi tercih ediyorsun! Yemin ederim ki o dini terk
etmedikçe seni bırakmayacağım” demişti. Hz. Osman ise “Yemin ederim ki o
dini terk etmeyeceğim.” cevabını vermişti. Amcası bu cevaba hayret ederek
mecburen Hz. Osman’ı bıraktı.
Hz. Ebû Bekr de bir gün hayatından umutsuz olunacak derecede işkenceye mâruz kalmıştı. Peygamberimiz ashâbıyla Dârü’l- Erkam’da ibadet ederken Hz. Ebû Bekr, Kâbe’de cemaatle ibadet etmek ve konuşmak arzusunda
bulundu. Peygamberimiz, Hz. Ebû Bekr’in ısrar derecesindeki bu arzusunu
kabul etti. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekr Kâbe’de bir konuşma yaparak halkı,
Allah’a ve resulüne davete başladı, İslâm’da ilk hutbe budur. Fakat müşrikler

akrabanı uyar” ayeti gelmeden evvel Peygamberimizin söylediği bu sözler, bi’setin umûmî ve
cihan şümul olduğuna en açık delillerdir. Bu, Avrupalıların, “Peygamber, evvela Arapları ıslah
fikrini takip ediyordu, bilâhare hareketine umûmî bir şekil vermiştir.” tarzındaki fikirlerinin
tamamen aksini ispat eder. Bunların ilk Müslümanlar arasında bulunduğunda asla şüphe yoktur. Bu üç zat, İslâmiyet’e büyük hizmetler etmişler ve ayrı ayrı Peygamberimiz tarafından
methedilmişlerdir.
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duydukları derin bir öfke ile Müslümanlara öyle bir saldırdılar ki İslâm ehlinin çoğu o gün yaralandı, Müşriklerden Utbe b. Rebîa ayakkabılarıyla pek
şiddetli bir surette Hz. Ebû Bekr’in yüzüne gözüne vurmuştu.
Peygamberimiz ise bunlardan daha çok zulme mâruz kalmıştır. Komşularından Ümmü Cemîl ve Ebû Leheb yollara diken serer ve Mervan’ın babası
Hakem b. el-Âs evine duvardan pislik atardı. Bazen de üzerine toprak ve taşlar atılırdı. Bir gün Peygamberimiz Kâbe’de namaz kılarken Ebû Cehil secdede üzerine yeni doğurmuş bir devenin ardından gelen pisliğini koydurmuştu. Başka bir defasında bir hain, abasını Peygamberimizin boynuna dolamış ve onu boğacak derecede sıkıştırmıştı. Hz. Ebû Bekr, Peygamber’i kurtarmış ve o gün kendisi de yaralanmıştı. Bu vakaları gerek Peygamberimize gerek ashâbına uygulanan işkence hâdiselerini, pek ziyade çoğaltmak mümkündür. Bu yazdıklarımız, bize Müslümanların azmini ve metânetini, imanın saflığını ve kemalini göstermeye kâfidir. Bu zulümler İslâm aşkını söndürmek
şöyle dursun, daha ziyade alevlendirmişti.

6. Müslümanların İman ve Metâneti
İlk Müslümanlarda imanın derecesini görmeli ki bu kadar zulüm onların
imanını bir an bile sarsmaya muktedir olamadı ve her türlü işkenceye, her
türlü zahmete katlanmalarını temin etti. Bu iman, öyle bir kardeşlik ve samimiyet ortaya çıkardı ki Müslümanlara, ya ananı, babanı, kardeşini yahut dinini tercih et denildiği zaman, onların gözleri ana, baba görmedi ve nihayet
bir gün geldi ki iman ve kanaati uğrunda vicdanına sahip olan bu kişiler, kardeşleri veya babası ile harp etmek mecburiyeti altında kaldı, bunu içtihadı ve
kanaati uğruna hazmetti. İlerde, Medine devrinde İslâm imanının bu yiğitliğini birçok misalde göreceğiz.
İslâm tarihi ve bilhassa Asr-ı Saadet böyle yiğitlik abideleri ve kahraman
karakterlerinin ölümsüz destanları ile doludur. Her biri harikulade bir eser
olan bu hâdiseler, ibretlerle dolu İslâm ruhunun, hikmetlerle dolu din kuvvetinin bizim için örnek olmaya layık birer tecellisidir.
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Ancak İslâmiyet’i iyi bilmek ve İslâm dininin ne olduğunu iyi anlamak
lazımdır. Hakikati bilmeyip cehâleti ile İslâmiyet’i muhakemeye kalkanlar
için bu misaller, en susturucu, en utandırıcı cevaplar ve hâdiselerdir.

D. İLK HİCRET
1. Habeşistan’a Hicret
Bi’setin beşinci senesinde Peygamberimizin etrafına elli kadar mümin
toplanmıştı. Din, bunlarda sağlam bir kardeşlik meydana getirmiş ve Mekkelilerin haksızlıkları, bu kardeşliği kat kat kuvvetlendirmişti. Fakat zulüm günden güne artıyordu, düşmanlarının felaketinden müteessir olacak derecede
hassas kalple yaratılan peygamber, dostlarının işkencelere mâruz olmasına
nasıl tahammül edebilirdi.
Gerçi bu dostlar kendisi için kuvvet kaynağı ve bunlar, İslâm davası için
varlıkları gerekli kimselerdi. Fakat Mekkelilerin gittikçe artan zulümleri Resulullah’ın ashâbına selametli bir yer bulmalarını tavsiye etmesine sebep
oldu. Peygamberimizin ashâbı, Mekkelilerin amansız baskılarından kurtulacaklardı. Kendisi yalnız başına onların bütün düşmanlıklarına göğüs gerecekti.
Ashâbına Habeşistan’a sığınmalarını tavsiye etti: “Orası, kimsenin düşmanlığa uğramayacağı bir adalet memleketidir. Cenâb-ı Hak bizi zorluklardan kurtarıncaya kadar orada ikâmet ediniz!”
Habeşistan ayrı bir hükümdar tarafından idare edilmekteydi. Habeşliler,
Hristiyan’dılar. Hristiyan hükümdarın dürüstlüğü, müsâmahakârlığı, misafirperverliği meşhurdu. Peygamberimiz, ashâbının iyi karşılanacağından
emindi. On beş kişiden oluşan bir İslâm kafilesi, bu tavsiyeden derhal istifade
etti ve Necâşî’nin misafirperver sahillerine doğu hareket etti.
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Bu ilk hicret, risâletin beşinci ve miladın 615’inci senesi vuku bulmuştur.
Bunların dördü eşlerini de beraber götürmüşlerdi. Hz. Osman’ın eşi, Peygamberimizin kızı Rukiyye de beraberdi. Bunlar limana ulaşınca derhal kendilerini bir gemiye atmışlar ve başka bir memlekette selamet ve huzur bulmak
için kendi yurtlarından süratle ayrılmışlardı. Kureyşliler, arkadan takip ettiler. Fakat İslâm muhacirleri limandan ayrılmış olduğundan takipçiler büyük
bir hüsranla geri dönmüşlerdi. Kureyş’in hiddeti bununla yatışmadı zira Kureyşliler, İslâm’ın hiçbir yerde tutunabilmesine imkân bırakmak istemiyorlardı. Halbuki Necâşî’nin yanında İslâm ehli gittikçe çoğalıyordu, Ca’fer b.
Ebû Tâlib de onların yanına gitmişti. Sonra birçok kimse daha gitti. İslâm dininin etrafa yayılmasından endişe edilmeye başlandı. Nihayet Kureyş, Habeşistan’a büyük bir heyet göndermek ile Müslümanları kabul etmemesini ve
bunları kendisine teslim etmesini talep etmeye karar verdi.

2. Amr b. el-Âs’ın Elçiliği
Kureyşliler, hak davası uğrunda huzur ve refahını, evini, yurdunu terk
eden muhacirleri Habeşistan’dan almak için Abdullah b. Rebîa ile Amr b. elÂs’tan oluşan bir heyet gönderdiler. Bunlar birçok güzel hediye taşıdı.
Habeşistan’a ulaşınca, Kureyş heyetinin ilk vazifesi ruhban sınıfın nüfuzunu kendi lehlerine çevirmek olmuştu. Bu suretle din adamlarını Necâşî’nin
yanında etkileyerek Müslümanların teslimini temine çalışıyorlardı. Mekkeliler, Necâşî tarafından kabul olundular, yeni bir din kurulmasıyla babalarının
ve dedelerinin yoluna ve Hristiyanlığa muhâlefetle suçlanan Muhammed taraftarlarının kendilerine teslimini rica ettiler. Bunun üzerine Necâşî muhacirleri davet etti ve düşmanları tarafından ortaya konmuş olan sözlerin doğru
olup olmadığını sordu: “Eski dininizi feda etmenize sebep olan ve benim dinim ile diğer milletlerin dinlerinden bambaşka olan yeni din nedir?”
Büyük bir heyet huzurundaydı. Kureyş’in bilâhare dehasını ispat eden
zeki delegesi ve arkadaşı ne olacağını merak ediyorlardı.
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3. Ca’fer b. Ebû Tâlib’in Cevabı
Muhacirlerden Ca’fer b. Ebû Tâlib bu sual karşısında derhal cevaba başladı. Bu cevap İslâm tarihinde emsaline nadir tesadüf edilen şaheserlerdendir.
Ca’fer, evvela Kureyşlilerin vaziyetlerini ve putperestliğin mâhiyetini açıkladı ve cahiliyet adetlerinin kötülüğünü söyledi.
“Biz cehâlet ve vahşetin derinliklerine batan bir millettik. Putlara tapıyorduk, iffet ve güzel ahlaktan soyutlanmış bir hayat yaşıyorduk” sözleriyle başlayan hitâbesine devam ederek “Nihayet, dedi Cenâb-ı Hak içimizden bir
adam gönderdi ki asâletini, doğruluğunu, namus ve faziletini hepimiz biliyoruz. Bu zat bize Allah’ın birliğini tanımaya, putlara, taşlara tapmaktan vazgeçmeye, istikamet ve vefakârlığa, insanlara güzel muâmeleye hukuka riayete davet etti. Bizi kadınların namusunu aşağılamaktan, yetimlerin malını
yemekten, fenalıktan, kan dökmekten, ahlaksızlıktan ve yalandan menetti.
Biz ona inandık, onu takip ettik, bundan dolayı mensup olduğumuz millet,
bize saldırmaya ve Allah’a ibadetten vazgeçirip ağaçtan, taştan yapılan şeylere tekrar tapınmamız için her türlü işkenceyi uygulamaya başladı. Bunlar
arasında emniyet ve selamet bulunmadığını görünce memleketimizi terk ettik, sizin memleketinize iltica ettik…”
Ca’fer konuşmasını tamamladıktan sonra birkaç ayet-i kerime tilavet etmiş ve bunlar Necâşî’nin üzerinde büyük bir tesir icra etmişti. Kureyşlilere,
elden çıkardıkları birçok fedâkârlıklara ve hediyelere rağmen, Necâşî, muhacirleri teslim etmeyeceğini açıkladı.
Mekke delegeleri bu muvaffakiyetsizliğe uğrayınca hilelere başladılar.
Müslümanların Allah’ın oğlunu inkâr ettiğini söylediler. Halbuki Necâşî
münâkaşaların neticesinde Hz. İsa’nın bir peygamberden başka bir şey olmadığını kabul etti. Kureyş elçileri bunda da muvaffak olamadılar, Müslümanları geri çevirmek için yapılan iki teşebbüs de sonuçsuz kalmıştı.
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Burada dikkat edilecek nokta şudur. Kureyşliler vaziyetin vahâmetini tamamen takdir etmiş görünüyorlar. Aksi takdirde Habeş’e veya bilâhere Medine’ye hicret eden Müslümanların peşini artık bırakmaları lazımdı. Halbuki
Müslümanlar nerede olursa olsun refaha kavuşmamalı, rahat olmamalı ve
mutlaka imha edilmeliydi. Kureyş’in denize kadar muhacirleri takibi ve sonra
Habeşistan’da zorluklara katlanmaları, bilhassa Peygamberimizin Medine’ye
hicreti üzerine aynı yanlış hareketi takip etmeleri hep bundan ileri gelmiştir.
Düşmanlık afâki ve toplumsal olduğu kadar nefsî ve şahsî bir hale gelmişti.
Müslümanlar yerlerini, yurtlarını terk ederek gittikleri halde Kureyş onlara
saldırmaktan vazgeçmemişti. Müslümanlar her taraftan nefs-i müdâfaa mecburiyetinde kaldılar. Bu nokta mühimdir. Çünkü İslâm muharebelerinin ortaya çıkma sebeplerini açıklar. Bütün muharebelerin Müslümanlar tarafından
müdâfaa mecburiyetiyle kabul edildiğini ve Kureyşlilerin ne derece saldırgan
olduklarını gösterir.

4. Peygamberimize Servet ve Başkanlık Teklif Ediliyor
Peygamberimizin ashâbı ecnebi diyara, gurbet ellerine iltica ederek düşmanların zulmünden kurtuluyorken, peygamber efendimiz her türlü hakarete ve düşmanlığa rağmen sebat ederek vazifesini ifaya devam ediyordu.
Kureyşliler zorlama ve baskının, bu hareketi söndürmeyeceğini ve bilakis
düşmanca hareketlerin, Hz. Muhammed’in taraftarlarını ve İslâm’ın sağlamlığını artırdığını görünce başka yolda harekete karar verdiler. Fikirlerince Ebû
Tâlib ile veya Peygamberimizle anlaşacaklar. Ebû Tâlib’i Peygamber’i
himâyeden veyahut Hz. Muhammed’e servet ve başkanlık vermek ve hükümdarlığa seçmek suretiyle teşebbüsten vazgeçirecekler ve yine Mekke’deki
yüksek mevkilerini muhafaza edebileceklerdi. Tehlikeyi tamamen takdir etmiş, fakat inkılabın yüzünü ve ruhunu asla anlayamamış olan Kureyşliler, bir
taraftan heyetler halinde Ebû Tâlib’i ziyaret ediyorlar, diğer taraftan Kureyş’in ileri gelenlerinden ve mutedil fikirlilerinden Utbe b. Rebîa’yı peygamberle görüşmeye memur ediyorlardı. Utbe, bütün güzel sözlülüğüyle faaliyete geçti. Peygamberimize müracaatla kendisine en büyük serveti takdim
~ 66 ~

− Peygamberimiz −

edeceklerini, eğer maksat hükümet ise kendisini hükümdar seçip sadakat yemini vereceklerini söyledi. Bütün bunları tam bir ilgisizlikle dinleyen peygamber, Utbe’ye şu ayetleri okumakla cevap verdi:
“Bismillahirrahmanirrahim. Kur’ân-ı Kerîm, rahîm ve müşfik olan Allah tarafından nâzil olmuştur. Bu bir kitaptır ki ayetleri, bilen bir kavim için Arapça olarak
açıklanmıştır. Müjdeler verir ve uyarır. Fakat onların çoğu çekiniyorlar ve işitmiyorlar.
Ve diyorlar ki bizi davet ettiği şeye karşı kalplerimizin üzerinde perdeler, kulaklarımızda ağırlıklar, seninle aramızda engeller var. Şu hâlde sen tebliğ et biz inat edeceğiz.
Söyle onlara ya Muhammed, ben ancak sizin gibi bir insanım, bana vahiy olunuyor ki ilahınız bir ilahtır, o yola doğrulunuz ve Allah’tan mağfiret dileyiniz, müşriklere yazıklar olsun.”42

5. Kureyşlilerin Ebû Tâlib’e Peygamber’i Himâyeden Vazgeçmesi İçin Teklifleri
Bu müracaatın sonuç vermediğini gören Kureyşliler, bu sefer Peygamberimizin amcası ve hamisi ve Hâşimîlerin reisi olan Ebû Tâlib’e müracaat ettiler. Bu sefer Muhammed’in kendi dinleri aleyhinde bulunmaktan vazgeçirilmesini talep ediyorlardı. Ebû Tâlib ilk defa olarak bunları nazikâne sözlerle
savdı.
Hz. Muhammed, bunların mâbutlarına karşı hararetle mücadelede devam ettiğinden bunlar Peygamberimizi halkı Kâbe’de hidayet ve irşâda devam etmekten menetmişler ve amcası Ebû Tâlib’e yeniden bir heyet göndererek, “Senin yaşına ve senin mevkine hürmet ediyoruz. Fakat bunun bir hududu var, kardeşinin oğlu mâbutlarımıza sövüp sayıyor, bize ve ecdadımıza
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el-Fussilet, 41/2-6. (sad.)
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cehâlet ve delâlet isnad ediyor, geçmişlerimizin adetlerine karşı layık gördüğü aşağılamalarına artık tahammülümüz kalmamıştır. Binâenaleyh kendisini böyle yapmaktan menediniz yahut himâyeden vazgeçiniz” demişlerdi.
Kureyş’in peygamber hakkında ortaya attığı ithamlar mübâlağalıydı. O
hiçbir zaman küffarın ilahlarına sövüp saymamıştır. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm
“Onların Allah’tan başka taptıkları şeylere küfretmeyiniz.”43 demesi sebebiyle
buna imkân yoktur. Kur’ân’ın bu sahte mâbutlar hakkında söylediği şeyler,
bunların ne bir menfaati çekmeye ne de bir mazereti defe muktedir olmadıklarını ve şirkin fena bir yol olduğunu ifadeye mahsustur. Fakat Kureyşliler
Ebû Tâlib’i tahrik etmek istiyorlardı. Ebû Tâlib, o ileri görüşlü adam, bunlara
tatlı yüz göstermiş ve mülayim söz söylemişti.
Resul-i Ekrem evvelki gibi insanları davete devam etti. Gün geçtikçe
İslâm hakikati ile derinden derine dolu olan kalpler çoğalıyordu.
Kureyş, Ebû Tâlib’e yaptıkları bu uyarıların kale alınmadığını görünce
meseleyi kati bir safhaya eriştirmek istediler. Bütün işlerin sebebi addettikleri
Hz. Muhammed’i öldürmekle her türlü tehlikeden kurtulmaya karar verdiler.
Peygamberimizi öldürmek için suikastler düzenlenmeye başlandı. Bunlar
sonuçsuz kalınca bu kararlarını doğrudan doğruya ve açıktan yapmayı düşünmeye başladılar.
Bunun için Muhammed’in himâyeden çıkarılması lazımdı. Çünkü o zamanki kabile hayatının usulüne nazaran bir kabilenin kendine mensup her
ferdini himâye etmesi, kabilenin namus borcudur. Bu sebeple Hz. Muhammed’in hayatına haince bir saldırı, bir iç harple sonuçlanırdı. Artık yapılacak
iş Ebû Tâlib’i ikna etmek ve Hz. Muhammed’i himâyeden vazgeçirmekti.

43

el-Enam, 6/108. (sad.)
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Kureyş reislerinden oluşan heyet, bu maksatla tekrar Ebû Tâlib’i ziyaret
etti. İlk uyarılarını mevzûbahis ettikten sonra artık vaziyete tahammül edemeyeceklerini bildirdiler. Ya yeğenini himâyeden vazgeçmek yahut iç harbin
mesuliyetini kabul etmek lazımdı.
Bu hareket Ebû Tâlib’e karşı bir harp ültimatomu mâhiyetindeydi, vaziyet tehlikeli ve içinden çıkılamayacak bir haldeydi. Bir taraftan kendi ailesi ve
evladı aleyhinde bir harp ilanının sonucu diğer taraftan kardeşinin oğluna
karşı duyduğu muhabbet, kendisini şaşırtmıştı. Ebû Tâlib bu vaziyet karşısında Peygamberimizi davet ederek meseleyi anlattı ve şu sözleri söyledi:
“Bana acıyınız, beni tahammül edemeyeceğim ağır bir mesuliyete uğratmayınız, bütün Kureyş’in birleşik düşmanca hareketine mukavemet edebilecek
kuvvet ve kudrete sahip değilim.”
Şimdi Peygamberimizin vaziyeti pek elimdi. Bütün Kureyşliler onun kanına susamıştı, Ebû Tâlib’in himâyesi olmasa güpegündüz onun hayatına kıyacaklardı! Fakat işte Ebû Tâlib’in kapısı da Peygamber’in yüzüne kapanmak
üzeredir. Artık onu yeryüzünde düşmanlarına karşı himâye edecek hiçbir
kuvvet kalmıyor. Uğrunda hayatlarını feda edecek arkadaşları, bu aralık Afrika kıtasına hicret etmişlerdi. Bu vaziyetin manası muhakkak, ölümdü. Buna
karşı Peygamberimizin kalbi sarsılmış olsaydı, bu, bir insandan çıkabilecek
pek tabiî bir hareket olurdu. Yahut peygamber nefs-i muhâfaza sevkiyle düşmanlarıyla barışmak ve hayatını kurtarmak, sonra da başka bir memlekete
gidip orada müjdelerde bulunmak gibi şeyler düşünmüş olsa bu da pek tabi
bir düşünce addedilirdi. Hâlbuki bu kadar buhranlı şartlar altında bu fikirlerden hiçbiri Peygamber’in hatırına geldi mi? Asla!... Çünkü o, işinin doğruluğuna, Allah’ın himâyesine sarsılmaz bir iman ile bağlıydı. Risâletinden zerre
kadar fedâkârlık etme ihtimali yoktur.
Bu azimde, bu samimiyette, bu itikatta olan Peygamber’in bu vaziyet karşısında vereceği cevabı takdir etmek güç değildir. Ebû Tâlib sözlerini bitirir
bitirmez, Hz. Muhammed bir lahza tereddüt etmeden şu sözleri söyledi:
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“Amca! Risâletimden vazgeçmek için güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar yine vazgeçmem. Onu Cenâb-ı Hak zafere kavuşturuncaya kadar yahut
bu uğurda ölünceye kadar ifaya devam edeceğim.”
Kendisini büyük bir dikkat ve itinayla yetiştiren, büyük tehlikelere karşı
himâye eden amcasına karşı seçtiği bu vaziyetin, amcası üzerinde bırakacağı
tesiri düşünerek gözleri yaşarmış ve oradan kederli bir halde ayrılmıştı.
Ebû Tâlib, babalarının ve ecdadının dininden vazgeçmiş değildi. Fakat
Peygamberimizin yüce fıtratına hayrandı, Peygamberimizi yalnız bırakmaktan ise ölümle pençeleşmek, onun için daha iyiydi. Bu sebeple Ebû Tâlib Peygamberimizi tekrar çağırtmış ve kendisine “Ne istiyorsan yap, seni hiçbir vakit terk etmeyeceğim!” demişti.

6. Kureyş, Ebû Tâlib’e Hz. Muhammed Yerine Bir Evlat Teklif
Ediyor
Kureyş, ortaya attığı isteğe Ebû Tâlib’in mutlaka itaat edeceğine inanıyordu. Ebû Tâlib, Hz. Muhammed’in tarafını seçince Kureyş büyük bir hayrete düştü. Aralarında vuku bulacak iç kavganın en vahim tehlikeleri davet
ve hâkimâne mevkileri üzerinde tahripkâr tesir bırakacağını takdir ediyorlardı. Bu düşünce ile Kureyş Ebû Tâlib’i kandırmak ve meseleyi diğer bir suretle halletmek yolunu denemeye karar verdi.
Yakışıklı bir genç olan Umâre b. Velîd’i alarak Ebû Tâlib’e götürdüler, işte
sana genç, dinç ve yakışıklı bir oğul, bunu al Muhammed’i bize ver, dediler.
Bu ve emsali teklifler, Kureyş’in Muhammed’i ve Ebû Tâlib’i anlamadıklarını
gösterir. Esasen Hz. Muhammed’in ruhuna biraz vâkıf olsalar bu vaziyete
düşmeyecekler ve Ebû Tâlib’in ne cevap vereceğini takdir edebileceklerdi.
Ebû Tâlib bu ham teklife gayet güzel bir cevap verdi:
“Bu ne hafif teklif siz oğlunuzu bana vereceksiniz, ben onu yetiştireceğim.
Ben oğlumu size vereceğim, siz onu öldüreceksiniz!” demişti.
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Kureyş, peygambere hükümdarlık ve servet teklifinde olduğu gibi Ebû
Tâlib’e karşı teklifinde de hüsrana uğradı!
Bu aldatıcı vaatlere bir insan olmak itibarıyla kimse karşı koyamaz, bir
yetim, bir mazlûm mevkiinden güçlü bir hükümdar mevkiine yükselmek ve
bütün nefse hoş gelen şeyleri temin etmek az bir şey midir? Fakat Resulü Ekrem’in kalbi bundan çok yüksekti.
Ebû Tâlib yeğeninin azmi ve yiğitliği karşısında şaşırmış olarak maddî
meyillere minnet etmedi. Onun şimdi yapacağı iş, aile fertlerini vaziyetten haberdar etmekti.

7. Benî Hâşim’in Asil Bir İttifakı
Hakikaten Ebû Tâlib, Benî Hâşim’e vaziyeti anlattı. Bütün aile ittifak ederek -Ebû Leheb katılmamıştır- Benî Hâşim aleyhinde ne yapılırsa yapılsın, Hz.
Muhammed’i Kureyş’e teslim etmemeyi kararlaştırdılar. Bunlar, aralarındaki
dini ihtilafa rağmen onun uğrunda canlarını fedaya âmâde bulunuyorlardı.
Peygamberimizin aile arasında mevkisi bu dereceye yükseldi. Hepsi, onun
yüce ahlakına bütün kalpleriyle, bütün ruhlarıyla bağlıydılar. Bunu Hz. Muhammed uğrunda silaha sarılmaya azmetmeleriyle gösterdiler.

8. Ebû Leheb’in Ahmaklığı
Ebû Leheb’in bu ittifaktan uzak kalması, eşi Ümmü Cemîl’in tesiri altında
kalmasından ileri gelmiştir. Ümmü Cemîl, Ebû Süfyân’ın kız kardeşidir. Bunlar, öteden beri Mekke başkanlığını muhafaza eden Hâşimîlerin muhalifleri
olan Ümeyye hanedanına mensupturlar. Abdulmuttalib’in vefatıyla Ebû Süfyân’ın nüfuzu artmıştı. Fakat Peygamberimizin tebliğinden kuşkulanıyorlardı. Hâdiseyi hep bu şekilde görüyorlar ve hakikati anlayamıyorlardı. Ebû
ِّ 44 ayeti üzerine PeyLeheb, körü körüne bunlara destek oldu. “َي
َ َََع ِّش َريت
َ ”وأَنْذ ْر
َ ِّكََاألَقْ َرب
َ
gamberimiz, Hâşimîleri çağırıp tebliğde bulunduğu zaman, Ebû Leheb’in dil
uzatmasının sebebi şimdi tamamen anlaşılır. Fakat o zaman Mâûn suresi nâzil
44

“Yakın akrabanı da uyar!” eş-Şuara, 26/214. (sad.)
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olarak Ebû Leheb ve eşi Ümmü Cemîl aşağılandılar. Bu hakaretin Kur’ân’a
geçecek derecede ebedîleşmesi bunların hiddetini daha ziyade artırdı ve evvelce Peygamber’in kızı Rukiyye’ye nikahlı olan Utbe ve Ümmü Külsûm’e
nikahlı olan Uteybe, babaları Ebû Leheb’in emriyle nikahlılarını daha zifaf olmadan boşamaya mecbur kaldılar.
Bu hâdiseler Ebû Leheb’in peygamber hanedanına mensup olduğu halde
niçin Peygamberimize taraftar olmadığını tamamen açıklar.
Ebû Tâlib’in vefatından sonra Ebû Leheb, Hâşimîlerin başına geçtiği zaman mevki icabı olarak bu tarafta hareket etmesi lazımken Peygamberimize
aleyhtarlık edecektir. Bundan başka reisliği tamamen Hâşimîlerin nüfuzunu
küçültecek bir surette idare edecektir. Bunlar da Ebû Leheb’in âcizliğini ve
ahmaklığını gösterir.
Bu sebeplerden dolayı Hâşimîler, Peygamber’i tamamen müdâfaa etmeye
ve uğrunda kanlarını dökmeye karar verdikleri zaman Ebû Leheb’in istisna
olmasına bakılmayarak kararlarına ittifak nazarıyla bakmışlar ve icabında
Ebû Leheb’e de karşı gelmişlerdir.

E. ALENEN İBADET
1. İki İmana Gelme: Hz. Hamza ve Hz. Ömer
Bi’setin beşinci ve altıncı seneleri İslâmiyet hareketinin en şiddetli devrine
tesadüf eder. Ashâbın bir kısmının hicreti, Kureyşlilerin Ebû Tâlib’e baskısı
Müslümanları pek müşkül vaziyete düşürmüştü. Müslümanlar bu vaziyet
içindeyken iki iman etme durumu Müslümanların yüzünü güldürmüştür.
Yakın akrabanı uyar ayeti, Hz. Hamza’nın İslâmiyet’i ile tecelli ettiği gibi
Peygamberimizin “Ya Rab, Ömer’in kalbine hidayet ver” mealindeki temennisi de Hz. Ömer’in Müslüman olması ile gerçekleşti. Bu sırada bütün Kureyş
devamlı surette Peygamberimizle meşgul olur ve onun hakkından gelmek
için çareler düşünürdü.
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Peygamberimize karşı uyguladıkları baskı siyaseti onun en asil ve hararetli îtimadını muhafaza ederek vazifesini ifaya mâni olmamıştı. Birkaç kere
hayatı tehlikeye düşmüştü. Bir defasında düşmanlarının câniyâne teşebbüslerini soğukkanlılık ile sonuçsuz bırakmıştı. Bütün bunlara rağmen düşmanların baskısı yeni dine kuvvet bahşediyordu, “Şühedanın kanı dinin tohumudur” denilmesi sebebiyle bu zulümler İslâmiyet’i kuvvetlendiriyordu. Hz.
Hamza ve Hz. Ömer gibi iki kahraman, işte İslâmiyet bu vaziyetteyken imana
gelerek İslâm’ı kuvvetlendirdiler.

1.1. Hz. Hamza’nın İslâmiyet’i Kabulü
Abdulmuttalib’in küçük oğlu Hamza, Peygamberimizin amcası olmakla
beraber süt kardeşiydi. Bu heybetli arslan, cenge ve bedenî idmanlara meraklı
cesur ve âlîcenap bir zattı. Bezenmiş olduğu yüksek ahlakından dolayı hemşerileri arasında büyük bir hürmete mazhar olmuştu. Hz. Hamza, Peygamberimize karşı husûsî bir muhabbet besliyordu. Bir gün Ebû Cehil Safâ mevkiinde Peygamberimize ağır saldırılarda bulundu. Bir cariye, silahlı olarak avdan dönmüş olan Hz. Hamza’ya yolda rastladı ve “Ya Ebâ Ammâre!45 Kardeşinin oğlu Muhammed’in, Ebû Cehil’den ve Hakem b. Hişâm’dan gördüğü
fena muâmeleden haberdar olsan ne kadar üzülürdün! Ebû Cehil ağzına geleni söyledi de hiçbir karşılığa mâruz kalmadı” dedi.
Hz. Muhammed’in esasen asâletine hayran olan Hz. Hamza, Peygamberimizin uğradığı cefaya hiddetlenmiş ve doğrudan Kâbe’ye giderek orada
Müslümanlık aleyhinde bir suikast tertibiyle meşgul olan Ebû Cehil’in başına
elindeki yay ile vurarak başını yarmıştı. Ebû Cehil’in taraftarları müdâfaa etmek isteyince, Ebû Cehil “Ebû Ammâre’yi bırakınız. Hiddetlenmekte hakkı
vardır. Kardeşinin oğluna saldırıda bulundum” dedi ve taraftarlarına dönerek “Aman Hamza’ya ilişmeyiniz, Müslümanlara katılırsa işimiz fenadır”
dedi. Fakat Hz. Hamza Peygamberimize rastladığı zaman “Ya Muhammed,
merak etme Ebû Cehil’in sana yaptığı muâmeleyi cezasız bırakmadım” dedi.

45

Hz. Hamza’nın künyesidir. (sad.)
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Peygamberimiz Hz. Hamza’nın bu sözüne karşı en büyük insanlara ibret
teşkil edecek bir âlîcenaplık ile cevap verdi: “Ya Hamza! Ebû Cehil’e verilen
ceza ile memnun olmam, ancak sen hidayet yolunu kabul edersen memnun
olurum” dedi. Bu cevaba hayran olan Hamza, derhal Müslüman olduğunu
ilan etti.

1.2. Hz. Ömer’in İslâmiyet’i Kabulü
Müslümanlık için yürürken vakarlı olduğunu ispat eden diğer büyük zat
Hz. Ömer’dir. Sert mizaçlı olan Hz. Ömer, İslâm’ın amansız hasmıydı. Hz.
Ömer, yeni hareketin sebebi addettiği Hz. Peygamber’in başını uçurarak Kureyş ileri gelenlerinin yapamadığı bir işi tek başına yapacağına inanıyordu.
Bu işin hakkından “Hattâb oğlu gelir” diyerek kılıcını sıyırmış ve Peygamber’i aramaya çıkmıştı. Hz. Ömer, Müslümanlığı kabul eden kadınlar arasında kız kardeşi Fatma’nın da bulunduğunu, Fatma’nın eşi ve eşraftan bir
zat olan Saîd’in de İslâm kafilesine dahil bulunduğunu bilmiyordu. Büyük bir
hiddetle yolda giderken Hz. Ömer, Nuaym b. Abdullah’ın alaycı bir sözüyle
karşılandı.
-Nereye Ya Ömer?
-Arap’ın arasına ayrılık düşüren Muhammed’i öldürmeye.
-Zor iş! Onun ashâbı başı ucunda, ona muzaffer olmak güç. Farz edelim
mazhar oldun, sonra Benî Abdulmuttalib’in elinden nasıl kurtulursun?
-Demek ki sen de onlardansın! Şu halde evvela senin işini bitirmeliyim.
-Ya Ömer, sen evvela kız kardeşin Fatma ile eşi Saîd’e bak.
-Ne demek onlar da mı Muhammed’e tâbi olanlardandır?
-İnanmazsan araştır!
Hz. Ömer bu konuşmadan sonra azminde ısrarla hareket etmeye karar
verdi ve evvela kız kardeşinin evine gitti. Hz. Ömer kız kardeşinin evine yaklaştığı zaman evde Kur’ân tilavet edildiğini anladı.
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Hiddetle kapıyı çaldı. Hz. Ömer’in kılıç belinde ve hiddetle geldiğini gören Saîd ve Fatma telaş ederek okunan sayfayı sakladılar ve Kur’ân’ı okumak
için evlerine getirdikleri Habbâb b. Eret’i bir köşeye gizlediler. Kapı açıldı ve
Hz. Ömer içeri girdi.
-Okuduğunuz neydi?
-Hayır bir şey yok.
-Demek işittiğim doğruymuş!
Bunun üzerine Saîd’e hücum etti, eşini kurtarmak için araya karışan
Fatma, Hz. Ömer’in bir tokadıyla kan içinde kaldı.
-Ya Ömer niçin Allah’tan utanmazsın? Ayetler ve mucizeler ile gönderdiği peygambere inanmazsın? Evet ben ve eşim İslâm şerefi ile müşerref olduk. Başımızı kessen bundan dönmeyiz.
-Hele şu okuduğunuz kitabı çıkarınız!
Hz. Ömer müşkül durumda kalmış ve yumuşamıştı. Kitabı çıkarınız dediği zaman Fatma büsbütün değiştiğini hissetmişti. O, sayfayı getirdi ve Hz.
Ömer’e verdi. Hz. Ömer “Taha” suresini okumaya başladı. Kur’ân-ı Kerîm’in
fesâhat ve belâgatı, manaları ve meziyetlerinin hoşluğu ve letafeti Hz.
Ömer’in kalbine tesir etti.
“Ey İnsan, sana Kur’ân’ı eza ve meşakkate uğraman için göndermedik. Hayır,
bu, Allah’tan korkanlara bir uyarıdır. Yeri, göğü yaratan Allah’ın bir vahyidir.”46
Hz. Ömer sure-i şerifi mütâlaaya devam etti, kalbine nüfuz eden Kur’ân
hakikatlerine karşı koyamıyordu. Bu kadar güzel irşâda karşı gösterdiği düşmanlığın, hakkaniyete ve adalete elvermediğini düşündü ve Kur’ân’ın
mütâlaasına devam etti:

46

et-Taha, 20/2-4. (sad.)
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“Göklerde ve yerde ve bunların arasında ve toprağın altındaki şeyler hep onunِّ َّ اَف
47
ِّ اتََوَم
ِّ ََم
ِّ ََاأل َْر
dur. - َتََالث ََّرى
ْ اَف
َْ اَوَم
َ اََت
َ ُ ”لَهayetini okudu, Hz. Ömer’in tefekَ ََوَماَبَْي نَ ُه َم
َض
َ ََالس َم َاو
kürleri bir kat daha arttı.
Bunun ardından “ن
ََ َْسَا َاءَُٱ ْْلُ ْس
ََّ  ٱ- Ondan başka tapacak yok, esmâ-i
ْ ّللَََُلا َإِّلََهَ َإََِّّل َ ُه ََوَۖ َلََهُ َٱْأل
hüsnâ sahibi odur”48 ayetini okudu. Bunun tesiriyle artık iradesini kaybetti, Hz.
Ömer kendinden geçmişti. Şimdi o Hz. Muhammed’i bulup herhalde imanını
açığa vurmalı, bu kadar derin bir asâleti ve hakîki irşâtları içeren dine mazhar
olmalıydı. Derhal kelime-i şehâdet getirdi. Güçlü Ömer, İslâm’ın ruhani kudreti huzurunda erimişti. Muhammed nerede, dedi ve Habbâb ile Erkam’ın
evine doğru hareket etti.
Peygamberimiz ve yanındaki erkek ve kadın ashâbı o evde bulunuyordu.
Hz. Ömer kapıyı çaldı. Peygamberimizin arkadaşlarından biri kimin geldiğini
öğrenmek için baktı. Hz. Ömer’in boynunda kılıcı asılı olduğu halde geldiğini
görünce fena bir maksatla geldiğini zannetti. Fakat Peygamberimiz merak etmeyiniz diyerek kapının açılmasını emretti.
Hz. Ömer içeri girince Ya Rasulullah! Allah’a ve Peygamber’ine iman ediyorum, nidâsıyla ruhunun hislerini ifade ediyor ve ashâb Allahu Ekber haykırışıyla İslâmiyet’i alkışlıyordu.
Bu manzaranın yüceliğini şimdi biz hakkıyla tasavvur edemiyoruz. Kalplerinde en samimi imanını büyük fedâkârlıklarla yaşatan Müslümanlar, bunu
bir mucize olarak karşıladılar.

2. İslâmiyet’te Mucize Fikri
Esasında İslâmiyet’te mucize denilince Hristiyanların yaptıkları gibi aklın
kabul etmeyeceği birtakım masalları değil, Hz. Ömer’in imanına yol açan
Kur’ân ayetleri gibi hakikatleri ve Kur’ân’ın ortaya çıkardığı tesirleri anlamalıyız. Mucize bu suretle anlaşılınca, Peygamberimizin her muvaffakiyetinin

47
48

et-Taha, 20/6. (sad.)
et-Taha, 20/8. (sad.)
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bir mucize olduğu derhal kabul edilir. Hakikaten cahil bir kavim içinde bu
derece derin ve ince hissiyat meydana getirmek, onlara bu derece ruh, bu derece azim ve iman vermek mucizelerin en büyüğü değil midir?
İmam Gazali “İslâmiyet’te mucize Kur’ân’dır” demiş. Pek doğru fakat
buna şu iki şey ilave edilebilir: İslâmiyet’te mucize Peygamber’in azmi, muvaffakiyeti ve eseri, bir de Müslümanlara telkin ettiği ruh, iman ve metanettir.

3. Bu İki İmana Gelmenin Sonuçları
Hz. Ömer’in iman etmesi, henüz muhâlefet kasırgalarıyla karşılaşacak
derecede kuvvet kazanmayan İslâm cemaati için büyük bir zafer oldu.
Hz. Hamza ve Hz. Ömer gibi ehemmiyete şâyan iki zatın İslâm dairesine
girmeleri Hz. Muhammed’in nübüvvetinin altıncı yılında vuku bulmuştu. Bu
zamana kadar dini faaliyetleri Erkam’ın evi etrafında cereyan eden Müslümanlar şimdi meydana çıkmaya ve namazlarını alenen Kâbe’de kılmaya başladılar. Bundan sonra Peygamberimizin maddî hayatı, zulümler ve baskı ile
kuşatılmış olduğu halde, mânevî hayatı, yeni bir gelişim arz edecektir. Çünkü
Müslümanlar bu tarihten itibaren ibadetlerini alenen yapacaklar, namazda
Kur’ân’ı alenen okuyacaklar ve Kâbe’de cemaatle namazlarını edâ edeceklerdir. İbadet ve namazın maddî ve mânevî tesirleri düşmanlar üzerinde de görülecek, Kureyş büyüklerinin inatçı mesaisine rağmen birçok Kureyşlinin
kalbi İslâmiyet’e meyledecektir. Esasen bu meyletme, yani hakikati kabul ve
itiraf etmediği halde kalben onun doğruluğunu ve iyiliğini hissetmek, Kureyş’in çoğunluğunda mevcut olmasaydı Peygamberimizin bu kadar muhalif
fırtınalarla karşı koyabilmesi imkânsız olurdu. Bu bakımdan bu devre alenen
ibadet devri diyebilirdik. Fakat hâdiselerin cereyanı içinde ileride göreceğimiz vakalar daha etkileyici bir surette tecelli ettiğinden bu devre “mahsûriyet
devri” denilmiştir. Alenen davet devrini takip eden alenen ibadet devri, münasebetlerin kesilmesi ve mahsûriyet hâdisesi ile gizli davet ve alenen davet
devirlerinden daha müşkül ve daha ızdıraplı bir devreye girmiştir.
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F. MAHSÛRİYET DEVRİ ve MÜSLÜMANLIĞA KARŞI HAREKETLER
1. İslâmiyet’i Madden ve Manen Yıkma Teşebbüsleri
Nübüvvetin yedinci senesi girmişti. Müslümanların çoğu Habeşistan’a
hicret etmiş, Hz. Hamza ve Hz. Ömer Müslüman olmuşlardı. Ebû Tâlib kardeşinin oğlunu himayeden ferâgata razı olmuştu. Ebû Leheb’ten başka bütün
Benî Hâşim Hz. Muhammed’i korumaya, kanlarının son damlasını dökünceye kadar onu müdâfaaya azmetmişlerdi. Kureyş’in yapacağı çare kalmamıştı. Müslümanlar zulme, terk-i diyara, her şeye katlanıyorlardı. Şimdi Kureyşliler Mekke’deki Müslümanları aç bırakmak, onlarla alışveriş etmeyerek
dışlamak çarelerini düşünmeye, Peygamber’i ansızın öldürmeye muvaffak
olamadıkları takdirde yavaş yavaş ve sefalet içinde öldürmek teşebbüsüne girişmişlerdi.
Bu teşebbüs onlara pek cazip görünüyordu. Bu suretle yalnız Hz. Muhammed’den değil taraftarlarından dahi kurtulmak mümkün olacak veya açlık hepsini bu fikirlerden vazgeçirecekti.
Bu sıralarda Kureyşlilerden bazıları Yahudi kâhinlerinden ders almışlardı. Eski peygamberler hep mucizeler göstermişti. Binâenaleyh Hz. Muhammed de birtakım mucizeler göstermeliydi.
Kureyşliler, gözleri önündeki nihayetsiz mucizeleri görmüyorlardı.
Şimdi harikulade şeyler isteyeceklerdi. Müslümanların Kureyş ailesinden soyutlanması onları madden mahvedecek, mucizeye dair sualler de İslâmiyet’i
manen bitirecekti. Kureyşliler, Müslümanlığı söndürmek için yaptıkları nihayetsiz tecrübelerine bu ikisini daha ilave etmek istiyorlardı. Fakat Müslümanların Cenâb-ı Hakk’a iman ve îtimadı onların madde perestliğe dayanan teşebbüslerine ve şüphelerine galip geldi. Bunlarda da elim bir bozgunluğa uğradılar.
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2. Kureyşlilerin Peygamberden Mucize İstemeleri
Hz. İsa’nın ilk müritleri, Hz. İsa’nın peygamberliğine inanmak için kendisinden mucizeler istiyorlardı. Bunlar Hz. İsa’yı ve onun meydana getirmek
istediği eseri idrak edememişlerdi. Bu sebeple Hz. İsa’nın semadan ateş yağdırmasını, kendisini Yahudilere hükümdar ilan etmesini ve kendilerine tahtının sağında ve solunda mevki vermesini, Allah’ı kendilerine göstermesini velhasıl Hz. İsa’nın söz konusu risâletiyle bir araya getirilmeyecek her şeyi yapmayı ve kendilerinin de o şeyleri yapmaya muktedir olmalarını istiyorlardı.
Bunlar son dakikaya kadar Hz. İsa’ya bu şekilde muâmele ettiler, son dakikada ise Hz. İsa’yı bırakıp kaçtılar.
Hz. İsa, bu soğuk ruhlu insanların isteklerine karşı hiddetle, mucizeler
peşinden koşan devrin fenâ ve rezil bir devir olduğunu, Hz. Musa’ya ve enbiyâya inanmayan adamların ölüler arasından biri dirilse bile yine inanmayacaklarını, söylerdi.
Peygamberimizin ashâbı, kendisinde hiçbir mucize göstermesini talep etmemiştir. Ulemâdan, tüccardan, askerden oluşmuş bir cemaat olan ashâb, Hz.
Muhammed’in risâletinin ruhuna ve kıymetli ahlakına bakıyorlardı. Bunlar,
bütün menfaat ve dünyevi mallarını feda ederek yalnız başına bulunan mürşidin etrafında toplandılar ve cihan tarihinde benzersiz olan şahsiyete bağlanarak hayat ve mematta kendisine arkadaş oldular. Halbuki o zamanlarda
mucizeler, her velî tarafından yapılabilen hâdiselerden kabul edilir ve birçok
şey tabiat üstülük içinde görülürdü. Her kaya dibinde bir kuvvet, her su kaynağında bir hayal tasavvur edilirdi. İnsanlar cinlere, cinler insanlara karışır,
gaypten haber alınır ve sihirler hüküm sürerdi. Fakat ashâb böyle efsanevi
terânelere kulak asmaz ve hakikat yolundan ayrılmazdı. İşte bu sıralarda mucize peşinde koşan putperestlerin hepsine insan aklının muazzam müdâfaası
şu ayetleri okuyordu:
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“Cenâb-ı Hak beni harikalar yapmak için göndermemiştir. Rabbime şükür olsun
ki ben gönderilmiş bir insandan başka bir şey değilim.49 Melekler yeryüzünde yürümez. Yoksa, Cenâb-ı Hak hakikati tebliğ için bir melek gönderirdi.50 Ben hiçbir vakit
Allah’ın hazinelerinin elimde olduğunu söylemedim. Gaypten haberdar olduğumu iddia etmedim. Meleklik davasında bulunmadım.51 Ben ki Allah’ın izin ve iradesi olmadıkça kendi nefsime bir yardımım dokunamaz, kendi nefsime güvenemem!...”
Peygamberimizin daima tekrar ettiği ayet budur:
“Ben yalnız Allah’ın sözlerini nakleden bir müjdeciyim. İnsanlığa ilâhî kitabı getiren Peygamberim.”
Bu ayetlerde hiçbir harikuladelik iddiası, kendi seciye ve nebevî şahsiyetine uluhiyet atfı için hiçbir teşebbüs yoktur. Bunu ashâb, tamamen idrak etmişti. Kureyşliler bu noktadan cahil olmaları sebebiyle Peygamberimizden
pınarlar fışkırtması, nehirler vücuda getirmesi, gökyüzünü parça parça yere
düşürmesi, altından ev yapması gibi şeyler talep ettiler.
Peygamberimiz, risâletinin de doğruluğunu harika adetlere değil, talimat
ve irşâdına dayandırır; nüfuzunu ispat, uyarılarını icra için hiçbir vakit mucizelere müracaat etmez, kanaatleri serbest bırakır, ilâhî mevcudiyeti ispat için
tabiata dikkat çeker. İnsanların zaafına, sadeliğine değil, hiç yorulmaksızın
şuuruna, muhakemesine hitap eder:
“Etrafınıza bakınız bu hayrete şâyan cihan, güneş, ay, yıldızlar ve bütün
kâinatı içine alan kanun ve intizam, susayan arza hayat bahşeden yağmurlar,
denizlerde insanların menfaatlerini taşıyan gemiler, altından meyvelerle taçlandırılmış güzel hurmalar. Bütün bunlar sizin ağaçtan, taştan yapılmış olan
ilahlarınızın eseri midir?!”
Zavallılar! Bütün tabiat mucizeler ile doluyken yine mucize istiyorsunuz!
Vücudunuzun oluşması ne kadar hayret vericidir! Bütün organlar bir gayeye
el-İsra 17/93. (sad.)
el-İsra 17/95. (sad.)
51 el-En’am, 6/50. (sad.)
49
50
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yönelik, her ihtiyacı temin edecek surette bir âhenk dairesinde yapılmış, geceyle gündüzün, hayat ile ölümün birbirini izlemesi, uyumak ve uyanıklık,
insanın çeşitliliği ile birbirine benzeyişi, çeşit çeşit meyveler, rengarenk çiçekler, kuşlar ve böcekler, bizzat insan mevcudiyeti ve bunların her biri birer mucize değil midir?
İslâm Peygamber’i için tabiat, bir vahiy ve bir mucizedir. Her yaprağın
dili, her zerrenin bir sesi vardır. Bir ses ki yerde, gökte, havada, denizde daima
söyler; bir ses ki asla sükût etmez ve daima kendini yaratan büyük tanrıya
şükürler eder.
Peygamber’in en büyük mucizesi bütün tabiat sırları, bütün vicdanî sırlar
ve gaybî sırlar, haktan alınan vahiy ile ifade eden kitaptır. Bu kitap, her şeyi
içerdiği halde bir ayetine nazîre getirilemeyecek olan bir mucizedir. Rahmetin
herkesi içine aldığını ilan eder. Azgınlık ve kibirlenmeye karşı uyarı, hak ve
hakikate teşvik, insanı tekâmüle ve cömertliğe sevk eder.
Fakat Kureyşliler bütün bu nasihatleri tıkalı bir kulakla karşılıyorlardı,
ayetleri ve ilâhî mucizeleri görecek gözleri yoktu. Zulme devam ediyorlar ve
Müslümanlık akımını söndürmeye çalışıyorlardı. Artık umûmî boykotun zamanı gelmişti. Şimdi onun uygulanmasına başlayacaklardı.

3. Benî Hâşim ile Münasebetlerin Kesilmesi
Peygamber efendimize katılanlar arasında halk tabakasına mensup birçok fukara olduğu gibi eşrafın ileri gelenlerinden de seçkin bir tabaka vardı.
Bunlar zekâ, hareketlilik ve kıymet itibarıyla çok yüksek zatlardı, Müslümanlık bunlarla yüreklenmişti. Binâenaleyh Müslümanlar ibadetlerini alenen
ifaya başladılar. Hz. Ömer’in Müslüman olmasıyla yıldırımla vurulmuşa dönen Kureyşliler, vaziyetin vahâmetini daha kolay anladılar ve artık kesin
darbe indirme zamanını beklemeye başladılar. Habeşistan’a gönderilen heyetin de bir muvaffakiyet elde edemeyerek geri dönmesi Kureyşlileri büsbütün
kızdırmıştı.
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Bunlar, Bütün Hâşim ve Muttalib ailelerini bir hamlede imhaya karar verdiler. Bu maksadı gerçekleştirmek için bi’setin yedinci senesinde ve 616 tarihinde Hâşimîler ile münasebeti kesmeyi, kendileriyle alışveriş etmemeyi, kız
alıp vermemeyi, Hz. Muhammed’i kendilerine teslim etmedikçe barışmamayı
ve bunların mâruz kalacağı zorluklardan dolayı kendilerine hiç acımamayı
kararlaştırdılar. Bunu sözleşme şeklinde bir sayfaya yazarak kutsiyet kazanması ve hükmüne riayette kusur edilmemesi için Kâbe’de muhafaza ettiler.
Benî Hâşim bundan haberdar olunca Mekke’nin metruk bir kısmı olan Şi’b’e
sığındılar. Çünkü Hâşimîler, Kureyşlilerin bu hareketini diğer bir saldırının
başlangıcı kabul ediyorlardı. Şu halde Mekke’nin ötesinde berisinde dağınık
bir halde bulunan evlerini terk ederek Şi’b-i Ebû Tâlib’e toplandılar. Burası
Mekke kenarında duvar ve kayalarla ayrılmış ve dar bir yol ile gidilen bir mahalleydi. Burada müslim ve gayri müslim Hâşimîler hep birleşmişlerdi. Efendimizi de oraya aldılar ve öldürme cüretinde bulunacaklardan muhafaza için
tedbirler aldılar.
Hâşimîler ve Müslümanlar bu savunma vaziyetinde Kureyş tarafından
her türlü taarruz ve ezaya mâruz bir halde üç sene yaşadılar. Ebû Cehil, Benî
Hâşim’e karşı uygulanan muhasaranın hiçbir şekilde ihlal olunmamasını temin için gece gündüz Şi’b’i gözlüyordu. Hz. Hatice’nin yakın akrabasından
Hakîm b. Hizâm Hâşimîlere bazı zaruri ihtiyaçları göndermek istediği zaman
Ebû Cehil buna mâni olmaya kalktı. Diğerleri kadar yobaz olmayan vatandaşların ara sıra yardımları olmasa burada belki hepsi mahvolacaktı. Fakat bütün
bu meşakkatlere rağmen Benî Hâşim tahammül gösterdi. Hz. Muhammed’e
karşı hissettikleri derin hürmeti ispat ettiler.
Bu sıralarda Peygamberimizin faaliyeti yalnız Şi’b içinde sınırlıydı. Kureyş, hac mevsiminde kan dökmeyi bir cinayet kabul ettiğinden, Müslümanlar ve bilhassa Resulullah Şi’b’den çıkarak uzaktan yakından gelen halka
Müslümanlığı tebliğ ediyordu. Fakat bu mesaisinde Peygamberimiz, evvela
senin kavmin sana iman etmeli, itirazıyla karşılaşıyordu. Hülâsa bu devir,
meşakkat devriydi.
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4. Sayfa Meselesi
Sözleşmenin yazıldığı sayfa üç sene kadar kendi haline bırakılınca böcekler kağıdı yemişti. Ebû Tâlib bunun, Kureyş tarafından yapılan muâmelenin
ilâhî tasvibe mazhar olmadığına işaret olduğunu söyledi. Esasen bazı reisler
bu zalimâne hareketten utanmaya başlamışlardı. Eğer Ebû Tâlib’in dediği
doğru ise sayfanın bozulmasını kabul edeceklerdi. Hakikaten Kureyş reisleri
Ebû Tâlib’in ihbarının doğru olduğunu gördüler. Boykotaj tatbikine muhalif
olanlar, fırsattan istifade silahlarını alarak sözleşmeye muhalif olduklarını
açıkladılar ve Müslümanları Mekke’ye çıkardılar. Bu suretle Müslümanlar,
cemaat hukukundan istifadeye başlamışlardı. Ebû Tâlib’in “Ya Rab şu merhameti kesen ve zulmü helal gören zalimlere karşı bize yardım ve galibiyet
ihsan et” mealindeki duası yerini aldı.

5. Mahsûriyet Zamanında Bazı Vakalar
Bu sıralarda Medineli Hazrec kabilesi ile Evs kabilesi arasında Buâs muharebesi meydana gelmişti. Bugün aralarında harp ile birbirini kanına susayan bu iki kabilenin beş sene sonra Peygamberimizin irşâdıyla tek vücut olduğunu göreceğiz.
Bi’setin sekizinci senesi İranlılarla Bizans arasında bir harp olmuş ve İranlılar Suriye’yi istila etmişlerdi. Mekke’ye akseden bu haber üzerine putperestler, işte sizin gibi kitabı olan Hristiyanları bizim gibi putperest olanlar mağlûp
etti. Eğer Allah’ınız korumaya kadir olsaydı Hristiyanları muhafaza edecekti,
tarzında dil uzattılar. Bu dil uzatmalar üzerine şu ayet nâzil olmuştu: “Rumlar
Hicaz’a civar bir yerde mağlûp oldular, fakat bu mağlûbiyetten birkaç sene sonra onlar galip gelecektir. Bundan evvel yahut sonra emir Allah’ındır ve o gün müminler
ferahlayacaklardır. Allah dilediğine yardım eder. Hikmetleri bilen ve rahmet eden
odur.”52

52

er-Rum, 30/2-5. (sad.)
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Müslümanlar bu ayetleri okumaya başladılar. Kureyşliler, bu hususta
münâkaşaya devam ediyorlardı. Nihayet Übey b. Halef ile Hz. Ebû Bekr arasında eğer Kur’ân’ın dediği, dokuz seneye kadar çıkmazsa Hz. Ebû Bekr yüz
deve vermek, Kur’ân’ın dediği çıktığı takdirde de yüz deveyi Übey b. Halef
vermek üzere bahse girdiler. Kısa zaman sonra Übey vefat ettiğinden varisi
develeri vermeye mecbur kalmıştı.
Bu sıralarda Ebû Bekir, Kureyşlilerin saldırıları üzerine bir parça kendini
dinlemek için hicrete karar vermiş ve yola çıkmıştı. Yolda İbn Duğunne’ye
tesadüf ederek hicrete karar verdiğini söyledi. İbn Duğunne Hz. Ebû Bekr’e
kendisini himâye edeceğini ve evinin yanında Hz. Ebû Bekr için bir mescit
hazırlayacağını, kendisi gibi muhterem bir zata hiç kimsenin saldırıya hakkı
olmadığını söyledi. Hz. Ebû Bekr bu sözü kabul etti. Orada kaldı ve bir mescit
yaptırdı. Bu mescitte gece gündüz ibadet ederdi. İbn Duğunne ahdinde vefakâr olamadı ve Hz. Ebû Bekr tekrar Mekke’deki evine geldi.
Bu sırada Habeşistan’dan muhacirlerin bir kısmı geri dönmüştü. Bunlar,
Kureyş’in sözleşmesini peygamberle barış yapma şeklinde haber almışlardı.
Mekke’ye yakınlaşınca verilen haberin yanlış olduğunu anladılar ve bir kısmı
tekrar geriye döndü. Abdullah b. Mes’ûd geriye dönenler içindedir. Osman,
Rukiyye, Mus’ab bin Umeyr, Ebû Huzeyfe, Zübeyr, Abdullah b. Maz’un ve
diğerleri Mekke’de kaldı. Bu sıralarda Devs kabilesi reisi Tufeyl b. Amr
Mekke’ye gelerek ateşli bir kanaatle Müslüman oldu. Meşhur şair A’şâ’nın
İslâmiyet’i de bu zamana rastlar.
Necran’dan gelen yirmi Hristiyan, Peygamber’in sözlerinden etkilenerek
bu sırada Müslüman oldular. Hz. Muhammed Kâbe yanında ve Kureyşliler
önünde bunlara Kur’ân okumuştu. Kureyşliler buna pek hiddetlendiler. Ebû
Cehil Necranlılara saldırılarda bulundu.
Peygamberimiz şu ayeti okumakla karşılık verdi: “Kendilerine zaten Kitâbı Mukaddes’i indirmiş olduklarımız Kur’ân’a iman ederler.”
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Bu suretle İslâmiyet hiç hissedilmeden kökler salıyordu, Kureyş’in bütün
mesaisine rağmen İslâmiyet uzaklara gitmeye başladı. Ancak bu sırada iki
ölüm, Peygamber’i pek üzmüştü.

G. SENETÜ’l-HÜZÜN
1. Ebû Tâlib’in Vefatı
Şi’b’den kurtuluşu takip eden sene, Hz. Muhammed’in nübüvvetinin
onuncu senesi, Hz. Peygamber’in amcası, samimi müdâfaacısı Ebû Tâlib vefat
etti. Peygamberimiz, kendisiyle düşmanları arasında duran koruyucuyu kaybetmiş oldu. Ebû Tâlib İslâmiyet’i kabul etmediği halde Peygamberimize çok
yardım etmiştir. Fakat felaket başlayınca birbirini izler derler. Ebû Tâlib’in vefatından üç gün sonra Peygamberimizin sadık eşi ve en samimi arkadaşı Haticetü’l-Kübra da dünyadan göçüp ahirete gitti.
İkisinin birbiri ardınca vefatı Resul-i Ekrem’e pek ziyade hüzün ve elem
verdi. Bu yıla senetü’l- hüzün ismi verilmesinin sebebi de budur.
Ebû Tâlib’in Resul-i Ekrem ile iftihar eylediği ve onun nübüvvetini kalben
tasdik ettiği bazı işaretlerinden anlaşılıyor. Kendisi kavminin reisiydi. Aynı
zamanda Resul-i Ekrem onun elinde büyümüş olduğundan kalbindeki kanaati diliyle ikrar edip de ona tâbi olduğunu açıklamazdı. Hatta “Ben bilirim ki
Muhammed yalan söylemez ve batıl söz ondan çıkmaz, eğer Kureyş taifesinin
kadınları beni ayıplamazsa ona tabi olurdum” derdi. Başkanlık ne fena şey,
insanı hakikati kabulden menediyor.
Bununla beraber Ebû Tâlib, vefat edeceği vakit Kureyş’in ileri gelenlerini
toplamış ve Resul-i Ekrem’i onlara şu surette emanet etmişti: “Muhammed
emindir, doğrudur, yalandan beridir, benim size vereceğim nasihatleri o hep
kendisinde bulundurandır. Getirdiği din İslâm ise kalbin kabul edeceği bir
şeydir ve onu inkâr eden yalnız lisandır. Vallahi ben gözüm ile görür gibi biliyorum ki Kureyş’in fakirleri, zayıfları, bedevileri ve civardaki halkı hep
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onun davetini kabul ve sözünü tasdik edeceklerdir ve Kureyş’in başları, kuyruk olacaktır. Ey Kureyş cemaati, vallahi ben sağ olsam onun düşman şerrinden muhafaza ve himâye ederdim siz de ona yardım etmelisiniz!”

2. Hz. Hatice’nin Vefatı
Hz. Hatice’nin vefatı ise peygamber için pek elimdi. Çünkü Peygamberimize hiç kimsenin inanmadığı her taraf karanlık ve ümitsiz bulunduğu zamanda onun muhabbeti ve onun imanı Peygamber’i sarmıştı.
Hz. Hatice peygamber için bir koruma meleği, ümit meleği ve teselliydi.
Kederli ve elemli bir zamanında peygamber için o, en feyizli bir teselli kaynağıydı. Hz. Hatice’nin vefatı zamanında Peygamberimiz elli yaşındaydı. İkisi
yirmi beş sene bir arada hayat sürmüşlerdi. Arabistan’da çok evlilik adetinin
yaygın olmasına rağmen Peygamberimiz, eşi yetmişlik bir kadın olduğu
halde elli yaşına kadar yalnız Hz. Hatice’yle yaşamıştır. Hatırasına hürmeten
Peygamberimiz, vefatının ardından Hz. Hatice’nin arkadaşlarına hediyeler
takdim eder, onun arkadaşlarına ve akrabasına ziyade hürmet ederdi.
Peygamberimiz hayatının sonuna kadar onun muhabbet ve fedâkârlık
hatırasını mükemmel hassasiyetle muhafaza etmiştir.

3. Ebû Leheb’in Benî Hâşim’e Başkanlığı
İslâm dinin yayılması ve tebliği hususunda artık Peygamberimiz daha
büyük zorluklar ile karşılaşacaktı.
Ebû Tâlib ve Hz. Hatice gibi biri maddî diğeri mânevî olmak üzere iki
koruyucu, Kureyş’in düşmanlık teşebbüslerine karşı duruyorlardı. Bunların
vefatıyla Kureyş’in istediği gibi hareket etmesine mâni olacak bir kimse kalmamıştı.
Ebû Leheb Hâşimîlerin en yaşlısı olmak itibarıyla aile reisi addolunurdu.
Bir müddet Ebû Leheb başkanlık vazifesini ifa edebilecek gibi bir vaziyet aldı.
Fakat Ebû Leheb’i kararından çevirmek için Ebû Cehil ve eşi kolay bir tedbir
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buldular. Ebû Leheb’e gidip Muhammed, Ebû Tâlib’in cehennemlik olduğunu söylüyor, dediler. Ebû Leheb Hz. Muhammed’e müracaat edip bunu
açıklamasını istedi. Peygamber “Evet dedi, vahdâniyet ve risâleti inkâr edenler cehennemde müebbettirler.” Bunun üzerine akılsız reis, himâyesini peygamberden kaldırdı.
Şimdi müşrikler, ona eza ve cefayı arttırmışlar, her türlü kin ve düşmanlıklarını tatmin etmek için serbest kalmışlardı. Vaziyet pek karanlıktı. Buna
rağmen Peygamberimizin nihâî zafere imanı zerre kadar sarsılmamıştı. Bir
gün Peygamberimizin üzerine müşrikler çamur attılar, evine dönünce kızı babasının üzerini siliyor ve gözyaşları döküyordu. Peygamber, kızına, “Ağlama
aziz kızım, Allah mutlaka babana yardım edecektir” demişti. En müthiş
muhâlefetlere rağmen risâletin zafer kazanacağına bu derece inanıyordu.
Peygamberimiz, arkadaşları gibi Habeşistan’a hicret ederek orada huzur
içinde yaşamayı asla düşünmemiş, içinde doğduğu memleketi ıslah ve ihyâ
etmeye mazhar etmekten asla ümitsizliğe düşmemişti. Bir gün kendisinin kanına susayan düşmanlarının da en fedâkâr arkadaşları arasına gireceklerine
inanıyordu. Artık başka yoldan hareket etmeyi düşündü, bunlara karşı yürümenin tesiri olmayacağını biliyordu. Bu sebeple dikkatini dışarıya çevirmişti.

H. TÂİF’E SEYAHAT
1. Benî Sakif Reislerinin Hareketleri, Peygamber’in Duaları ve
Addâs’ın İmanı
Bu sırada Peygamberimiz, sadık hizmetçisi Zeyd’i yanına alarak Tâif’e
hareket etti. Orada en asil ailelerden birine mensup olan üç kardeş ile görüştü.
Fakat bunların üçü de Peygamberimizin irşâdını sağır kulakla dinlemişlerdi.
Peygamberimiz on gün kadar Tâif’te kaldı, birçoklarına tebliğde bulundu.
Tâifliler Peygamber’in yüksek tebliği için hazırlanmış insanlar değildiler.
Orası, o civarın en saf ve güzel havalı bir yeri olduğu ve her çeşit meyveler
bolca yetiştiği için bir nevi zevk ve safâ yeriydi. Ahalisinin ruhları terbiyeye
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çok muhtaçtı. Binâenaleyh Peygamberimizin tebliği sonuçlanmadı. Herkesten
aldığı cevap, evvela mensup olduğu cemaati ikna etmesi merkezindeydi. Nihayet Tâif ahalisi Peygamberimizin şehirlerinden çıkıp gitmesini talep etti.
Peygamberimiz, şehrin dışına çıkar çıkmaz Tâif ahalisinin ayak takımı ve
köleleri, eşrafın teşvikiyle, onu takip ederek her türlü hakareti reva görmeye,
Peygamberimizin takip edeceği yolun iki tarafında sıralanarak ellerindeki taşları ayaklarına atmaya başladılar.
Peygamberimizin ayakları kanadı. Yürümeye takati kalmayınca yere oturuyordu. Bu kötü kimselerden biri derhal ilerleyerek onu kaldırıyor “Haydi
yürü, burada oturamazsın” diyordu.
Hz. Muhammed bu şekilde üç mil kadar bir mesafeyi kat etti. Kendisine
o kadar taş atılmıştı ki ayakkabıları kan içindeydi. Nihayet zalimler yaptıkları
işkenceden bıkarak Peygamberimizi takipten vazgeçtiler. Peygamberimiz,
ayaklarından yaralanmıştı. Zeyd b. Hârise, Resul-i Ekrem’i, atılan taşlardan
muhafaza için kendisini siper etmekle birkaç yerinden bilhassa başından fena
halde yaralandı. Her ikisi biraz istirahat etmek için orada bulunan bir bağ kenarında yolculara misafirperverlik eden bir hurma ağacının gölgesinde bîtap
düşmüş, susamış ve acıkmış oldukları halde oturdular. Sadık ve vefakâr arkadaşı Zeyd b. Hârise kendi acısını unutmuş ve kalbi kederle dolu olarak Peygamber’in yaralarını sarıyor ve peygamber, insanların selameti için, insanlardan çektiği meşakkatler karşısında yine insanların af ve kurtuluşu için dua
ediyordu: “Ya Rab bu insanlara acı, hakikati görmeyecek kadar perdeli olan
gözlerini gafletten uyandır, onlara hidayet ver ve affeyle!” temennisiyle kendi
acıları ve meşakkatleri yerine ümmetinin halini düşünüyordu.
Kendisi için yaptığı duada ümitsizlik ve mazlûmiyetten şikâyet yoktu.
Onun kalbi ilâhî yardıma iman ile dolu olarak ümmeti için çarpıyordu.
“Ya Rab, diyordu. Kudretimin zâfiyetinden, tedbirimin noksanlığından,
insanların nazarında ehemmiyetsiz kabul edilişimden sana şikâyet ederim. Ey
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merhametlilerin merhametlisi! Zayıfların ilahı sensin, beni terbiye eden sensin, şimdi beni kime bırakıyorsun. İmha etmek isteyen yabancılara veya mukadderatıma hâkim olacak düşmanlara mı?
Senin ilâhî gazabına uğramayayım da başka hiçbirisinin ehemmiyeti yoktur. Senin bahşedeceğin selamet daha geniştir. Ya Rabbi senin nur yüzüne sığınırım. O nur ki semavatı aydınlatır, bütün karanlıkları yok eder. O nur ki
dünya ve ahiretin kurtuluşu ona bağlıdır. Senin gazabına asla uğramayayım,
rıza-i ilâhînden asla devrolmayayım. Bütün kuvvet ve kudret ancak senindir,
ya Rab.”
Bu kadar fecî şartlar içinde bu kadar ulvî hissiyat ile dolu olan bir ruhun
temizliğini takdir etmeyecek hassas bir insan düşünülebilir mi? Meğerki kalbi
donmuş, taşlaşmış veya insaniyetten mahrum bulunmuş olsun.
Eğer Peygamberimiz bir siyasî veya hilekâr olsaydı, bu kadar müthiş işkencelere uğradıktan sonra bu kadar asil hislere tercüman olması mümkün
olur muydu? Allah’ın rızasına nail olsun da başına gelen felaketler ne olursa
olsun, bu ne metin ne samimi bir iman, ilâhî iradeye ne ulvi itaattir. Bu iman
ve itaatin doğduğu ruhanî mutluluğa hayran olmamak mümkün müdür?
Peygamberimizin bu haline vâkıf olan ashâb, acıklı gözyaşları döktü. Bugün de iyi kalpli Müslümanlar bu manzaranın dehşet ve acısı karşısında kalben erirler.
Hristiyanların yaptığı dini propagandanın başlıca sermayesi Hz. İsa’nın
bu tarzda mâruz kaldığı bir felaketin hikâyesidir. Fakat dikkat edilecek nokta
şudur ki bu vaziyet karşısında Hz. İsa, “Ya Rabbi, beni niçin terk ettin” tarzında ümitsizlik ve mazlûmiyet şikâyeti içeren bir duada bulunmuştu.
Peygamberimiz ise azim ve metânet dolu samimi bir iman duasıyla şahsından ziyade ümmeti düşündüğünü göstermişti. Hz. Musa böyle müşkül bir
vaziyet karşısında elindeki o ilâhî emri yerlere çarpıyor ve haykırıyordu. Peygamberimiz ise kendi tedbirinin ve kudretinin zaafını ifade ederek Allah’ın
kudretini kutsal ve aziz sayıyordu.
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Bu manzaranın ulviyetini ancak temiz ve sağduyu sahibi insanlar tamamen idrak edebilirler. Nitekim Peygamberimizin büyük düşmanlarından
Utbe b. Rebîa bile bu manzara karşısında tamamen merhamete gelmişti.
Utbe Peygamberimizin istirahat için durduğu bağın sahibiydi ve müşrikti. Bugün onun düşmanca hissiyatı değişmiş ve kalbinde Peygamberimizin
asâleti ve sadâkati hakkında büyük bir değişim meydana gelmişti. Derhal kölesi Addâs’ı çağırdı ve bağ kenarındaki hurma altında istirahat etmekte olan
Peygamberimize üzüm gönderdi.
Addâs Hristiyandı. Utbe’den daha sağlam bir hisse sahipti. Peygambere
üzümü götürdüğü zaman tahammül edemedi, ayaklarına kapandı. Ya Resulullah, bana Müslümanlığı açıkla diyerek imanını arz etti. Addâs evvelce
râhiplik ve kâhinlik etmiş bir adamdı. Bilâhare bugünü anlatırken, bütün insan ve cinin, bütün mevcudiyetin o gün merhamete geldiğini bizzat hisseden
bir adam şehadetiyle gelecek nesillere nakletmişti.

I. MEKKE DEVRİNİN SON SENELERİ
1. Tâif’ten Mekke’ye Geri Dönüş
Peygamberimiz, Ebû Tâlib ve Hz. Hatice’nin vefatı üzerine Mekke’de
elim bir vaziyete düşmüştü. Bu vaziyet içinde artık Mekkelileri imana davet
etmek ve bunlardan oluşturacağı cemaatle büyük inkılabı tamamlamak mümkün değildi.
Bu sebeple artık Peygamberimiz, Mekke dışına göz attı. Şimdi onun görevi kabileler ile görüşmek, hac mevsiminde muhtelif kabileler Kâbe’yi ziyaret için gelince onlara İslâmiyet’i anlatmak veya bizzat kabilelerin yanına giderek memur olduğu tebliği ifa etmekti.
Peygamberimiz, bu memuriyetini bütün zahmetlere ve zorluklara göğüs
gererek Kureyşlilerin bütün muhâlefet ve düşmanlığına rağmen ifada kusur
etmedi. Tâif seferinin ne suretle cereyan edeceğini evvelden bildiği halde
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risâletini ifa etmek mecburiyeti ile bu vazifeye koşmuştu. Tâif’ten geri dönerken Mekke’ye bir konak mesafede olan Batnı Nahle mevkiine geldi. Orada
birkaç gün kaldı. Geceleri teheccüd namazı kılar ve gündüzleri mütemâdiyen
ibadet ederdi. Nihayet Mekke’ye dönmek için hareket etti.
Kureyş müşrikleri Peygamber’in Mekke’ye geri dönemeyeceğini düşünüyorlar. Aksi takdirde kendisinin hiçbir hâmisi olmadığından Peygamber’i sokak ortasında güpegündüz öldürmek kendileri için mümkün olacaktı.

2. Mut’im Bin Adî’in Himâyesi
Peygamberimiz Kureyş’in bu düşüncelerine vâkıf olduğu için Mekke eşrafından putperest fakat akraba hukukuna riâyetkâr, merhamet ve şefkatten
nasibini almış olduğu malum olan Mut’im b. Adî’ye haber gönderdi. Mut’im
Peygamber’in hayatını muhafaza edeceğine teminat verdi. Ve o zamanın
adeti üzerine devesine bindi, Hira Vadisi’nde Kureyşlilere hitâben:
“Ey Kureyş topluluğu, bilginiz olsun ki Muhammed b. Abdullah benim
misafirimdir ve himâyem altındadır. Ona kimse sataşamayacaktır” diye nida
etti.
Bunun üzerine Peygamberimiz, beraberinde Zeyd ve kendisini karşılamaya gelmiş olan ashâbtan bazıları bulunduğu halde gece Mekke’ye girdi.
Kâbe’yi tavaf ve iki rek’at namaz edâ ettikten sonra evine gitti.
Hakikaten Mut’im çocukları ve ona uyanlarla beraber Peygamber’in evi
etrafında dolaşarak gayret ve hamiyetle Peygamber’in himâyesine îtinâ gösterirdi.

3. Hac Mevsiminde Kabilelerin İmana Daveti
Peygamberimiz, Mekke’de Kureyşliler haricinde, fakat bu kadar acı ve
meşakkate rağmen irşâda ve tebliğine devam ediyor, Cenâb-ı Hak’tan dininin
yayılması için çare ihsan etmesini niyaz ediyordu.
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Hac mevsiminde Ceziretü’l-Arap’ın dört tarafından koşup gelen muhtelif
kabile halkıyla temas eder ve bunlar arasında kendisine iman edecek ve mensup oldukları cemaatlere hakikati götürecek kimseler arıyordu.
Her cemaate hitap ederek İslâm’ın esaslarını açıkladıkça Kureyşlilerden
bazıları ve bilhassa kendi amcası gafil (Ebû Leheb) geliyor. Onun Lât ve
Uzzâ’nın ruhani saltanatını yıkmayı hedeflediği ve kendisine inanılmaması
icap ettiğini anlatıyor ve Hz. Muhammed’in dinleyicileri üzerinde bıraktığı
güzel tesiri yok etmek için akla ve hayale gelmeyecek bütün vasıtaları kullanarak ihlale çalışıyordu. Bu sebeple kabileleri imana götürmek mümkün olmuyordu. Buna rağmen peygamber asla sarsılmadı, azim ve ümidi kırılmadı.
Bu sırada Peygamberimizin kabilelerden birine verdiği cevap onun ne kadar temiz ve samimi ne kadar saf ve iman dolu olduğunu gösterir.

4. Peygamberimizin Bir Cevabı
Peygamberimiz, büyük bir kabile olan Benî Âmir b. Sa’saa’l-ara gitti. Bunların reisi Bahira b. Firâs Peygamberimizi dikkatle dinledikten sonra peygambere bu teşebbüslerin siyâsî mücadeleler ve fetihler için kullanılmasını, daha
doğrusu Peygamberimizden siyâsî bir menfaat teminini istedi. Fakat efendimiz, Cenâb-ı Hak istediğine mülkü ihsan eder. Cevabıyla bu âdî rütbe hırsı
ve menfaat fikri ile dolu teklifi şiddetle reddetti.
Bu hâdise her ne kadar ehemmiyete sahip gibi görünmese de Peygamberimizin karakterini açıklama hususunda ciltler dolusu yazının ifade edemeyeceği bir ehemmiyete sahiptir. Hz. Muhammed, birçok Avrupalı eleştirmenin zan ve iddia ettikleri gibi bir şahsi üstünlük hedef etmiş olsaydı, koca bir
kabileye böyle bir vaatte bulunmakla kendi lehine kazanmaktan kendisini
kim menedebilirdi.
Özellikle öyle bir zamandaki artık Mekke’den hayır yoktu, Tâif’ten umutsuz olmuştu, Kureyşliler bir kat daha azmışlardı. Bu vaziyet içinde diplomatın yapacağı şeyi hile ile kendine taraftar kazanmak ve siyâsî entrikalara müracaat etmek olurdu. Peygamberimiz buna asla tenezzül etmedi. Çünkü onun
~ 92 ~

− Peygamberimiz −

gayesi, hedefi dünyevi saltanat temini değil, insanları yozlaşma bataklıklarından kurtarmak ve hidayet yoluna ulaştırmaktı. Onun kalbindeki ateş, insanların insani seviyelerini yükseltmek için yanıyordu.

5. İsrâ Hâdisesi ve Mi’raç
Bi’setin on birinci senesi nübüvvet çevresi bu hâdiseler ile dolu ve İslâmiyet endişelerle örtülmüş bir haldeydi. Bin türlü zahmet ve felaketle imtihan
edilmiş olan Müslümanlar, bu endişeli ve bu muazzam günlerde akla hayret
veren yeni bir hâdiseye iman ile sınanmak vaziyetine girdiler.
Kur’ân-ı Kerim’in açıkladığı üzere bu sırada Cenâb-ı Allah Peygamberimize insanlar arasında tartışmaya sebep olmak ve insanları sınamak için bir
rüya gösterdi. Bu hâdise Kureyşliler ve Müslümanlar arasında yayılınca müşriklerin ileri gelenleri, aman Ebû Bekir’e haber verelim bakalım bunu da tasdik edecek mi, dediler.
Hz. Ebû Bekr derhal, “Eğer hakikaten Resulullah söylediyse doğrudur.
Yalan söylemelerine ihtimal yoktur” sözü ile karşılık verdi. Buna da inanıyorsun değil mi demeleri üzerine “Bu nedir? Daha garibine inanıyorum, hemen
her gün, her gece semadan kendisine haber geldiğini söylemesi bundan daha
ziyade garip değil midir?” cevabını verdi. Hz. Ebû Bekr’in iman dolu cevabı
herkesi hayrete düşürdü. Bütün Müslümanlar hayret verici hâdiseyi ve Peygamberimizi tasdik ettiler.
Bu hâdise ve bu iman, o sıralardaki vaziyetin zorluklarına rağmen Müslümanlardaki azim ve imanın kuvvetini peygamberde yalnız ilâhî emre tabi
olmadaki samimi hareketin derecesini ifade eder. Yoksa böyle bir vakayı Peygamberimiz, her halde büyük bir nüfuz kazanıncaya kadar geciktirebilir veya
böyle bir müşkül vaziyet içinde açıklamazdı. Bunlar Peygamber’in doğruluğunu ve ashâbın en kuvvetli iman ile peygambere bağlı olduğunu, gösterir.
Kur’ân-ı Kerîm’in bu hâdiseye dair iki ayetini okuyalım:
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“Hamd ve senâ evvela Allah’a ki kulunu Mescid-i Haram’dan etrafını mübarek
kıldığımız Mescid-i Aksa’ya geceleyin yürüttü. Taki ona bazı ayetleri gösterelim.”53
“Sana şunu dediğimizi hatırla! Muhakkak, Cenâb-ı Allah insanları kuşatmıştır,
sana gösterdiğimiz rüyayı emretmiştik.”54
Muhakkak olan şudur ki Peygamberimiz isrâ olayı vuku bulurken
Mekke’deki Kâbe’den Kudüs’teki mescide kadar bütün ayrıntılı şeyleri muhafaza edecek bir surette gözlemlemiştir. Çünkü Ebû Cehil ve taraftarı eğer
Kudüs’e gittiysen bize orasını anlat dediler. Peygamberimizin Kudüs civarına
kadar gittiğini ve fakat Kudüs içine girmediğini biliyorlardı. Peygamber’in
nitelendirmesi o günkü vaziyete uygun oldu. O sırada Kudüs yolu üzerinde
bulunması gereken bazı kervanların hallerinden sordular, her birine nerede
rast geldiğini ve her birini ne halde gördüğünü söyledi. Bunların tümü
bilâhare araştırıldı ve aynen çıktı.
Fakat Hz. İsa’nın dediği gibi iman etmeyecek olanlar şimdi ölüler içinden
biri kalkıp dile gelse yine iman etmezler. Kureyş müşrikleri de yine iman etmediler. Sağlam Müslümanlar Peygamberimizin Kudüs’e bedeniyle gittiğine
inanacak derece iman kuvveti gösterdiler.
Hristiyan tarihçileri bu hâdiseye çok önem vermişlerdir. Fakat şarklı bir
tarihçi, Hz. İsa’nın semaya bedeniyle yükseldiğine inanan Hristiyanlardan
Hz. Muhammed’in bedenen yükseldiğine dair Müslümanların inancını akla
aykırı görmelerinin sebeplerini haklı olarak soruyor.
Mi’raç hakkında birtakım hadisler vardır ki bunlara bazı husûsî fikirlerin
karışmış olması ihtimalini göz önünde bulundurarak ehl-i sünnet ulemâsı
Kur’ân’da beyan edildiği kadar isrâ hâdisesinin muhakkak olduğunu kabul
ederler.

53

el-İsra,17 /1. (sad.)
17/60. (sad.)

54el-İsra,
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6. Peygamberimize Evlilik Teklifi
Hz. Hatice’nin vefatından sonra Peygamberimiz, uzun zaman yalnız yaşamıştı. Ashâbın çoğu Peygamberimizin evlenmesini arzu eder ve kimisi kalben kız kardeşini veya kızını teklif etmeyi düşünürdü. Hakikaten böyle şerefli
bir zat ile hısımlık kurmak kadar büyük bahtiyarlık olamazdı. Ancak bunu
kimsenin peygambere açmaya cesareti yoktu.
Bir gün Osman b. Maz’ûn hazretlerinin eşi Havle bint Hakim Ya Resulallah! dedi. Sizin böyle eşsiz bulunmanız iyi değildir. Hiç kimse insanın eşi kadar kendisine iyi bir arkadaş olamaz. Size husûsî işlerinizi kolaylaştıracak bir
dost lazımdır. Eğer arzu ederseniz bir eş bulalım.
Resulullah, bir müddet durdu ve ey Havle! Acaba münasip bir kadın var
mı, diye sordu. Habeşistan’a hicret edip de kocasının evvela mesleksizliği ve
bilâhare vefatı dolayısıyla dul kalan Sevde bint Zem’a İslâmiyet uğrunda birçok zahmete katlanmış ve yaşı pek ziyade ilerlemiş bir kadındı.
Havle, Peygamberimize ilk defa bu kadını teklif etti. Peygamberimiz
pekâla, git talip ol diye Havle’yi gönderdi. Şevval ayının başlarında dört yüz
dirhem mehir ile Sevde Peygamberimizin ikinci eşi olmak şerefine erişti.
Peygamberimizin ansızın evlilik yaptığını görenler, kendisine Müslümanların ileri gelelerinden bazı kızlar verilmesini teklif ettiler. Bu teklifler
içinde Peygamberimiz Hz. Ebû Bekr Sıddîk’ın küçük kızı Hz. Âişe ile evlenmeyi kabul etti. Fakat üç beş sene evlilik ertelendi.
Hz. Peygamber’in birçok kadın aldığını söyleyenler, bu hakikatlerden bilgileri olduğu takdirde şüphesiz utanacaklardır. Arabistan bölgesi gibi herkesin istediği kadar eş ve cariye aldığı bir yerde Peygamberimizin bu kadar ihtiyatlı davranması dikkat edilecek noktalardandır. İleride, Medine devrinde
Peygamberimizin bazı kabilelerle ittifakı temin etmek için o zamanın usulüne
göre bazı kadınları nikah altına aldığını ve harben mağlûp olan kabilelerin
yine o zamanın ve o çevrenin harp usulüne göre katliam edilmesi veya esir
muâmelesi görmeleri kararlaştırılmışken onları bu vaziyetten kurtarmak için
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içlerinden birini kendine nikahlayarak bunlar Peygamber’in hısımlarıdır,
hürmete layıktır diye katliamdan veya esaretten kurtardığını göreceğiz. Yine
o devirde Peygamberimizin kadınlara birtakım haklar temin ettiğini, çok evliliği sınırlandırma ile bir eşten fazlasını birtakım şartlar altında alınabilecek
kadar sıkı sınırlamalar altına aldığını göreceğiz. Şüphesiz kadınlık, bugünkü
haysiyet ve şerefini Peygamberimizin bu inkılabına borçludur. Avrupa’da kadınlar bir esir muâmelesi görmekteyken Peygamberimiz, bir erkeğin eşine çamaşır yıkatmaya, husûsî hizmetlerinde kullanmaya, hatta çocuğunu kadın
arzu etmediği takdirde emzirtmeye hakkı olmadığını ilan ediyordu. Bu hakikatler, dünyanın dört bir yanına aksettikten sonradır ki dünya kadınlığı kendi
haysiyetine sahip olmuştur.

J. MEDİNELİLERLE TEMAS
1. Akabe’de Meydana Gelen İlk Toplantı
Resul-i Ekrem, her sene hac mevsiminde Mekke dışına çıkarak etraftan
gelen kabilelerle temas ediyor ve onları münasip bir dil ile İslâm’a davet ediyordu. O sıralarda müşrik Araplar, Şevval ayını Ukaz panayırında geçirirler.
Sonra Mecenne panayırında yirmi gün kalırlar, ondan sonra da Zülmecâz panayırına giderler ve orada hac zamanı yaklaşıncaya kadar vakit geçirirlerdi.
Kâbe’yi ziyaret zamanı gelince Mekke etrafı kabileler için bir karargâh olurdu.
Mekke’nin kuzey yönünde takriben bir saat mesafede küçük bir tepe Akabe
az ilerisi Mina’dır. Kabilelerin en ziyade konakladıkları yer buralardı.
Peygamberimiz, buralarda kabilelere İslâmiyet’i anlatır. Kureyşlilerin aldatmaları yüzünden kabileler İslâm’ı kabul etmiyor olsalar da tek tük Müslüman olanlar da vardı. Bu suretle Peygamber’in namı ve tebliği bütün Arabistan’a yayılıyor ve her tarafta Hz. Muhammed’in fiilleri ve hareketleri, sözleri
ve fikirleri münâkaşa edilir ve muhtelif şekillerde açıklanırdı.
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Arabistan’da kuvvetli bedeni, zarâfet ve asâleti, güzelliği ve cesareti ile
meşhur olan Benî Amr kabilesinden Süveyd ve Hazreclilerden İyâs, İslâmiyet’i tek başına kabul etmişlerdi. Bunlar gibi muhtelif kabilelerde İslâmiyet’i
kabul edenler, çevrelerinde dikkat çekici bir tesir uyandıramamışlardı.
Bi’setin on birinci senesinde Peygamberimiz, hac mevsiminde muhtelif
kabileleri irşâda çalışıyorken Akabe yakınında Medineli Hazrec kabilesinden
birkaç adama tesadüf etmişti. Bunların kimliklerini araştırdıktan sonra kendileriyle sohbet etmeye başladı, biraz Kur’ân okudu ve bu kişilere İslâmiyet’i
tebliğ etti.
Evs ve Hazrec’e mensup olan bu adamlar, ahalisinin mühim bir kısmı
Musevîlerden oluşan Medine’de ikamet etmekte olduklarından Yahudilerin
Kitâb-ı Mukaddes’inde geleceği müjdelenen Nebi-yi Mev’ud’un gönderilmek
üzere olduğunu Yahudilerden duymuşlardı. Hz. Muhammed, bunlara nübüvvetini tebliğ ettiği zaman onun bu hareketi şaşırtıcı görülmüştü. Bir tarafta
Peygamberimiz tarafından açıklanan İslâm esaslarının güzelliği, diğer taraftan gelmesi yakın olan Peygamberimizin beklenilmekte olması, Evs ile Hazrec
kabilelerine mensup olan bu zatların kalbinde Hz. Muhammed’e iman etmek
hissini uyandırmıştı.
Artık Cenâb-ı Allah’ın iradesi, insanların şirk düşkünlüğünden, cehâlet
karanlığından, körlükten kurtulmalarına ve İslâmiyet’in yayılmasına ait olmuştu. Bu altı zat derhal iman ettiler. Bunların reisi Es’ad b. Zürâre’dir.
İslâmiyet’i kabul eden bu altı Medineli, Peygamberimizin ciddiyet ve samimiyetine hayran ve tebliğinin tesirleriyle hararet dolu oldukları halde hac
mevsiminden sonra yurtlarına geri dönünce Hz. Muhammed’in bi’setini haber vermişler ve Medine halkı bu haberi büyük bir şevk ve heyecan ile karşılamıştı.
Şimdi Medine’nin her köşesinde onun adı mevzûbahis ediliyor, insanları
Allah’a davet eden, her türlü ihtilaflara ve asır sürmüş ayrılıklara son veren
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bir Peygamber’in ortaya çıktığı söyleniyordu. Bu tesirler altında Medine’den
çok kimse Müslümanlığı kabul etmişti.

2. Birinci Akabe Biatı
Ertesi sene bi’setin on ikinci ve miladın 621’inci senesinde Medine ahalisinden on iki kişi hac görevini ifa etmek için hacca gelmişlerdi. Bunlar da Medine’de ikamet etmekte olan Evs ve Hazrec kabilelerini temsil ediyorlardı. Bu
zatlar evvelki altı kişinin iman sahnesi olan yerde toplanarak Peygamberimize biat etmişlerdi.
Medinelilerin söz verdikleri şeyler şunlardır:
“Cenâb-ı Hakk’a şirk koşmamak, hırsızlık etmemek, zina suçu işlememek, çocukları öldürmemek, başkalarının aleyhinde fena sözler söylememek
(İftiradan uzak durmak), hak olan şeyde peygambere itaatsizlikte bulunmamak.”
Bu hâdise Akabe tepesinde cereyan ettiğinden buna birinci Akabe biatı
adı verilmiştir. Biatte esas olan şu altı maddeye bakılırsa İslâmiyet’in takip
ettiği yolu anlamak mümkün olur. Bunlarda tam manasıyla bir medeniyetin,
maddî ve mânevî medeniyetin, esasları var. Arapların o zamanki kötü adetlerini bilenler bunların kıymetini bir kat daha yakından takdir edebilirler. O
zamanlarda Araplar, kız çocuklarını diri diri mezara gömerlerdi. Hırsızlık,
Yahudilerde olduğu gibi maharet kabul edilirdi. Fuhuş, bazı kimselerce ticaret vesilesi addedilirdi. Kısa bir zamanda bu adetleri ortadan kaldırmak, çok
dikkate değer bir hâdisedir. İnsan âlemine karşı Hz. Musa’nın o on emri ne
derece ehemmiyete sahip ise Medinelilerle sözleşilen bu altı madde daha büyük bir ehemmiyete sahip olmuştur. Dikkat edilecek nokta şudur ki Hz. Musa
o emri yalnız tebliğ etmiş, Hz. Muhammed ise onları fiilen yapılacak duruma
koymuş ve cahil Arapları medeniyete sokmuştu.
Bu sırada İslâmiyet’e en büyük hizmeti ifa etmiş bir zat vardır ki onun
saygıdeğer namını övmek, Müslümanlar için bir vazifedir.
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K. İSLÂMİYET’İN İLK MÜRŞİDİ
1. Mus’ab Bin Umeyr Kimdir?
Evs ve Hazrec kabileleri ashâb-ı Kiramdan birinin Medine’ye gönderilmesini istemiş olduklarından Resul-i Ekrem de onlara Kur’ân-ı Kerîm’i talim
etmek ve İslâm adabını öğretmek üzere Mus’ab b. Umeyr’i Medine’ye göndermişti.
Mus’ab, henüz gençti. Kureyş’in büyük bir ailesine, bayraktar yani askeri
kumandanlığını ifa eden, ailesine mensuptu. Ebeveyni, kendisini pek ziyade
önemle büyütmüş, fakat Müslüman olduğunu işitince hapsetmiş ve baskı etmişlerdi. Mus’ab İslâmiyet uğrunda her türlü meşakkate tahammül etmiş,
Şi’b-i Ebi Talib’de mahsurlar arasında onların zaruret haliyle hemhal olmuş
ve o zamana kadar nâzil olan Kur’ân ayetlerini ezberlemişti. Resul-i Ekrem’den aldığı talimat üzerine Medine’ye varınca büyük bir dirayet ve fiiliyat
gösterdi. Es’ad b. Zürâre’nin evine misafir olmuştu.
O sırada Medine’deki İslâm ehlinin adedi kırka ulaşmış bulunduğundan
reis Es’ad ve muallim Mus’ab ile Müslümanlar Cuma günleri Medine dışına
çıkıp cemaatle namaz kılarlardı.
Es’ad’ın teyze oğlu ve Evs kabilesinin reisi olan Sa’d b. Muâz ile yine reislerden olan Üseyd b. Hudayr henüz imana gelmemiş olduklarından İslâm
dini tamamen yayılamıyordu.

2. Üseyd Bin Hudayr’ın İmanı
Bir gün Mus’ab ile Es’ad, Benî Züfer evlerinden birinde muhabbet ederken Üseyd b. Hudayr süngüsü elinde olduğu halde onların üzerine geldi.
“Garazınız nedir, birtakım zayıfları aldatıp azdırıyorsunuz” sözleriyle hiddet
ve şiddet gösterdi. Mus’ab ona tam bir nezaketle “Hele lütfen biraz oturunuz!
Sözümüzü dileyip maksadımızı anlayınız!” diyerek Üseyd’i oturttu.
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Mus’ab ona İslâm dinini anlattı ve bir miktar Kur’ân okudu. Kur’ân’ın
belagatı ve içerdiği hakikatler Üseyd’e tesir etti ve hayretlere düşürdü. Bu ne
güzel şey dedi.
Mus’ab ona dini telkin etti, o da İslâm ile müşerref oldu. Orada yeni Müslümanların hararet ve muhabbet dolu sohbetine bir müddet katıldıktan sonra
“Ben gideyim size birini göndereyim. Eğer o da imana gelirse artık bu beldede
iman etmedik kimse kalmaz” dedi. Gitti ve Sa’d b. Muâz hazretlerini gönderdi.

3. Sa’d Bin Muâz’ın İmanı
Sa’d oraya Üseyd’in yapamadığı bir işi yapmak ve meseleye nihayet vermek fikriyle geldi. Ev sahibine hitâben “Es’ad! Eğer seninle aramızda akrabalık olmasa böyle kabilemiz arasına soktuğunuz çirkin hareketlere sabır ve tahammül edemezdim” sözleriyle azarladı ve tehdit etmeye başladı.
Mus’ab, Sa’d’a da biraz nezaketle muâmele ederek oturmasını teklif etti
“Sözlerimizi ve maksadımızı anlayınız da ona göre hareket ediniz, beğenmezseniz biz de size çirkin gördüğünüz şeyleri tekliften vazgeçeriz” dedi.
Sa’d b. Muâz, Mus’ab’ın sözlerini dinledi, İslâm dininin ne demek olduğunu anlayınca düşünmeye başladı. Mus’ab’ın okuduğu Kur’ân ayetleri
Sa’d’ın yüzünde iman alametleri gösteriyordu.
Sa’d, hemen “Siz bu dine girerken ne yapıyorsunuz” diye sordu. Mus’ab
ona İslâm dininin erkan ve adabını bildirdi. Sa’d da iman dairesine girdi.
Sa’d b. Muâz iman edince hemen kalkıp kendi kavmi olan Benî Abdileşhel taifesinin yanına gitti onlara ey cemaat, beni nasıl bilirsiniz dedi. Onlar,
sen bizim ulumuz ve en faziletlimizsin” dediler. Öyleyse siz de Allah ve resulüne iman etmelisiniz ve iman etmedikçe bundan sonra hiçbirinizle görüşmeyeceğim, dedi. O gün Benî Abdileşhel kabilesinden iman etmedik kimse
kalmadı. Bundan sonra Sa’d b. Muâz ile Mus’ab, Es’ad b. Zürâre’nin evinde
oturup diğer Medinelileri İslâm dinine davet ile meşgul oldular. Az müddet
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zarfında Medine’de İslâm dini öyle yayıldı ki Evs ve Hazrec kabileleri içinde,
bir ev müstesna, Müslüman olmadık kimse kalmadı.
Mus’ab’ın Medine’deki bu fiiliyatı neticesinde Medine tamamen hazırlanmış bir hale geldi. Bir sene devam eden bu fiiliyat pek kuvvetlendi. Şimdi Medinelilerin çoğu gidip bizzat peygambere biat etmek ve o mübarek zatı görmekle şereflenmek istiyordu. Medineliler, şimdi sabırsızlıkla hac mevsimini
bekliyorlar ve İslâmiyet’e ateşli bir muhabbet besliyorlardı.
Mus’ab b. Umeyr, nihayet Medine’deki vazifesini güzelce ifa edince büyük bir İslâm kafilesi ile Mekke’ye geri döndü.
Mus’ab, Mekke’ye ulaşır ulaşmaz hemen Resulullah’ın yanına koştu ve
Medine’deki sonuçları arz etti. Vâlidesi onun Mekke’ye geldiğini işitince kendisine şu haberi gönderdi:
İtaatsiz oğul, vâlidenin oturduğu şehre geliyorsun da evvela onu ziyaret
etmiyorsun. Mus’ab cevabında, evet öyle oldu, hakikaten Resulullah’tan evvel kimseyi ziyaret etmem, dedi. Mus’ab Hz. Peygamber ile görüştükten
sonra vâlidesini görmeye gitti. Aralarında şu konuşma cereyan etti.
-Demek ki senin hala mürted bulunduğunu farz etmeliyim.
-Ben hak dine inandım ve Resulullah’a tâbiyim.
-Habeşistan’a seyahatten sonra Yesrib’te ikamet gibi tuttuğun serserilik
yolundan memnun musun?
Bundan sonra Mus’ab vâlidesi tarafından tutturulup hapsettirileceğini
anlayarak, ne demek, sen bir adamı yolundan çevirmeye mi zorluyorsun!
Eğer beni zindana kapattırmak istiyorsan hiç şüphe etme ki tutmak için bana
uzanacak eli kırarım, dedi.
Vâlidesi o halde benden uzaklaşınız! Sözleriyle ağlamaya başladı. Mus’ab
ise bundan pek müteessir oldu ve “Vâlideciğim, tam bir sevgi ile sana bir nasihat vereyim, “Lâ ilâhe İllallâh Muhammedun Rasûlullah” diye şehadet ge-
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tiriniz ki saadete erişesiniz” dedi. Vâlidesi ise senin dinine girmekle kendi şerefimi ayaklar altına alamam artık ne seninle ne de işlerinle alakadar olmak
istemem, ben kendi yoluma asla sarsılmaz bir azim ile sarılıyorum, sözleriyle
konuşmayı kesti.

4. İkinci Akabe Biatı
Bi’setin on üçüncü senesi hac mevsiminde Mus’ab b. Umeyr, Medineli arkadaşlarından yetmiş üç erkek ve iki kadın ile Mekke’ye gelmiştir. Bunların
kimisi Evs, kimisi Hazrec kabilesindendi. Benî Neccâr’dan Ebû Eyyûb elEnsârî diye tanınan zat (Hâlid) dahi bunların içindeydi. Maksatları Peygamberimizi Medine’ye davetti. Medine kafilesi içinde Medineli tüccarlar ve putperestler de vardı. Fakat bunlar hemşerilerinin bu niyetinden haberdar değildir.
Bütün düşman unsurlarının uyuduğu bir zamanda, gecenin sessizliğinde
yeni dinin bayraktarları ilk biata sahne olan tepede sözleşmek için toplandılar.
Henüz İslâm’ı kabul etmemekle beraber Müslümanlığın ilerlemesiyle hararetli bir surette alakadar olan amcası Abbas’ın refakatinde Peygamberimiz,
aynı yere teşrif ettiler.
Abbas, toplantıyı şu sözlerle açmıştı: “Muhammed’in aramızda sahip olduğu mevkiden haberdarsınız! Şimdiye kadar biz, kendisini düşmanlarından
koruyorduk. Kendisi burada emin ve muhteremdir. Şimdi, onun size refakat
etmesini ve sizinle yaşamasını talep ediyorsunuz! Muhammed’i beraber götürmek için kararlaştıracak sözleşmenin şartlarını ifa edebileceğinize inanıyor
musunuz? Onu her suretle müdâfaa edeceğinize söz veriyorsanız, bu mesuliyeti üzerinize alma hususunda serbestsiniz! Onu götürüyorken şu noktayı
hatırlayınız ki gerek Arap’l-arın gerek başkalarının toplu muhâlefetine uğrayacaksınız.”
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İslâm tarihinde Ensâr namıyla tanınan Medineliler Abbas’ın sözlerini dinledikten sonra, kendilerini kuşatan her tehlikeyi değerlendirerek Müslümanlığı kabul ettiklerini, istenen sözü vermeye âmâde olduklarını söylediler ve
Peygamberimize yönelik hitap ederek “Ya Rasulullah kendi adına istediğin
ahdi açıkla!” dediler.
Peygamberimiz, bazı Kur’ân ayetlerini tilavet ettikten sonra orada bulunanların hepsini namaza davet etti. Namazın ardından, geçen seneki biat tekrar olundu. Sonra biat ahdi başladı.
Müminler, Cenâb-ı Hakk’a şirk koşmayacaklarını, İslâm’ın tebliğ ve talimlerine riayet edeceklerini, hak olan her şeyde peygambere itaat edeceklerini ve kendi eşleriyle çocuklarını nasıl müdâfaa ediyorlarsa Peygamber’i de
öylece müdâfaa edeceklerini bildirdiler. Peygamberimize “Elinizi veriniz” dediler ve her biri Peygamberimizle musâfaha ederek Cenâb-ı Hakk’a ve resulüne itaat edeceğine yemin ettiler.
Biatın tamamlanması üzerine, bu sahneyi uzaktan seyreden bir Mekkelinin sesi duyuldu. Müminlerin kalbine ani bir endişe girdi. Fakat Peygamberimizin metin sözleri herkesin huzur ve soğukkanlılığını iade etti. Bunun ardından Hz. Peygamber bunların arasında mevki sahibi on zatı seçerek bunları
başkan tayin etmiştir.
Cevdet Paşa diyor ki: Peygamberimiz Medinelilerden biat istediği zaman,
Medineliler hayli düşünüp taşındılar ve Ya Resulullah uğrunda ölürsek bize
ne var, dediler. Resul-i Ekrem, cennet var deyince öyleyse elini ver, dediler.
Resul-i Ekrem mübarek elini uzattı. Hemen biat ettiler. Can verip cennet aldılar ve çok hayırlı bir alışveriş ettiler.
Akabe’de meydana gelen bu büyük toplantıda ilk defa olarak harp ihtimali mevzûbahis olduğundan buna “Biatü’l-Harp” denildiği gibi birinci
Akabe biatına da “Biatü’n-Nisâ” denir.
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5. Akabe Biatının Mekke’deki Tesirleri
Mekkeli casus bu konferansın havadisini şehre süratle yaymıştı. Hz. Muhammed ile Medinelilerin bu hareketinden dehşete düşen Kureyş, araştırmalara başladı. Biat gizli bir surette cereyan ettiğinden onun vukuundan ancak
orada bulunan Müslümanlarla Abbas haberdardı. Medine’den gelen gayri
Müslimlerin hâdiseden mâlumâtı olmadığından Mekkelilerin araştırmaları
sonuç vermedi. Fakat hac mevsimi son bulup da herkes dağılınca Peygamberimiz artık gizlemeye hacet görmemiş ve hâdise yayılmıştı. Bunun üzerine
Mekkeliler, hemen Medine kervanını takibe koyulmuşlar, fakat yetişememişlerdi. Yalnız iki kişiyi yakalayabilmişlerdi ki bunların biri kaçmış ve diğeri,
Sa’d b. Ubâde, vaktiyle Mekkelilerden birine iyilik ettiğinden yakayı kolaylıkla kurtarmıştır.
Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki Peygamberimiz Medinelilerin daveti
üzerine Medine’ye gitmiştir. Arapların adetine göre bir kabileye mensup olan
bir fert, diğer bir kabileye katılırsa yeni kabile onun hayatını korumaya mecburdur. Yine olayın akışından anlaşılıyor ki Mekkeliler, Peygamberimizi Medine’ye de gitse, yine rahat bırakmayacaklardı. Binâenaleyh Abbas’ın bu derece teminat istemesinin sebebi tamamen şimdi anlaşılıyor.
Hakikaten Kureyş, İslâm muhacirlerini Habeşistan’a kadar takip etmek
gibi kötü bir hareket yapmıştı. Müslümanların Mekke’yi terkiyle başka bir
yerde bir kuvvet oluşturmalarına razı olamayacaklardı. Ancak Medineliler,
Peygamberimize pek derin bir iman ile bağlıdırlar ve artık her şeyi göze alacaklardı. Hakikaten bunlar büyük bir kanaat ve samimi bir azim ile İslâmiyet’e sarıldılar ve muvaffak oldular.
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L. MEKKE’DE MÜSLÜMANLARIN SON GÜNLERİ
1. Müslümanların Mekke’yi Terk Etmeleri
Peygamberimizin, harp ehli olan bir kavme, Medinelilere güvendiğini gören Kureyş, Mekke’de bulunan İslâm ehline karşı şiddetlerini artırdılar. Müslümanlar müşkül durumda kalmışlardı, çoğu işkenceler içinde muzdaripti.
Gün geçtikçe fecî tehlikeler baş gösteriyordu.
Peygamberimiz, ashâbının umûmî bir katliama uğramasından endişe ediyordu. Bunun üzerine derhal (Yesrib) Medine’ye iltica etmelerini tavsiye etti.
Miladın 622’nci senesi nisanında Müslümanlar aileleriyle beraber Mekke’den
çıkıp ikişer, üçer Kureyş’in dikkatini çekmeyecek bir surette Medine’ye doğru
harekete başladılar.
İlk hicret eden zat, Ebû Seleme b. Abdülesed’dir. Evvelce Habeşistan’a
hicret etmiş olan bu zat, Mekke’de ancak bir sene kalabilmişti. Eşi Ümmü Seleme’nin gitmesine ailesi müsaade etmedi, Ebû Seleme’nin kendi ailesinden
çocuğunu zapt ettiler. Zavallı Ebû Seleme Abdullah tek başına hicret etmeye
mecbur kaldı.
Müslümanlar gizli gizli hicret ediyorlardı. Yalnız Hz. Ömer, kılıcını beline, oklarını eline alarak alenen hicret etti. Hz. Ömer giderken Kâbe’yi tavaf
etti, iki rek’at namaz kıldı, sonra Kâbe civarındaki Kureyşlilere hitâben “Akıl
ve idrakten ne kadar nasipsiz adamlarsınız ki birtakım taş, tahta parçalarına
mâbud diye tapıyorsunuz. İşte size sesimin bütün kuvvetiyle ilan ediyorum
ki gidiyorum. Babasını evlatsız, evladını babasız, karısını dul bırakmak isteyen varsa beni takip etsin” demişti.
İki ay zarfında iki yüz kişilik bir kitle, Mekke’den kurtulmuş ve Yesrib’e
ulaşmıştı. Kalanlar ve hapsedilmiş olanlar kaçmaya fırsat bulamadılar. Bunlar
arasında Suheyb isminde birisi vardı ki Hz. Peygamber onun hakkında
“Rum’un ilk semeresi” demişti. Bu zat evvelce esir edilmiş bir Türk’ken velisi
tarafından azat edilince başarıyla ticarete başlamış ve hayli servet sahibi ol-
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muştu. Mekkeliler, bunun hicret edeceğini anlayınca hapsetmişler ve “Sen buraya ihtiyaç ve fakirlik içinde geldin, içimizde kazandığın servet şu bulunduğun saadet mertebesine gelinceye kadar arttı, şimdi ise kendin yalnız gitmiyorsun, topladığın serveti de beraberinde götürüyorsun, bu mümkün değildir.” demişlerdi. Suheyb, bunlara cevaben, eğer mülklerimden ferâgat edersem beni serbest bırakır mısınız, dedi. Mekkeliler bu teklifi kabul ettiler. O da
bütün servetini terk ederek Medine’ye hicret etti. Bu hâdise Hz. Peygamber’e
nakledildiği zaman “Suheyb kârlı bir pazarlıkta bulunmuş” demişti.
Medineliler, dindaşlarını kabul etmek şerefine erişmek için birbirleriyle
rekabet ediyorlar ve muhtaç oldukları şeyleri temin ediyorlardı. Bu suretle
Mekke’nin birkaç mahallesini şenlendiren yüzü aşkın ev boşalmıştı.
Utbe b. Rebîa, bir zamanlar hayat neşesi ile çağlayan bu boş meskenleri
gördüğü zaman derinden içini çekmiş ve büyük bir üzüntüyle “Bunların
hepsi toplumumuzu dağıtan, işlerimizi bozan kardeşimin oğlunun eseri” demişti.
Hz. İsa’nın başına gelen Hz. Muhammed’in de başına gelmişti. Şu farkla
ki Hz. İsa “Benim yeryüzüne sulh için geldiğimi zannetmeyiniz, ben sulh değil ortaya bir kılıç attım. Çünkü ben adamı babasına karşı, kızı anasına karşı,
gelini kaynanasına karşı koymak için geldim” demişti. Hz. Muhammed’e ise
bu töhmetleri en müthiş düşmanlarından biri isnâd etmişti.
Mekke’de yalnızca Resul-i Ekrem, Hz. Ebû Bekr ve Hz. Ali kalmıştı. Hz.
Ebû Bekr Medine’ye gitmek için Peygamberimizden izin istedikçe Resul-i Ekrem, “Sabret, Cenâb-ı Hakk’ın sana bir arkadaş ihsan etmesi umulur” buyururlardı.
ashâb-ı kiram Medine’ye hicret ettikçe Evs ve Hazrec kabileleri onlara pek
ziyade değer veriyorlar, pek ziyade hürmet, ikram ve yardım ediyorlardı.
Bu hâdiselere dikkat edelim. Bunlar, Peygamberimizi bize bir kat daha
açık anlatır, Mekkelilerin İslâm ehline düşmanlığı her gün şiddetleniyordu.
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Müslümanlığın Medine’de kökleşmeye başlaması, Kureyş’in gazap ve hiddetini büsbütün artırmıştı.
Mekke’de düşmanlarla mahsur bir halde hemen hemen yapayalnız kalan
Hz. Muhammed, en büyük tehlikelere mâruz bulunuyordu. Fırtına bizzat Hz.
Muhammed’in başına kopmak yeteneğini gösteriyordu. Buna rağmen Hz.
Peygamber, kendinden fazla arkadaşlarını düşünüyor, onları emin bir yere
gönderiyor ve kendisi kanına susayan düşmanları arasında kalıyordu. İşte bu
hâdise Peygamberimizin ilâhî himâyeye olan imanının derecesini pek güzel
anlatır. Kendisi Hz. İsa gibi bütün arkadaşlarından önce hareket edebilirdi.
Yahut Hz. Musa gibi kavmi ile bir gece hareketi meydana getirebilirdi. Fakat
bunların hiçbirini yapmadı. Bütün işlerini dikkatle yaptı, ashâbını birer birer
birleştirerek, rahatlarını temin ederek hareket etti. Arkadaşlarının hepsi, uğrunda canlarını feda etmeye âmâde oldukları Müslümanlığın, ancak resulü
korumakla selâmet bulacağına inanıyorlardı. Fakat Peygamberimizin kalbinin yüceliği ve arkadaşlarına derin muhabbeti, evvela onların yerleştirilmesini gerekli görmüştü. Bu suretle muhacirler ile Ensâr Medine’de toplandılar
ve büyük bir kuvvet meydana getirdiler.
Şimdi belirsiz olan bu kuvvet yarın dünyaya büyük eseri meydana getirecek bir şekil ve mâhiyette ortaya çıkacaktır.
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HİCRET

A. MEKKE DEVRİNİN SONA ERMESİ
1. Kureyşlilerin Son Teşebbüsleri
Bu sırada bulutlar süratle toplanıyordu. Kureyş, Hz. Muhammed’in firar
etmesinden endişe ederek Dâru’n-Nedve’de düzenlediği toplantıya diğer birtakım kabilelerin de reislerini davet etmişti. Mesele, hayat ve memat meselesi
olmuştu, toplantı pek hararetli oldu. Çünkü herkesin gözü yılmıştı. Peygamber’in Mekke’de yapayalnız kalmasından istifade etmek lazımdı. Artık çözüm
yoluna kesin karar verilmeliydi. Kureyş’in ileri gelenlerinden bir kısmı, Peygamber’in zincirlerle bağlanarak bir yere atılmasını ve orada ölünceye kadar
aç bırakılmasını tavsiye etti. Fakat Peygamber’in yoluna tâbi olanlar kuvvet
kazanarak onu kurtarmaya koşar endişesi ile bu fikirden vazgeçtiler. Diğer
bir kısmı Peygamber’in sürülmesini teklif etti. Fakat Hz. Muhammed’in her
nereye gönderilirse tesir eden öğretisiyle oranın halkını kendine itaat ettirerek
kuvvet kazanmasına ve bir gün Kureyş’e hücum etmesi muhtemel olmasına
dayanan bu fikirden de bir sonuç beklenilmedi. Nihayet Ebû Cehil, kabilelerin her birinden kuvvetli birer gencin seçilmesini, keskin kılıçlarla donatılmalarını ve bunların Peygamber’i birlikte katletmelerini teklif etti. Bu teklifin kabulü takdirinde hiçbir kabile Peygamber’in katlinden mesul tutulmayacak,
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Benî Hâşim de Peygamber’in intikamını düşünmeyerek diyet talebiyle yetinecekti. Bu teklif kabul edildi.
Öte yandan Hz. Peygamber, Kureyşlilerin bütün bu kararlaştırdıkları şeylere vâkıf oluyordu. O geceyi yatağında geçirmemesi kendisine emredilmişti.
Hz. Ali’yi çağırttı, yatağa yatmasını söyledi. Yanında muhâfaza olunan bazı
emanetleri ertesi gün sahiplerine teslim etmesi için Hz. Ali’ye bıraktı.
Peygamberimize karşı her işkence revâ görüldüğü halde onun iffet ve
doğruluğundan zerre kadar şüphe edilmez ve emanetler kendisine bırakılırdı.

2. Peygamberimizin ve Hz. Ebû Bekr’in Hicreti
Hz. Ebû Bekr’e hicret hazırlığı için haber geldiği zaman o sevincinden
gözyaşları döktü. Böyle bir dakikada Peygamber’in refakatine erişecekti. Hz.
Ebû Bekr bu beklenti ile zaten iki deve hazırlamış ve düzenlemeler yapmıştı.
Kureyş’in seçtiği asilzâde gençler, Peygamberimizin evi etrafında konuşlandılar. Peygamber’i sabahleyin evinden çıktığı zaman öldürmek üzere bütün gece beklediler. Kendisinin uyumakta olduğundan emin olmak için aralıklardan kendisini gözlüyorlardı.
Hz. Ali, Peygamber’in yeşil cübbesi örtülü olan yatakta yatarken Peygamberimiz, muhasara birliğinin gözlerini ovuşturdukları bir sırada, aralarından
hiç hissettirmeksizin çıktı. Hz. Ebû Bekr’i yanına alarak kimseye görünmeden
iki arkadaş hicret yollarına koyuldular.
Kureyş’in câni gençleri, sabahleyin Hz. Ali karşısında bulunduklarını görünce hayrete düştüler. Bunların muvaffakiyetsizlikleri ve Peygamberimizin
sağ salim hicreti, Kureyş’in öfkesini ve kinini alevledi. Kureyşliler bütün fiiliyatıyla Peygamberimizi aramaya başladılar. Her tarafa atlılar koşturdular.
Hz. Muhammed’in başını getirene mükâfatlar (Yüz deve) vaad olundu. Bütün
Mekke heyecan içindeydi.
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3. Peygamberimizle Arkadaşı Yollarda
Peygamberimiz Hz. Ebû Bekr ile birkaç gün Mekke’nin güneyindeki Sevr
Dağı’nın bir mağarasında saklandılar. Bir kere tehlike o kadar yaklaşmıştı ki
mağara arkadaşı, fena halde mahzun olmuştu. “Yalnız iki kişiyiz” diyordu.
Araştırmalar üç gün devam etti. Kureyşliler artık o civardan ümidi kesmişlerdi. Bu müddet zarfında mağaraya, Hz. Ebû Bekr’in kızı Esmâ ve oğlu Abdullah Mekke’den haber ve yiyecek götürüyorlar ve çobanı Âmir b. Füheyre
de keçilerinin sütünden veriyordu.
İki arkadaş Kureyş’in araştırmalarının son bulduğunu anlayınca Abdullah b. Uraykıt’ı gizli yolları göstermesi için yanlarına aldılar. Fakat hala tehlike aşılmamıştı. Peygamberimizin başı karşılığında verilecek mükâfat birçok
adamın hırsını tahrik etmişti. Meşhur bir cengâver olan Sürâka Medine yolunda üç develinin görüldüğünü haber almış ve takibe koyulmuştu. Hz. Ebû
Bekr’in tekrar kalbi çarptı. Peygamberimiz mağara arkadaşını tatmin etti.
“Korkma! Cenâb-ı Hak bizi himâye eder” buyurdu.
Hakikaten Sürâka’nın yolda atı kapaklanmış ve kendisi düşmüştü. Bunun
üzerine yaptığı bir fal açmadan da olumsuz bir cevap aldı.55 Bu sebeple
mânevî kuvveti kırılmıştı. Peygamber’in yanına yaklaşınca atı tekrar kapaklandı. Sürâka, bundan korku ve dehşete kapılarak takip etmekte olduğu zattan af ve aman diledi. Emannâme Hz. Ebû Bekr tarafından bir kemik üzerine
yazılarak kendisine verildi.
Yolcular, bir müddet Ümmü Ma’bed’in çadırında istirahat ettikten ve bir
miktar süt içtikten sonra yola devam ettiler. Üç günlük bir yolculuktan sonra
başka bir saldırıya mâruz kalmaksızın Yesrib arazisine dahil oldular.

55

Arapların adetine göre bir vakanın hayırlı olup olmadığını anlamak için fal açılırdı. Eğer uçurdukları güvercin veya başka bir kuş Şam tarafına uçarsa uğursuz, Yemen tarafına uçarsa
uğurlu addediliyordu. Şeâmetin (uğursuzluğun) Şam kelimesiyle, teyemmünün (uğurluluğun)
Yemen kelimesi ile münasebeti, bu fal açmadan kaynaklanmış olacaktır.
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Mekke ile Medine Arası ve Etrafı
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4. Kubâ’ya Ulaşma
Miladın 622’nci senesinin Haziran’nda Peygamberimiz Hz. Muhammed
Mustafa (s.a.v.), bundan böyle mesken ve sığınak kabul ettiği yere ulaşmış ve
Yesrib’in güneyinde iki mil mesafede güzelliği, arazisinin feyiz ve bereketi ile
meşhur olan Kubâ’da devesinden inmişti. Burada birkaç gün istirahat ettiler.
Burada Hz. Ali de kendilerine katıldı.
Hz. Muhammed’in hicreti üzerine Kureyş, onun yerinde Hz. Ali’yi bulduklarından dolayı hakkında her kötü muâmeleyi revâ görmüşlerdi.
Hz. Ali yaya olarak Mekke’den ayrılmış, gündüz saklanarak, geceleri yürüyerek Kubâ’ya gelmişti. Kubâ’nın sahipleri olan Amr b. Avf Peygamberimizin aralarında uzun süre ikâmet etmelerini arzu etmişlerdi. Fakat Peygamber’i Medine’de bekleyenler çoktu, vazifesinin gecikmesi de buna mâni oluyordu. Bu sebeple Peygamberimiz kendisini karşılamaya gelen ashâbı ile Medine’ye hareket etti.
Artık Peygamberimiz Medine’ye giriyor ve büsbütün yeni bir hayata yeni
bir devre geçiyordu. On üç seneden fazla süren bütün Mekke devri esnasında
Hz. Muhammed, düşmanlık ve muhâlefetle kuşatılmış olduğu halde çalışmıştı. Bu müddet esnasında onun rûhanî kudreti takriben üç yüz iman kahramanı yetiştirmiştir. Bunlardan hiçbirinin imanı bir an sarsılmamış, en vahşiyâne işkenceler bunları yollarından ayırmamış, bilakis bunların hepsi Hz.
Peygamber’i terk etmektense evlerini, yurtlarını, mallarını bırakıp gitmeyi
tercih etmişlerdi. On üç sene gibi kısa bir müddet zarfında, bütün bir milletin
birlik içindeki direncine rağmen büyük bir değişim meydana geldi. Bu âciz
bırakan değişimi meydana getiren, tek bir şahsiyetin rûhî kudretiydi. Bu
müddet içinde rezilliklere ve hurâfelere batmış, en alçak putperestliğe saplanmış, en kirli, en zalim adetlerin zincirlerine bağlanmış yüzlerce insan kurtarılmış ve ahlakın zirvelerine yükseltilmiştir. Hz. Muhammed, bunlara yeni ve
kuvvetli bir hayat üflemişti, o kadar ki bunlar hak, fazilet ve hayır esaslarını
bir kere kabul edince, en müthiş işkencelere uğradıkları halde artık onları terk
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etmemişlerdi. Resul-i Ekrem insani haysiyet ve mesuliyet hissini bunlara bu
kadar kuvvetle geçirmişti.
Hakikaten Peygamberimiz, insanlığın en büyük hayırseveridir.

B. MEDİNE’NİN İLK GÜNLERİ
1. Medine’de Hazırlık ve Bekleyiş
Peygamberimiz, bi’setin on üçüncü yılında, rebiülevvel ayının on ikisi (M.
28 Haziran 622), cuma günü Medine’ye ulaşmışlardır. Alelâde zamanlarda on
bir günde gerçekleşen Mekke-Medine seyahati sekiz günde tamamlanmıştı.
Müslümanlar, İslâm’ın yükselişinin başlangıcı olan bu hâdiseyi tarihin
başlangıcı kabul ettiler. Peygamberimizin doğumu veya Hira Mağarası’ndan
vahiy ile gönderilmiş olması tarihin başlangıcı addedilmeyip de hicretin tarihin başlangıcı kabul edilmesi bu hâdisenin İslâm âlemindeki büyük ehemmiyetini ifade eder.56
Hakikaten öyledir. İslâm, şimdi büsbütün yeni bir hayata mazhar olmuş;
hicret, İslâmiyet’in önüne yeni bir yüksek ufuk ve ilerleme açmıştır. Bu itibar
ile bazı yazarlar bu devri Mekke devrinden ayırıyorlar ve buna yeni devir yahut Medine devri ismini veriyorlar.
Medine’de Peygamberimizin Mekke’den çıktığı haberi yayılmıştı. Müslümanların çoğu her sabah serinde Mekke yollarında birkaç kilometre ilerleyerek Resul-i Ekrem’in gelişini bekliyorlardı. Medine, heyecanlı bir bekleyiş
içindeydi.

56

Hicret, muharrem ayında başlamıştır. Çünkü zilhicce ayında olan hac münasebetiyle Peygamberimiz Medinelilerle görüşmüştü. Medineliler gittikten sonra Peygamberimiz ashabına hicret
için izin verdi ve onlar muharrem ayının başında hicrete başladılar. Peygamberimiz safer
ayında Mekke’den çıkmış ve rebiülevvelde Medine’ye ulaşmıştı. Arabî aylarında muharrem
ayının sene başı kabul edilmesinin sebebi budur.
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Nihayet bu ateşli bekleyişin ızdıraplı saatleri sona erdi ve teşrifini bekledikleri muazzam misafir, Medine ufkunda göründü. Kendisini ilk gören
adam, bir kaleden etrafı gözleyen bir Musevî’ydi. Bu suretle Kur’ân-ı
Kerîm’in bir ayeti gerçeği ortaya çıkardı: “Ehl-i Kitap olanlar onu, evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar.”57
Medine’de Müslümanlar bölük bölük Kubâ’ya koşarak Peygamberimizi
karşılamışlardı. Medine’de Peygamberimizin gelişini kutlamak için şenlik hazırlıkları yapılıyordu. Bu arada Peygamberimiz boş durmadı ve Kubâ’da
ashâbı ile çalışarak bir cami-i şerif yaptı.

2. İslâmiyet’in İlk Cuma Namazı
Bir cuma günü sabahı Peygamberimiz, kendisini Medine’ye götürmek
için İslâm kafilesi ile Kubâ’dan hareket etti ve Medine yolunu tuttu. Yolda
giderken Rânûnâ denilen vadinin üst tarafına saptı ve orada ashâbıyla cuma
namazını kıldı.
Peygamberimizin ilk kıldığı cuma namazı budur. Burada gayet mühim
ve edebî bir hutbe okudu ki bu hutbe büyük bir ehemmiyete sahip olduğundan hülâsa tercümesini nakledelim:
“Allah’a hamd ederim ve ondan yardım isterim. Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerimizden Allah’a sığındık. Allah’ın hidayet ettiğini, kimse
yoldan çıkaramaz. Allah’ın yoldan çıkardığını da kimse hidayet ettiremez. ََ للاَُ َو ْح َدَهَََُلَ َش ِّر
َ ََّ اَ ْش َه َُدَاَ َْنَ َلَاِّ َلهََاِّ َل- Şehadet ederim ki Allah’tan başka tapınacak yoktur.
ُيكَلََه
O birdir ve ortağı yoktur.
Kelâmın en güzeli, Kur’ân’dır. Cenâb-ı Hak kimin kalbini Kur’ân’l-a süslerse ve onu kafirken İslâm’a sokarsa, o da Kur’ân’ı başka sözlere tercih ederse
işte o kimse kurtulur. Doğrusu kitabullah kelamların en güzeli ve en etkilisidir. Allah’ın sevdiğini seviniz, Allah’ı candan ve gönülden seviniz, Allah’ın

57

el-Bakara, 2/146. el-En’am 6/20. (sad.)
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kelâmından ve zikrinden usanmayınız ve Allah’ın kelâmından kalbinize kasvet gelmesin. Zira kelâmullah, her şeyin âlâsını ayırıp seçer. Alemlerin hayırlısını ve kulların güzîdesi olan peygamberlerin ahvâlini zikreder, helal ve haramı açıklar. Artık Allah’a ibadet ediniz, ona bir şeyi ortak etmeyiniz, ondan
hakkıyla sakınınız ve iyi sözler söyleyiniz. Sözünüz hak olsun ve aranızda
kelâmullah ile muhabbet ediniz. Muhakkak bilmelisiniz ki Allah-u Teala ahdini bozanlara gazap eder. Vesselamu aleyküm.”
Cuma namazını edâ ettikten sonra Hz. Peygamber, devesine bindi ve Medine’ye yöneldi.

3. Medine’de Karşılama
Medine’de halk toplu tezahürat için hazırlanmış, en güzel elbiselerini giyinerek Peygamberimizi karşılamaya çıkmışlardı. Kadınlar, evlerinin damlarına çıkarak asil misafirlerinin şerefine karşılama şiirleri söylüyorlardı. Çocuklar, sokaklarda “Resulullah geldi, hoş geldi” diye çağrışıyorlardı. O gün
adeta düğün, bayram edercesine şenlik yapıldı, Peygamberimiz kimin evinin
önünden geçse “Buyurunuz Ya Resulullah” diye evlerine davet ediyorlar ve
devesinin yularından tutup döndürmeye çalışıyorlardı. Resul-i Ekrem devesinin dizginlerini salıvererek istediği yerde durması için onu serbest bırakmıştı. Nihayet deve kendiliğinden Ebû Eyyûb Hâlid el-Ensârî’nin evinin
önündeki boş arsada çöktü. Hz. Hâlid (r.a.) Zeyd b. Hârise ile devenin üzerindeki şeyleri alıp evine götürdü.
Peygamber efendimizin şereflendirmesiyle Medine şehri hakikaten bir
büyük bayram yaptı. Peygamberimizle müşerref ve mesut oldu, nur ile doldu.
Herkes Hz. Hâlid’in evine gelip Resul-i Ekrem’i ziyaret ediyor, Yahudi ve
müşriklerden birçokları yeni din İslâm’a giriyorlardı.
Bu sırada Peygamberimiz Mekke’de kalan kızları ile eşi Sevde’yi getirmek için Zeyd b. Hârise ile Ebû Râfi’yi gönderdi. Bunlar hem Hz. Peygam-
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ber’in hem kendilerinin hem de Hz. Ebû Bekr’in ailesini hep beraber Medine’ye getirdiler. Peygamberimizin teşrifi üzerine Yesrib eski adını değiştirerek Medinetü’n-Nebî namını aldı.
Medine-i Münevvere Planı
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1-Harem, Mescid-i Nebî, 2-Ravza-i Mutahhara, 3-Çarşı Sokağı, 4-Kale, 5Benî Hüseyin mahallesi, 6-Agora? Mahallesi, 7-Bâbü’l-Cum’a, 8-Baki Mezarlığı, 9-Bâbü’ş-Şam, 10-Bâbü’l-Mısrî, 11-Menaha Meydanı, 12-Vaha, Dış Mahalleler, 13-Sünh, Dış Mahalleler, 14-Sel Yatağı, 15-Bahçeli Evlerden Oluşan
Mahalleler.

4. Yesrib veya Medinetü’n-Nebî
O sıralarda Medine, etrafı açık bir şehirdi. Bir zamanlar buralarda Amelika yaşıyordu. Bilâhare Yunanlıların ve Romalıların baskısından kaçan Musevîler, buraya gelmiş ve eski yerlerini imha ederek yerleşmişlerdi. Bu Yahudi
muhacirlerin en büyük kısmı Hayber’de oturan Benî Nadîr, Fedek’te oturan
Benî Kurayza, Medine civarında Benî Kaynuka’ydı. Sağlam kalelerde yaşayan
Yahudiler, bir müddet Arap’l-arı hakimiyet altına almış ve Kahtani asıllı iki
kabile olan Evs ile Hazrec kabilelerinin oraya yerleşmesine kadar devam etmişti. Çok geçmeden bu iki kabile de birbiriyle yok edici kavgalara başlamış
ve Peygamberimizin Medine’ye teşrifiyle aralarında evvela barışçıl geçinmiş
ve bilâhare din kardeşliği ile İslâm sancağı etrafında toplanmışlardı.

5. Medine’de Fırkalar
Peygamberimizin Medine’ye teşriflerinden sonra üç fırka daima dikkatleri üzerine çekecektir. Birinci fırka muhacirler ile Ensâr’dan oluşan İslâm fırkasıdır. İkinci fırka, görünüşte Müslüman olan fakat zayi olan menfaatlerinden dolayı gizlice İslâmiyet’i yok etmeye çalışan münafıklar zümresiydi. Bunların reisi Abdullah b. Übey’dir. Abdullah b. Übey, Medine’de hükümdarlığını ilan edeceği sırada peygamber gelmiş ve Abdullah’ın durumu bozularak
sonunda mecburen Müslüman olmuştu.
Üçüncü fırka en vahim unsuru teşkil eden Yahudilerdir. Bunlar Kureyş
ile sıkı ticaret münasebetinde bulunuyorlardı. Önce bunlar Müslümanlara çok
yardım etmişler ve Peygamber’i karşılama merasimine katılmışlardı. Çok geçmeden Yahudiler, hilekarlığa ve fesada başladılar. Peygamberimiz bunları bir
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sözleşme imzalamaya mecbur etmişti ki bir müddet bundan istifade edilmiş
ve bilâhare Yahudiler buna da riâyet etmemeye başlamışlar ve başlarına
felâketi getirmişlerdir.
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MEDİNE DEVRİ

A. MEDİNE’DE FAALİYET VE DİNİ HAREKET
1. Mescid-i Nebevî
Hz. Peygamber Medine’ye ulaşır ulaşmaz en ehemmiyetli işi hem cemaatle ibadete kâfi hem de müzakere toplantılarına elverişli bir mescit yaptırmak oldu. Müminler o ana kadar şunun bunun oturduğu şahsi yerlerinde,
bilhassa Es’ad b. Zürâre’nin evinde toplanırlardı.
Bu sebeple Medine’de ilk yapılan iş mescit inşâsı oldu. Evvelce devenin
çöktüğü arsayı, sahipleri olan iki yetim, mescit inşâ edilmesi için hediye etmişlerdi. Fakat Peygamberimiz o yerin ücretini Hz. Ebû Bekr’e verdirdi.
Peygamberimizle ashâbı birlikte çalışıyorlardı, kerpiç ve kereste tedarik
edildi. Mescid-i Nebevî gerek şekil gerek yapımı itibarıyla sadeliğe bir temsildi. Duvarlar kerpiçten, tavan hurma ağacındandı. Tavanın üstü hurma dallarıyla örtülmüştü. Fakat bunlar yağmurun sızmasına mâni olmadığından, çamurdan korumak için zemin çakıl taşları ile döşenmişti. Duvarlar, yedi arşın
yüksekliğinde ve kıble Beyt-i Makdis olmak üzere inşâ edilmişti.
Mescidin avlusunda bir köşede bir gölgelik daha yapılmış ve burası ailesi
veya evi olmayanların ikametine tahsis edilmişti. Hakikaten burada ikamet
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edenler, Ebû Hureyre ve Enes b. Mâlik gibi bütün zamanlarını dini incelemeye adayan, Hz. Peygamber’imizin sözlerini ve hareketlerini öğrendiklerinden burası mescide bağlı bir dershane mâhiyetindeydi. Bunlara ehl-i suffe deniyor ki bunlar arasında İslâm meş’alesini en uzak yerlere götüren mürşitler
yetişmiştir.
Mescide bitişik olmak üzere Peygamberimizin ailesi için sıralı odalar yapıldı. Odanın birisinden camiye kapı vardı. Burada Hz. Peygamber çıplak yerin üstünde namaz kılar, vaaz ve nasihat eder ve ruhu bütün dinleyici kitle ile
çarpardı.
Burası üç vazife görürdü:
1. Müminlerin cemaat halinde namaz ve ibadetlerini temin.
2. Çarşıdan gelen misafirleri kabul ve ağırlama.
3. ashâb ile istişare ve sohbet etme.

2. Ezan
Bir gün İslâm ehlinin cemaat namazlarına nasıl davet olunacakları düşünülmüştü. Ashâbın bazısı camiye erken geliyor, bazısı geç geliyordu. Bu suretle gerek muhacir gerek Ensâr çarşıdaki işlerinden, dükkanlarından oluyorlardı. Bunları belirli bir vakitte toplamak lazımdı. O gece Ensâr’dan Abdullah
b. Zeyd’e, muhacirden Hz. Ömer’e ve ashâbtan birkaç kişiye rüyalarında ezan
öğretilmiş ve ertesi gün evvela Abdullah camide rüyasını söylemişti, kabul
edildi. Diğerleri de aynı rüyayı görmüş olduklarını söyleyince hayret edildi
ve büyük memnuniyetle ezan okunmaya karar verildi. Peygamberimiz “Ey
Abdullah! Bilâl’in sesi güzledir, ona bu söylediklerini öğret! Güzel sesle okusun” buyurdular. Bilâl, Allahu ekber, Allahu ekber nidâsıyla ezan okuyunca
bütün Müslümanlar derhal camiye geldi. Namaz vaktinin ilan meselesi bu
suretle düzenlenmiş oldu.
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3. Muâhât Meselesi
Namaz işleri düzenlendikten sonra Peygamberimiz, muhacirlerin geçim
temini ile meşgul olmaya başladı. Bunların çoğunluğu Mekke’deyken servet
sahibiydiler. Fakat şimdi bütün mal ve mülkleri Mekke’de kalmıştı. Bu hale
çare bulmak için Peygamberimiz Ensâr ile muhacir arasında bir kardeşlik bağı
oluşturdu.
İslâm tarihinde Muâhât namıyla anılan bu kardeşliğin samimiyet ve derinliği hayrete şâyandır. Ensâr’dan her biri muhacirden birini evine götürerek
evinin yarısını ona tahsis etti. Malının, mülkünün de yarısını ona vermişti.
Muhacirler ticaretle meşgul olduklarından Ensâr, onları ziraatte çalıştırmadan mahsülünün yarısını verdiler.
Bu bağ o kadar kuvvetliydi ki ana, baba, kardeş bağlarını geride bırakmıştı. Muâhât suretiyle birbirine bağlanan iki kardeşten biri öldüğünde malına öz kardeşi değil, din kardeşi varis olurdu. Kur’ân-ı Kerîm nihayet bu kardeşliğin bu kadar ileri gitmemesi için verasetin neseben akraba olanlara özel
olması gibi tabî bir şekilde cereyan etmesini emretti.
Bununla birlikte muhacirler de Ensâr’a karşı aynı sevgi hissiyle asaletlerini gösterip fedâkârlık ediyorlardı. Abdurrahman b. Avf din kardeşi malının
yarısını verdiği zaman, bu teveccühe teşekkür etmekle beraber kendisine çarşıyı göstermesini, orada çalışmakla geçimini temin edeceğini söylemişti. Muhacirler çok geçmeden çalışma sayesinde zengin olmuşlardı. Meşakkat devri
geçtiği zamanlarda da Müslümanlar eski hallerinden ayrılmamışlardı. Talihin
bu iki tecellisi onları değiştirmedi.
Onlar, refah ve servet zamanında sefâhate düşmedikleri gibi sıkıntı ve
yoksulluk zamanında da zillete düşmediler.
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4. Yahudilerin Fesat Çıkarması ve Anlaşması
Yahudiler, Peygamber’in başarılarını görünce hayrete düştüler ve kıskanmaya başladılar. Evs ile Hazrec’in kardeş gibi geçinmelerini bir türlü hazmedemiyorlardı. Yahudiler bunları tahrik ve aralarındaki eski kan kavgalarını
uyandırmak için evvelce Evs ile Hazrec’in birbirine karşı söyledikleri fahriyeleri58 okumaya başladılar. Hakikaten bu hal, bu iki kabilenin eski mücadele
hissiyatını tahrike muvaffak oldu ve bunların arasında vuruşmaya kadar
vardı. Fakat Peygamberimiz bunları yatıştırdı, o zaman şu ayet nâzil oldu.
“Ey Müslümanlar eğer siz ehl-i kitaptan bir fırka olan Yahudilere uyarsanız onlar sizi eski küfür ve delaletten ibaret halinize döndürürler. Allah’ın Peygamber’i içinizde olduğu ve meclisinizde Kur’ân okunduğu halde nasıl küfre dönersiniz! Allah’a
sarılanlar doğru yola (Sırât-ı müstakim)e hidayet edilenlerdir. Müslümanlar! Allah’tan gereği şekilde korkunuz! Ölünceye kadar İslâmiyet’te sebat etmelisiniz. Allah’ın ipine sarılınız! Tefrikaya düşmeyiniz! Allah’ın nimetlerini hatırlayınız ki bir
zamanlar birbirinizin düşmanıydınız ve Cenâb-ı Hakk kalplerinizi muhabbet ve dostluk ile birbirinize bağladı ve Allah’ın nimeti ile hemen kardeş olarak sabahladınız. Siz,
bir ateş uçurumunun kenarındaydınız! Allah sizi ondan kurtardı. Doğru yola gelesiniz diye Allah size bu hakikatleri açıklıyor.”59
Bu ayeti dikkatle okursak içindeki hakikatlere ve asâlete hayran olmamak
mümkün değildir.
Bu sırada Yahudiler birtakım fesatlar çıkarmaya başladılar. Bunları Hz.
Peygamber evvelden haber aldı ve Yahudilerin peygamberle bir anlaşma
meydana getirmelerine sebep oldu.

58
59

Klasik şark edebiyatlarında şairlerin kendilerinden övünerek bahsettikleri şiirler. (sad.)
Al-i İmran, 3/100-103. (sad.)
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Bu anlaşmaya göre “İki taraf birbirine yardım edecek, birbirinin aleyhinde bulunmayacaktı. Gerek Yahudiler gerek Medine’deki Müslümanlar, ortak bir dava uğrunda tek bir millet meydana getirecekler, her muâmelede eşit
olacaklar ve kendi dinlerinde serbest bulunacaklardı.”
Bununla beraber Yahudiler açıkça peygamberle anlaştıkları halde el altından Müslümanların düşmanlarına heyetler gönderiyorlardı. Kureyş, Yahudilerin peygamberle anlaşmasını ancak geçici bir zaman için kabul ettiklerini
biliyordu.

5. Münafıklarla Kureyşlilerin Fesat Çıkarması
Aynı zamanda münafıkların reisi olan Abdullah b. Übey Müslümanların
mânevî kuvvetlerini kırmak ve aralarına nifak sokmak için çalışır ve Müslümanların vaziyetini Kureyş’e haber verirdi.
Kureyş, vaktiyle göçen bir İslâm kabilesinin Habeşistan’a hicretini çekememiş ve arkasından heyetler göndermişti. Bu sefer Medine’de onların rahatlarını yok etmek için bütün gayretini sarf ediyordu. Medine içinde Yahudilerle münafıkları tahrik eder ve onlara fesat çıkarmaları için cesaret veriyordu.
Fakat içerden Müslümanları yıkmak mümkün olmayacağını anlayan Kureyşliler, Mekke ile Medine arasında yaşayan kabileleri, Müslümanlar aleyhine
kışkırtmaya başladılar. Kâbe’nin muhafızı olması itibarıyla Kureyş, kabileler
üzerinde tesir edecek bir vaziyetteydi.
Kureyşlilerin teşebbüsleri kabileler üzerinde muvaffakiyet kazandı. Bu
hal Müslümanları yeniden sıkıntılara uğrattı. Bu vaziyeti dikkate alırsak Müslümanlarla Kureyşliler arasındaki muharebelerin sebeplerini ve Müslümanların uyanık bulunmalarını icap eden davranışları anlayabiliriz.

6. Müslümanları Nefsi Müdâfaa Mecburiyetinde Kalmaları
Birinci sene Müslümanların yerleşmeleriyle ve şahsi işlerini düzenlemekle geçti. Bu sene zarfında en mühim hareket dini emirlerin ve işlerin dü-
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zenlenmesiydi. Artık ikinci sene girmişti. Bu sırada yine dini tebliğler ve emirler diğer işlere hakimdi. Fakat Müslümanlar dışarıdan taarruz, içerden hıyanet karşısında kalmışlar ve nefsi müdâfaa için tedbirler almaya mecbur olmuşlardı. Çünkü bu sıralarda Kureyş’e mensup birtakım küçük askeri birlikler, şurada burada haydutluk yaparak Medine’nin eteklerine kadar ilerlemeyi
alışkanlık etmişlerdi. Bu hal, Müslümanları ziyadesiyle meşgul ediyordu.
Hatta düşman o derece rahatsızlık veriyordu ki bir defa Kureyş askeri birliği,
Medine’nin meralarından birkaç deveyi götürmüştü.
İşte bu sıralarda nefsi müdâfaa için Kur’ân ayetleri nâzil olmuştu. Bu
ayet-i kerimeye bilerek, bilmeyerek Müslümanlığı harp yoluyla muzaffer olan
bir din kabul edenlerin dikkat etmeleri lazımdır.
Kur’ân-ı Kerîm diyor ki “ين َيُ َقاتَلُو َن َ ِِّبَََّّنَُْم َظُلِّ ُموا
ََ  أ ُِّذ َن َلِّلَّ ِّذ-Zulme uğramış oldukları için
aleyhlerinde harp ilan olunanlara karşılıkta bulunmaya müsaade verilmiştir. Allah
onlara yardım etmeye kadirdir. O Müslümanlar ki rabbimiz Allah’tır dediklerinden
dolayı haksız olarak evlerinden ve memleketlerinden çıkarıldılar.”60
Yine bu günlerde nâzil olan bir ayet-i celileye dikkatimizi yöneltelim:
“ين َيُ َقاتِّلُونَ ُك َْم َ َول َتَ ْعتَ ُدوا
ََ اّلل َالَّ ِّذ
ََِّّ َ يل
َِّ ِّف َ َسب
َ َِّ  َوقَاتِّلُوا- Sizinle harp edenlerle Allah yolunda harp ediniz,
haddi aşmayınız.”61
Cihat hakkında ilk nâzil olan bu ayet, Müslümanların haddi aşan bir vaziyet almalarına müsaade etmediği gibi, yalnız nefsi müdâfaa derecesine müsaade edildiğini ve lüzumu kalmayınca derhal harbin kesilmesini göstermektedir.

7. Küçük Askeri Birlikler
Bu şartlar altında Kureyş’in hareketlerinden ve tedbirlerinden haberdar
olmak gerekiyordu. Medine civarında yaşayan bedevi kabilelerin düşman tarafına geçmemesini temin etmek ve aynı zamanda Kureyş’e ve taraftarlarına

60
61

el-Hac, 103/39-40. (sad.)
el-Bakara, 2/190. (sad.)
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Müslümanların uyanık bulunduğunu anlatmak da lazımdı. Bu maksatları temin için Peygamberimiz küçük keşif birlikleri gönderir bazen de civardaki
kabileleri elde etmek için bizzat kendisi giderdi. Peygamberimiz bu birliklere
herhangi bir çarpışmadan uzak durmaları için emirler vermişti.
Civardaki bazı kabilelerle, bunlar Mekkeliler gibi putperest oldukları
halde müzakereler cereyan etti. Bu müzakereler neticesinde verilen sözleşmelerdeki barış antlaşmasını burada kaydedelim:
“Muhammed’in Benî Damra’ya ahdi, Benî Damra’nın malı ve canı muhafaza olacaktır. Bir saldırıya uğradıkları taktirde Müslümanlar ona yardım edecektir. Yalnız dini muharebeler müstesnadır. Onlar da icap ettiğinde Peygamber’in yardımına koşacaklardır.”
İkinci senenin cemâziyelevvel ayının sonunda Abdullah b. Cahş’ın idaresi altında bir keşif birliği gönderilmiş ancak hareket tarihinden iki günlük
bir yürüyüşün ardından açılmak üzerine kendisine zarflanmış bir emirname
verilmiş ve arkadaşlarını gidip gitmemek hususunda özgür bırakılması da
tembih edilmişti. Mektup açılınca emirnamede “Mekke ile Tâif arasındaki
Nahle’ye kadar giderek Kureyş’in hareketlerinden mâlûmat getiriniz!” yazılı
olduğu görüldü.
Hepsi gönül arzusuyla hareket ederek Nahle’ye ulaştılar. Orada Kureyşlilerden birkaç kişinin Suriye’den dönmekte oldukları görüldü. Birlik Peygamber’in emrine muhalif olarak bunlara hücum etti. Abdullah b. Hadramî’yi62 öldürdüler, ikisini esir ve diğerlerini firara mecbur ettiler.
Peygamberimiz vakadan haberdar olunca Abdullah’ı şiddetle azarladı.
Esasen öteden beri Müslümanlar aleyhinde hazırlanmakta olan Kureyş, şimdi

62

Müellif, burada öldürülen kişinin ismini Abdullah b. Hadramî diye kaydetmiştir ancak kaynaklarda bu kişinin ismi Amr b. Hadramî olarak geçmektedir. Ayrıntılı bilgi için Bkz. Mustafa
Fayda, “Batn-ı Nahle Seriyyesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), (İstanbul,
Türkiye Diyanet Vakfı, 1992) V. 202. (sad.)
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bunu bahane ederek Arapların intikam hissiyatını tahrik edecekti. Peygamberimiz, birliğinden geride kalan Sa’d b. Ebû Vakkas ile arkadaşının geldiğini
görünce derhal esirleri tahliye etti. Bunlardan Hakem b. Keysân Müslüman
olarak Medine’de kaldı. İşte Müslümanların fiiliyata geçen ilk birliği budur.

8. Hicri İkinci Senede Dini Emirler
Bu senenin şaban ayında kıble, Beytü’l-Makdis’ten Kâbe’ye çevrildi. Mescid-i Aksa’ya namaz kılınıyorken “كَ َشطََْرَال َْم ْس ِّج َِّدَا ْْلََرَِّام
ََ  فَ َوَِّلَ َو ْج َه- Mescid-i Haram tarafına
yüzünü çevir”63 ayeti nâzil olunca derhal yüzler o tarafa döndü. Kıblenin çevrilmesi ilk bakışta göründüğünden daha fazla mânidardır. Tarihî kayıtların
varlığından daha eski bir zamandan beri Arabistan’ın bütün kabilelerine hac
yeri olan Kâbe, bundan böyle bütün Müslümanların merkezi olmaya başladı.
Beş vakit namazda muhacirler, asıl vatanları olan Mekke diyarını hatırlarına
getirirlerdi.
Ramazan ayı gelince Müslümanların bu ayda oruç tutmaları için ayet
nâzil oldu. Peygamberimiz orucu ve diğer emirleri ashâbına açıklar, Mescidi Nebevî dini heyecan ile dolardı. Ramazan orucundan sonra üç gün bayram
şenlikleri yapılmış ve fakirlere sadakalar verilmişti. Kurban bayramı da ileride sırası gelince görüleceği üzere bu sene vacip olmuştur.

B. MÜSLÜMANLAR DÜŞMAN KARŞISINDA
1. Bedir Muharebesi
Kureyşliler Müslümanları imha etmek maksadıyla bin kişilik bir kuvvet
hazırladılar. Bu kuvvet, Kureyş’in bahadırlarından zırhlı ve süvari fertlerinden oluşmuştu. Bunlar Abdullah b. Hadramî’nin katli hâdisesini bahane ederek Arapları tahrik ediyorlardı. Peygamberimiz bunu haber alınca Müslümanları topladı ve üç yüz kişilik bir kuvvet hazırladı. Bu zamana kadar Ensâr,
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el-Bakara, 2/144. (sad.)
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keşif hareketlerine ve askeri birliklere katılmamışken evvelce Peygamberimizi müdâfaa edeceklerine dair verdikleri söz üzerine bu hazırlığa katıldılar.
Bu sıralarda Ebû Süfyân’ın başkanlığı altında büyük bir kervan Suriye’den Mekke’ye dönmek üzere yola çıkmıştı. Ebû Süfyân hareketinden
önce pek zengin olan bu kervanın olabilecek her ihtiyada karşı korunması için
Mekke’ye haber göndermişti. Mekkelilerin zaten hazırlanmış olan asker kuvveti hem Ebû Süfyân’nın kervanını muhafaza edecek, hem de herhangi bir
vesile ile İslâm üzerine yürüyecekti. Bunu haber alan Müslümanlar, derhal
Bedir mevkiine koştular ve orada Kureyş’in ordugâh kurduğunu gördüler.
İki ordu arasında, ne sayı, ne kuvvet, ne maharet itibariyle bir oran yoktu.
Kureyş, mükemmel surette donanmış ve savaşçı askerlerden oluşmuş olduğu
halde Müslümanlar tecrübesiz gençleri bile alıp getirmişlerdi. Sayı itibariyle
de düşmanlarının dörtte biri derecesinde bile değildiler.
Ömründe silah kullanmayan, insanlık felaketinden en büyük elemi duyan, evlatlarını ve arkadaşlarını yitirmesi karşısında, Arapların adetlerine
muhâlefetle acı gözyaşları döken Peygamberimiz, vaziyetin gereklerine teslim olarak düşmanlarının silahlı hücumunu, silahlı bir kuvvetle karşılamaya,
nefsi müdâfaa için arkadaşlarını hazırlamaya mecbur kalmıştı. Orada kendisi
için Sa’d b. Muâz tarafından yapılan bir gölgeliğe çekilerek Cenâb-ı Hakk’a
yalvarıp yakarmaya başlamıştı: “Ya Rab senin birliğini tanıyan bu Müslümanlar, bugün mahvolursa yeryüzünde sana ibadet edecek ve senin risâletini cihana tebliğ edecek bir kimse kalmaz.” diye dua ediyordu.
Tebessüm eden bir sima ile gölgelikten çıktı ve vahiy olunan şu ayeti
okudu:
“ َسيُ ْهَزَُمَا ْْلَ ْم َُعَ َويُ َولُّو َنَالدُّبََُر, Toplanan düşman bozguna uğrayacak ve arkalarını çevireceklerdir.”64

64

el-Kamer, 54/45. (sad.)
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O zamanın harp usulünce Kureyşliler, üç mübariz istediler. Ali, Hamza,
Ubeyde çıktılar ve galip geldiler. Ardından savaş genele yayıldı ve haritada
gösterilen şekilde cereyan etti. O esnada kuvvetli bir fırtına düşmanı tamamen hareketten mahrum bir vaziyette bırakmıştı. İlâhî yardım yetişti. Kureyş’in bütün reisleri, Müslümanlığa karşı her düşmanlığın merkezi olan başları, öldü. Ebû Cehil, Ensâr’dan iki gencin eli ile helak oldu ve koca kafasını
küçük boylu Abdullah b. Mes’ûd sürükleyerek huzura getirdi. Bu suretle Ebû
Cehil’in Abdullah b. Mes’ûd’a Mekke’de zulmettiği sırada Peygamberimizin
söylediği söz yerini buldu.
Kureyş efradı, reislerinin yere serildiğini görünce firara başlamışlar ve
Müslümanlar, takip ederek yetmiş kadarını esir almışlardı.
Bu muharebede düşmandan 70 ölü,
Müslümanlardan 12 şehit vardı. Bedir gazası, harp tarihinde benzeri olmayan ilâhî
yardımın sonuçlarını gösterir. Bu tarafta
zayıf, diğer tarafta kudret ve üstünlük
mevcut olduğu halde ilâhî yardım hepsini
tarumar etmişti. Kur’ân-ı Kerîm’in şu ayeti
bu durumu açıklar:
“Harp meydanında Medine’de tutuşan iki topluluğun halinde sizin için dikkat
çekici bir ibret vardı. Topluluğun biri Allah yolunda harp ediyor, diğeri inkâr ediciydi.
Müslümanlar, onların kat kat kendilerinden üstün olduklarını görüyorlardı. Cenâb-ı
Hak dilediğini yardımıyla güçlendirir. Bunda görecek gözleri olanlara ibret vardır.”65

2. Bedir Esirleri ve Harbin Neticeleri
Kureyş’ten alınan esirler, Müslümanlardan gayet nazik muâmele görmüşlerdi. İslâm ruhunun asâleti, bunları duygulandırmıştı. Bilâhare bu esirlerden biri Müslümanlığı kabul ettiği zaman, esareti esnasında esir ve misafir

65
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olduğu ailenin kendisine yemeklerin iyilerini takdim ile kendilerinin hurma
ile yetindiklerini söylemişti. Kavga henüz sona ermemişken harp esirleri
fidye karşılığında memleketlerine iade edildi. Fidyelerini vermeye gücü yetmeyenler, karşılıksız bırakıldılar. Okuyup yazma bilenlerden her biri, on çocuğa okuma ve yazmayı öğretme karşılığında serbest bırakılmıştı.
Bu harpte esir olanlardan Peygamberimizin amcası Abbas, peygamberle
bir konuşma neticesinde Müslüman olmuştu: Herkes fidye vererek kurtuluyordu. Abbas parası olmadığını söyledi. Peygamberimiz Abbas’ın sefere çıkarken Ümmü Fadl ile görüşmesini ve ona bıraktığı parayı anlatınca Abbas
hayret etti. Fidyesini verdi ve Müslüman olarak Mekke’ye gitti. Oradan
İslâmiyet’e hizmete başladı. Aynı suretle Peygamber’in damadı Ebû’l-Âs esir
düşmüştü. Henüz Mekke’de bulunan Zeyneb, onu esaretten kurtarmak için
gerdanlığını göndermişti. Peygamber ise büyük bir âlîcenaplık ile gerdanlığı
da Ebû’l-Âs’ı da iade etti.
Bu muharebe Müslümanların yüzünü güldürdü. Yahudilerle komşu kabileler üzerinde büyük bir tesir icra etti. Kureyş erkanı harbe çıkmadan evvel,
hak kimin tarafındaysa Cenab-ı Hakk’ın ona yardım etmesini niyaz etmişlerdi. Müslümanlar on iki sene evvelki ilâhî vaadin gerçekleştiğini görmekle
muradına ermişlerdi. Davalarının hak olduğunu gün gibi görmüşlerdi.
Müslümanlar için Bedir zaferi, çok muazzam bir zaferdi. Onların eski
Benî İsrail yahut Hristiyanlar gibi bu zaferde ilâhî kudreti görmeleri hayrete
şâyan değildir. Çünkü, Müslümanlar bu muharebede mağlûp edilmiş olsaydılar, akıbetlerini tahmin etmek güç değildi. Hepsi de katliama uğrarlardı.
Ramazan ayı bitmişti. Bayram günleri yetimlerin ve kimsesizlerin sevinmesi, şenlik yapmaları için fakirlere fıtır sadakası verilmesi emrolundu.
Umûmî sevinçler içinde bayramlar yapıldı.

3. Benî Kaynuka Hâdisesi
Hazrec kabilesinin himâyesi altında bulunan ve Medine’nin Aliya denilen
nahiyesi civarında oturan, sağlam kaleleri ve cesaretleriyle tanınan bir Yahudi
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kabilesi vardı. Bunlar Benî Kaynuka namıyla anılır, demircilik ve kuyumculuk gibi sanatlar ile uğraşırlardı.
Bedir muharebesi esnasında bunların nahoş hareketleri görüldüğü gibi
Bedir muharebesinden birkaç gün sonra oraya süt satmak için gitmiş olan bir
kızın iffeti ile alay etmeye kalkışmaları yüzünden müdahalede bulunan bir
Müslümanı şehit etmişlerdi. Bu suretle anlaşmayı bozan Yahudi kabilesini itaat altına almak ve hareketlerinin hesabını sormak lazımdı.
Peygamberimiz Şevval ayının ortalarında Ebû Lübâbe’yi Medine’de vekil
tayin ederek Benî Kaynuka’ya gitti. Benî Kaynuka Peygamberimize ve Müslümanlara karşı söylemedik sözler ve yapmadık hakaretler bırakmadı. Mesele
ehemmiyet kazandı ve Müslümanlar kaleyi kuşattılar. Bu hal on beş gün
sürdü. Evvela Müslümanların bütün tekliflerini reddetmişken vaziyetin
vahâmetini anlayınca teslim olmaya mecbur oldular. Peygamberimiz bunlara
karşı yine lütufla muâmele etti. Silahlarını İslâm ordusuna bırakmak üzere
menkul eşyaları ile Şam tarafına gitmelerine müsaade etti.
Bu hâdisenin civardaki Yahudileri uyanışa getirmesi lazımken bilakis Yahudiler el altından fesat çıkarmaya devam ettiler. Şu kadar ki bir müddet Yahudiler fena halde korkmuş ve beklemeye karar vermişlerdi.
Burada dikkat çekici olan hâdise Ebû Lübâbe’nin Medine muhafazasına
ve aynı zamanda imamlık etmeye memur edilişidir. Halbuki Bedir muharebesinde muhafız Ebû Lübâbe olduğu halde imamlığa İbn Ümmü Mektum getirilmişti. Bu suretle bu iki vazife birbirinden bazen ayrıldığı ve bazen birleştiği gösterilmişti. Bundan sonraki vakalar için de bunun birçok emsaline tesadüf edilecektir.

4. Ebû Süfyân’ın Kahramanlığı
Mağlûbiyet haberi Mekke’ye ulaşınca Ebû Leheb kederinden bir hafta
içinde vefat etmişti. Müşrikler matem tuttular ve kadınları tarafından aşağılandılar. Ebû Süfyân derhal intikam almak için yemin etti. Kadınlar da süslü
elbise giymeyeceklerdi.
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Peygamberimiz, Bedir vakası ile meşgulken sevgili kızlarından birini, Habeşistan hicretinden henüz dönen Hz. Osman’ın zevcesi Rukiye’yi, kaybetmişti. Düşmanın hareketlerinden dolayı sevgili kızını görmeye vakti olmadı.
Ebû Süfyân, iki yüz atlı ile hareket ederek Hz. Muhammed ile ashâbından
intikam almayıncaya kadar geri dönmemeye söz vermişti. Ebû Süfyân Medine’den birkaç mil mesafeye gelince hiçbir hazırlıkta bulunmayan Müslümanlara saldırmış, rast geldiği mümini kesmiş ve müminlerin hurmalıklarını
yağma etmişti. Müslümanlar hazırlanarak Mekkelilere karşılık vermek için
derhal hareket ettiler. Düşman bunu görünce geriye dönerek ve yüklerini hafifletmek için torbalarını atarak firara başlamışlardı.

5. Bir Bedevinin Suikasti ve İmanı
Bu sırada bir gün Peygamberimiz karargahından uzakça tenha bir ağacın
altında yatıyordu. Ansızın, bir ayak sesi üzerine uyandı. Önünde bir müşrik
kılıcını çekmiş duruyordu. “Ya Muhammed, şimdi seni benim elimden kim
kurtarabilir?” Peygamberimiz, “Allah” dedi. Vahşi bedevinin kalbi birdenbire korku ve dehşet ile sarsıldı, elinden kılıcı düştü. Peygamberimiz, derhal
kılıcı yakalayarak bedeviye “Şimdi seni benim elimden kim kurtarabilir”
dedi. Zavallı bedevi “Kimse kurtaramaz” cevabını verdi. Peygamberimiz,
“Öyleyse dedi benden merhametli olmayı öğren”. Arap’ın kalbi ele geçirilmişti. Bilâhare bu Arap Peygamberimizin en hararetli tebaasından olmuştu.
Peygamberimizi öldürmek kastıyla gelip de yüzünü görüp sözünü işittikten sonra Müslüman olanların sayısı pek çoktur. Yahudi ulemâsından “Abdullah b. Selâm” Peygamber’i gördüğü zaman “Vallahi bu yüz, yalancı yüzü
değildir” diyerek hemen İslâm’a gelmişti. Bunun emsali çoktur.
Peygamberimiz, Medine’ye geri döndüğü zaman kurban bayramı gelmişti. Kurbanlar kesti, bu sırada Müslümanlara bayramda kurban kesilmesi
emrolundu. Peygamberimiz gayet beliğ hutbeler yapmak suretiyle büyük bir
İslâm cemaati ile bayram namazını kıldırdı.
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Zilhicce zarfında Resul-i Ekrem muhterem kızı Fatmatü’z Zehra’yı amcasının oğlu Hz. Ali ile evlendirdi. Hz. Fatma on beş, Hz. Ali yirmi bir yaşındaydılar.

6. Zarar Vericilere Karşı Kararlılıkla Hareket
Hicretin üçüncü senesi girmişti, Müslümanlar derin bir heyecan içindeydiler. Bir taraftan Bedir neşesi esiyor, fakat diğer taraftan bu vakanın çevrede
düşman kabileleri arasında uyandırdığı hareketin tesirleri Müslümanları düşündürüyordu. Hakikaten Müslümanlar hayat ve memat meselesi içindeydiler, Bedir’in tesirleriyle Mekkeliler intikam ateşiyle yanıyor. Şairler intikam
şiirleri söylüyor, kadınlar tahriklerine devam ediyor, düşmanlarda tamamiyle
hareketler görülüyordu.
Benî Nadîr kabilesi eşrafından Kâ’b b. Eşref isminde bir Yahudi Mekkelilerin kinini artırmak için etkileyici şiirler okuyor ve kabile kabile dolaşarak
Müslümanlar aleyhinde söylemedik sözler bırakmıyordu. Kâbe’de müşriklere yaranmak için putlara secde edecek derece riyakarlıkta bulunur ve halkı
tahrik ederdi.
İslâm idealinin en büyük düşmanı olan bu Yahudi’nin öldürülmesi lazımdı. Muhammed b. Mesleme ile Ebû Nâile bu vazifeyi üzerlerine aldılar ve
muvaffak oldular.
Yahudiler Peygamber’in huzuruna şikâyete geldikleri zaman Peygamberimiz İslâmiyet’in yükselmesine mâni olmak isteyen zararlı uzuvların temizleneceğini ve İslâm azmine hiçbir mâninin giremeyeceğini açıkladı. Bunun
üzerine Yahudiler, bundan böyle İslâmiyet aleyhinde bulunmayacaklarını
ifade ve kendi hayatlarının muhafazasını talep ettiler. Remle bint Hâris’in
evinde bu konuda bir sözleşme yazıldı. Bu hâdiselerde gayeye ulaşma bakış
açısından ehemmiyet taşıyan nokta, Müslümanların idealler uğrunda her
fedâkârlığa âmâde bulunduğunu göstermesidir. Büyük inkılaplar meydana
gelmesi için geçilecek merhaleleri, Peygamberimizin hareketleri gösterir.
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Muvaffakiyet, hedefin doğruluğuyla inanarak icabında sabır ve metânet,
icabında azim ve cesaret göstermekle elde edilir. Hiçbir eser kendiliğinden
olmuş değildir. Bunlar, peygamberde tecelli eden ibretlerdir ki Allah tarafından insanlara girişken ve azimkâr olmaları için mühim bir ders oluşturur.
Hakikaten bütün Müslümanlar bu hakikati idrak ederek kalbine yerleştirmiş, yollarına çıkan engelleri kırarak icabında harp, icabında darp etmeye
ve her türlü fedâkârlığı göze aldırmaya karar vermişlerdi. Elbette bu hissiyata
sahip olan kimseler, muzaffer ve muvaffak olur. Hissiyatınız ve azminiz gevşedi mi, Allah’ın makbul insanları olduğunu istediğiniz kadar zannediniz,
size bu hatanızın cezası gösterilir.
Nitekim Müslümanların Uhud muharebesinde bir aralık felakete mâruz
olmaları, mağrur olmalarından, hakikate değil, ganimet almaya bakmalarından ileri gelmişti.

7. Uhud Muharebesi
Kureyş intikamını almak için büyük bir ordu hazırlıyordu. Tihâme ile
Kinâne kabilelerinin yardımları temin edildi. Bedir muharebesi esnasında Suriye’den geri dönen kervanın temin ettiği elli bin altın kıymetindeki bütün
kazanç herkesin rızası ile intikam ordusunun masraflarına tahsis olunmuştu.
Büyük çabalarla hazırlıklara devam ediyorlardı. 3000 cengaverden oluşan
birleşik bir kuvvet meydana getirdiler, bunların 800’ü zırhlıydı. Arabistan dahilinde şimdiye kadar cereyan eden muharebelerdeki kuvvetlere nispeten bu,
Hüsrev’in Yunanistan’a sevk ettiği muazzam ordular kadar büyüktü.
Harp şiirleriyle askerin hissiyatını tahrik için kadınlar orduya katıldılar.
Ebû Süfyân’ın kumandası altındaki bu kuvvet, Medine’ye yaklaştı. Bunlar,
atların iaşesini temin için Medine’nin bereketli mahsullerini biçiyorlar, develeri tarlalara salıvererek mezraları tahrip ediyorlardı.
Medine’de peygamber, ashâbı ile istişare etti. Medine’nin sağlam noktalarına konuşlanarak müdâfaa etme görüşünü ileri sürdü, lakin Hamza gibi
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kükremiş kahramanların “Biz düşmanlarla erce meydan muharebesi yapacağız” diye galeyanları ve bunlara mezra sahiplerinin şiddetli duygularla katılması nihayet Müslümanları Uhud tarafına sevk etti. Bin kişiden ibaret olan
bir kuvvetten münafıkların reisi Abdullah b. Übey’in teşvikiyle üç yüzü ayrılmıştı. Sadece Müslüman olarak yedi yüz kişi ile düşman kuvvetine karşı
geleceklerdi.
İslâm ordusunun arkasını muhafaza etmek için Uhud geçidine okçular
yerleştirildi. Hz. Hamza ve Hz. Ali’nin Kureyş ordusu alemdarlarını mağlûp
ve yok etmeleriyle son bulan birkaç mübarezeden sonra harp şu küçük haritada gösterildiği suretle devam etti.
Muvaffakiyet başladı, İslâm’ın zaferini gören okçular reislerinin emirlerini ve Peygamber’in evvelce yaptığı tembihini dikkate almayarak düşmanı
takibe ve ganimet toplamaya gittiler. O zaman Kureyş ordusunun süvari kumandanı olan Hâlid, bu boğazdan geçerek İslâm ordusunun arkasını aldı. Geçitte sebat edip kalanlar şehit olduğu gibi iki ateş arasında kalan İslâm ordusu
da dağıldı ve peygamber yaralandı.
Nihayet Peygamberimiz yanında kalan ashâbı ile Uhud dağının bir tepesine sığınmaya mecbur oldular. Müslümanların güzîde kahramanlarını şehit
verdiler. Ebû Süfyân’ın karısı Hint ile diğer Kureyş kadınları bu harp esnasında Hz. Hamza’nın kalbini parçalamakla, şehit Müslümanların kulaklarından, burunlarından küpeler ve bilezikler yapmakla vahşetin en iğrenç şeklini
göstermişlerdi. Kureyş’in şehit Müslümanlara yaptığı barbarlıklar İslâm ehlini ziyadesiyle rencide etti.
Buna karşılık Peygamberimiz “Onların yaptığı fenalığa tahammül ediniz,
sabrın akıbeti iyi bir akıbettir” buyurdular. Ve o günden itibaren en eski devirlerden beri hüküm süren bu ölü bedenlere tahrip adetini menettiler.
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Bu muharebede Mus’ab b. Umeyr
şehit düşmüştür. Mus’ab b. Umeyr Hz.
Peygamber’e benzediği için düşman,
Muhammed öldü diye bir söylenti çıkardı ki bu, Müslümanları kılıç sallamaktan âciz bırakacak derecede müteessir etmişti.
Halbuki Peygamberimizin etrafındaki okçuların sebatı, Kureyş’i netice
elde etmeksizin dönmeye mecbur etti. Düşmana attığı oklar yüzünden Ebû
Talha’nın üç yayı kırılmıştı. Sa’d b. Ebû Vakkas o gün bin kadar ok atmıştı.
Vehb b. Kabus üç defa peygambere karşı hücum eden bölüklere tek başına
karşı çıkmıştı. Kureyş müsait bir yer tutan Müslümanların oklarına tamamen
mâruz kaldı ve geri dönmekten başka çare bulamadı.
Kureyş ordusu çekildikten sonra muharebe meydanı araştırıldı. Şehitler
toplandı. Yıkanmaksızın elbiseleri ile defnolundular, üzerlerine cenaze namazı kılındı. Bunlar hakkında şu ayet-i celile nâzil olmuştur:
“Allah yolunda şehit olanları ölü zannetmeyiniz, onlar Allah katında Allah’ın
fazl-ı keremiyle rızıklanırlar ve sevinçli halde yaşarlar. Arkalarından kendilerine katılmamış olanlara korku ve hüzne yer olmadığını müjdelemektedirler. Kendileri Allah’ın lütuf ve nimetiyle sevinçli olarak Allah katında, iyilik edenlerin mükâfatı zayi
olmayacağına dair müjdeler veriyorlar.”66
Medine’ye dönüşün ardından Peygamberimiz, düşmanları takip için yaralı olduğu halde tekrar Müslümanlarla hareket etti. Ebû Süfyân takip edildiğini görünce yolda rast geldiği iki Medineliyi katlederek Mekke’ye süratle
kaçmış ve yakın zamanda Müslümanları imha etmek üzere tekrar geleceğine
dair haber göndermişti.

66

Al-i İmran, 3/169-171. (sad.)
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Peygamberimiz buna iman ve îtimat ile dolu şu cevabı verdiler: “Allah
bize kâfidir, o ne güzel muhafızdır.”

8. Uhud Gazası’nın Neticeleri
Uhud muharebesinin tesirleri, iki suretle tecelli etti. Bir taraftan Yahudilerin Müslümanları zarara sokmak için aralarındaki sözleşmeye rağmen Kureyş ile suikast tertip etmeleri ve komşu bedevilerin Medine arazisine saldırılarda bulunmaya teşebbüs etmeleri -ki bunlar, Peygamberimizin aldığı tedbirler ile bertaraf edildi.- Diğer taraftan Kureyşlilerin Müslümanlara karşı
böyle büyük bir kuvvet ile gittikleri halde bir netice elde edemeden geri dönmeleri üzerine artık Müslümanların davalarının muhakkak ve onlara katılım
sağlandığı takdirde Kureyş tehlikesinin var olamayacağının anlaşılmasıydı.
Bu sebeple de etraftan heyetler gelip kendi kavimlerinin iman etmeleri için
muallim gönderilmesini peygamberden rica ettiler. Bu hal kabilelerden bir
kısmının da doğrudan doğruya Müslüman olmalarına sebep oldu.
Benî Absîlerden on kişi bu suretle gelip Müslüman olmuştu. Benî Lihyân
kabilesinden yedi kişilik bir heyet gelerek Kur’ân-ı Kerîm ve dini hükümleri
öğretmek için kendi kabilelerine birkaç kişi gönderilmesini rica ettiler. Benî
Âmir kabilesinden Ebû Bera da Necid kavmi için muallimler talep ediyordu.

9. Üçüncü Senede Dinî Emirler
Bedir ile Uhud muharebeleri arasında zekât farz kılınmıştır. Müslümanlar öteden beri zekât veriyorlardı. Fakat bu yalnız fakirlere yardım mâhiyetindeydi, belirli bir miktarı ve şartları yoktu. Diğer dinlerde olduğu gibi dini
bir emir olarak konulmuş değildi.
Bedir muharebesi askerin teçhiz ve hazırlığı için bazı gerekli şeylerin tedarikini zaruri kılmıştı. Aynı zamanda yetimlere ve hastalara, fakirlere ve
muhtaçlara yardım etmek zaruriydi. Ve zekât suretiyle bu ihtiyaçlar temin
ediliyordu. Bu suretle zekâtın çok fazla ehemmiyeti olduğundan bu farza pek
îtinâ edilmiştir.
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Bu sene şarap da haram kılındı. Şarap hakkında ilk nâzil olan ayet şarabın
faydasından ziyade zararı olduğuna dairdir. Bu suretle şarap, haram edilmiş
olmuyor. İkinci defa nâzil olan ayet de şarap içildiği halde huzur-u ilâhîye
durulmamasına dair olan ayettir ki bu şarabın harama yakın fena bir şey olduğunu gösterir. Üçüncü ayet kesin bir surette şarabı haram kılmıştır ki bu,
dini emir ve yasakların toplumun halet-i ruhiyesine göre ve onları yavaş yavaş alıştırarak verildiğini, onların hazmedemeyeceği veya uygulayamayacağı
bir şeyin emir veya yasak olunmadığını bildirir.
Uhud muharebesinde şehit olan Müslüman kardeşlerden bazılarının mallarının muâhât suretiyle kardeşine mi, yoksa varisine mi geçeceği meselesi
ortaya çıktı. Bu sebeple veraset hakkında açık ayetler nâzil oldu.
Bu sırada muhacirler, artık kendilerini idare edebilecek bir vaziyet kazanmış olduklarından kardeş mirasına ihtiyaçtan uzak bulunuyorlardı. Nitekim
Benî Nadîr vakasından sonra arazi sahibi olacaklar ve muâhât usulü büsbütün varlığını kaybedecektir.

10. Müslümanların Uyanık Davranmaları
Dördüncü ve beşinci senelerde cereyan eden vakalar tarihinde özel bir
ehemmiyete sahiptir. Uhud muharebesinden sonra bütün Arabistan’da İslâm
düşmanlarının kaynaştığını görüyoruz. Yahudiler, münafıklar ve putperestler tek tek ve birlik olarak İslâm’ı imhaya uğraşıyorlardı. Her muhâlefet kasırgasını kuvvet kazanmadan bastırmak hususunda Müslümanlar uyanık olmasa, Müslümanların Medine’de bir gün ikâmetlerine imkân kalmazdı.
Kureyş’in Müslümanlığı imha etmeye azmi Arap kabileleri tarafından anlaşılınca birçokları bu teşebbüsten hissedar olmak istediler. Medine Yahudileri, Müslümanlar aleyhinde suikastlar tertip etmek için bugünlerde hararetli
çalışmaya başladılar. Münafıklar da gizlediklerini açığa çıkarmaya ve Müslümanları eziyete uğratmak için her çareye başvurmaya başlamışlardı. Müslümanlar her gün ya şuradan ya buradan bir saldırı vuku bulduğuna dair haber
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alırlardı. Medine içinde ve dışında rahat bulamıyorlardı. Vaziyet Müslümanların her lahza uyanık olmalarını icap ediyordu.
Peygamberimizin risâlet hedefi, halkı ruhen ve ahlaken yükseltmekti.
Onun programında harbin yeri yoktur. Bu muazzam hedef, onu gerçekleştirmek için hazırlanan küçük kurtuluş topluluğu ile elde edilebilirdi.
Halbuki şimdi beşeriyetin ruhen yükselmesini temine hayatını adayacak
olan bu cemaatin hayatı da tehlikedeydi. Resul-i Ekrem’in risâlet gayesini ve
İslâm idealini kuşatan tehlikeler, azimli hareketi gerekli kılıyordu.
Peygamber, Mekke’deyken bütün Müslümanların kurtulmasını düşünmüş ve kendisini zulümler içinde yalnız bırakmıştı. Şimdi ise adedi çoğalan
Müslümanları aynı ruhla düşünecekti. Beşeriyetin kemal timsali olan Hz. Muhammed, cemaatinin korunmasını ve refahını temin edecekti.
Bu sebeple en küçük bir tehlike hissedilince derhal onu bertaraf etmek
için tedbirler alınırdı. Bir tarafta kargaşanın patladığı yahut bir yerde Medine’ye karşı bir taarruz hazırlandığı haber verilir verilmez, tehlikenin hazır
olması ve vukuundan evvel onu bastırmak üzere oraya bir askeri birlik gönderilirdi. Bu suretle harp yangınlarıyla neticelenecek hâdiseler, vaktinde alınan tedbirler ile bastırılıyordu.

11. Bu Sırada Meydana Gelen Gazveler
Nitekim Ebû Süfyân, Uhud’dan dönüp giderken sizinle gelecek sene Bedir’de buluşalım deyip gitmişti. Hakikaten bir sene sonra Ebû Süfyân’ın Kureyş ordusu ile Mekke’den çıktığı haber alındı. Resul-i Ekrem derhal bin beş
yüz kişi ile o tarafa hareket etti. Kureyşliler Resul-i Ekrem’in kuvvetini haber
alınca geri dönmeye mecbur oldular. İslâm ehli her sene Bedir’de kurulan panayırda güzel güzel alışveriş edip güvenle Medine’ye geldiler.
Keza Kureyş’in müttefiki olan Huzaa kabilesine mensup Benî Müstalik
aşireti, gerek kendiliğinden gerek civar kabilelerinden asker toplamaya baş-
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lamışlardı. Resul-i Ekrem bin kişi ile tekrar hareket etti. Benî Müstalik etrafında toplanan Araplar dağılmış ve dağınık olarak Müreysî namındaki sudan
hayvanlarını sularlarken Müslümanlar tarafından bastırılmıştı.
Dikkat edilecek nokta şudur ki gerek bu seferde gerek Dûmetü’l-Cendel
seferinde elde edilenler aradan çok geçmeden Müslüman olmuşlardı. Benî
Müstalik reisi Haris’in kızı Cüveyriye bir müddet esarette kalmıştı. Bilâhare
babasının müracaatı üzerine azat edilmiş fakat kendi arzusu ile Müslümanlar
tarafında kalmayı tercih etmişti.
Bilâhare bu kız Peygamberimizle evlenmiş ve Benî Müstalik kabilesinin
tamamen Müslüman olmasına sebep olmuştu.67

12. Peygamberimizin Ailesi
Arap’ın toplumsal hayatında evlilikten doğan akrabalığın büyük tesiri
vardır. Bir kabileye mensup olan bir fert, diğer bir kabileden kız alınca iki kabile arasında bir ittifak meydana gelirdi. Bu ruh İslâmiyet’in ilk devrinde bilhassa Müslümanlara müttefik kabileler kazandırmak veya peygamberle hısım olmak ve himâyeye girmek gibi faydaları temin etti. İleride görüleceği
üzere Hayber vakasından sonra Yahudilerin hıyaneti üzerine katliam edilmeleri tehlikesi baş göstermişti. Fakat Hayber reisinin kızı Peygamber’in nikahına girince Peygamber’in akrabası olan bir kavim katledilemez diyerek bütün ashâb sakinleşmişti.
Peygamber’in birkaç eşi olduğunu mevzûbahis edenler, Arap’ın toplumsal yapısının ruhuna vâkıf olmayanlardır. Bununla beraber peygamber, çok
evliliğin önünü almak için gayet seri ve kesin çareler ortaya koymuştur. Hudeybiye anlaşması esnasında müşrik kadınlarla nikah caiz değildir diyerek
her erkeğin çok sayıdaki eşlerinden ayrılmasına sebep olmuştur. Şu kadar ki
daima muharebelerle hayat geçiren ve sınırlı erkekleri bulunan bir çevrede

67

Cevdet Paşa Kısas-ı Enbiya’da “(Cüveyriye) ne bahtiyar kızmış ki bir günde esirken hem Peygamber’in eşi olma saadetini buldu, hem de kavminin esaretten kurtulmasına sebep oldu.
ashâb, Resulullah’ın akrabası nasıl esir olur diyerek ellerindeki esirleri azat ettiler” diyor.
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çok evliliği kesip atmak mümkün olamazdı. Yalnız ona mâni olacak şartlar
gösterilmekle yetinildi. Kur’ân-ı Kerîm bunun açık delilidir: “Eğer iki kadın
arasında tam manasıyla eşitlik ve adalet uygulayamazsanız ne olursa olsun bir kadından fazlasıyla evlenemezsiniz”68 mealindeki Kur’ân ayeti pek açıktır.

13. Münafıkların Nifakları
Şurada dikkate şâyandır ki Müreysî seferinde İslâm birlikleri ile birçok
münafık beraber hareket etmişti. Hiçbir harpte bu kadar münafık, orduya katılmamıştı. Bunlar yolda Müslümanların arasına nifak sokmaya çalıştılar.
Yolda kuyudan su çekerlerken muhacirlerden biri ile Ensâr’dan biri arasında bir lisan münâkaşası olmuştu. Bunun üzerine, Abdullah b. Übey, şu
muhacire bak bizim yardımımızla geçinirlerken bizi aşağılamaya çalışıyorlar,
şunları Medine’den çıkarmalıyız demiş. Hz. Ömer bu hâdiseden haberdar
olunca münafıkların reisini öldürmeye kalkmıştı. Hz. Peygamber yine itidalli
bir hareketle aralarını düzeltti.
Fakat münafıklar hiçbir şeyde muvaffak olamayınca bu sefer daha çirkin
bir harekette bulundular. Hz. Âişe abdeste çıktığı zaman gerdanlığını kaybetmişti. Kafile yerine gelince gerdanlığın kaybolduğunu anlamış ve aramaya
gitmişti. Kafile, Hz. Âişe’nin hevdecte69 olduğunu zannederek hareket etmiş
olduğundan Hz. Âişe arkadan ashâbtan birinin devesine binmişti ve bir zamanlar Hz. Meryem’in uğradığı iftiraya uğramıştı.
Halbuki Safvân isminde olan bu adam gayet ihtiyar olduğu gibi ömründe
temiz ahlak ile tanınıyordu. Binâenaleyh münafıklar bunda da muvaffak olamadılar.

68
69

en-Nisa, 4/3. (Ayetin aslında iki kadın ayrıntısı verilmemiştir.) (sad.)
Devenin üzerine konulan mahfedir. Deve ile seyahat edenler, bunun içine girerler.
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Bu hal Hz. Âişe’nin Hz. Meryem gibi Cenâb-ı Allah tarafından aklanmasına sebep olmuştur: “Bu iftirayı meydana çıkaranlar, sizin içinizden bir cemaattir.
Bunu sizin için şer zannetmeyiniz. Bunda da bir hayır vardır.”70
Bu ayet nâzil olunca Hz. Âişe’ye annesi,”Kalk! Resulullaha teşekkür et”
demiş. Hz. Âişe cevaben “Benim berî olduğumu bilen rabbime teşekkür ederim” demiştir.
Görülüyorki Hz. Peygamber, hayatın her türlü ızdıraplarıyla kuşatılmak
istenilmişti. Fakat ne dahilen ne ruhen ve ne de haricen hiçbir şey ona bıkkınlık getirmemiştir.

14. İslâm’ın Yayılması İçin Fedâkârlık
Bu sıralarda diğer birtakım vaka Müslümanların kuşatılmış olduğu sıkıntıları bir kat daha artırmıştı. Bunlar yukarıda işaret edildiği üzere Benî
Lihyân’a gönderilen muallim heyeti ile Âmirîlere gönderilen hafızlar cemaatinin katledilmeleriyle neticelenen facialardır.
Benî Lihyân’a giden on kişilik heyet, Âsım b. Sâbit’in başkanlığı altındaydı. Huzeyl kabilesine mensup iki yüz silahlı eşkıyanın hücumuna mâruz
kalmışlardı. Hepsi çarpışa çarpışa şehit oldu. Hubeyb ile Zeyd esir düştüler
ve Mekkelilere satıldılar. Mekkeliler ikisini de idam ettiler. Hubeyb asılarak
idam edileceği sırada iki rek’at namaz kılmış. Zeyd idam edilirken kendisine
“Senin yerinde şimdi Muhammed’in olmasına razı olursan seni kurtarırız”
demişler. O da sizi yemin ile temin ederim ki Resulullah’ın ayağına bir diken
batmasına karşılık hayatımın kurtulmasını istemem, cevabını vermiş ve Kureyşlileri hayretlere düşürmüştü. Peygamberimizin ashâbı tarafından kendisine gösterilen bağlılık bu misal ile ne kadar açığa vuruluyor.
İkincisi de Bi’rimaûne de meydana gelen vakadır ki Benî Âmir’den Ebû
Berâ’nın talep ve ısrarı üzerine yetmiş hafız Necid’e gönderilmişti. Ebû
Berâ’nın kardeşinin oğlu, amcasının himâyesini dikkate almayarak bunlara

70

en-Nur, 24/11. (sad.)
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etraftaki kabilelerden topladığı kimselerle hücum etti. Bunlardan yalnız Amr
b. Ümeyye ed-Damrî kurtulmuş ve Medine’ye facia haberini getirmişti.
Bu zat Medine’ye giderken yolda iki Âmirî’ye rast gelmiş ve intikam kastıyla bunları katletmişti. Meğer bu iki kişi peygamberle anlaşma yapmışlar.
Bunun üzerine bilmeden yaptığı bu iş için diyet vermesi icap ediyordu.

15. Benî Nadîr Vakası
Diyet bedelleri Müslümanlara ve anlaşma yapılanlara taksim edildi. Benî
Nadîr kabilesine düşen hisseyi almak için Peygamberimiz, bunların bulunduğu mahalleye kadar gitti. Bunlar Peygamber’i bir dam kenarına oturttular
ve isteğiniz yerine getirilecektir, dediler. Halbuki kendi kendilerine hazır fırsattır, evin damından Muhammed’in üzerine taş atarak onu öldürür, diğerlerini de esir alır ve Kureyş’e satarız dediler.
Peygamberimiz vakaya vâkıf oldu ve hissettirmeden Medine’ye döndü
ve hemen yeterli kuvvet topladı. Bunlar evvela münafıklardan yardım geleceğini zannediyorlardı. Çünkü Abdullah b. Übey, kendilerine gizlice haber
göndermiş ve teşvikte bulunmuştu. Bunlar, hiçbir taraftan yardım gelmeyince
barışa razı oldular, bir müddet sonra tekrar harbe başladılar. Bunun üzerine
bu kabile tamamen oradan sürüldü, silahları ve arazisi kaldı.
Bu arazi Ensâr’ın uygun görmesiyle muhacirlere dağıtıldı. Bu suretle muhacirler, mülk sahibi olarak Ensâr’ın yardımına muhtaç olmaktan kurtuldular.
Hülâsa Peygamberimizin tedbirleri sayesinde ne etraftaki kabileler ne Yahudiler ne de münafıklar hiçbir şeyde muvaffak olamadılar.

16. Kureyş’in En Son ve En Büyük Saldırısı
Fakat son bir hamleye lüzum vardı. Yahudiler Mekke’de teşviklerini artırdılar. Kureyşlileri büyük bir kuvvetle ve etrafındaki kabileler ile Medine
üzerine çekmeye çalıştılar. Hakikaten Medine bu sırada büyük bir tehlike
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daha geçirmeye mâruz kaldı. Bu defa da Müslümanlar Medine etrafında hendek kazmakla tehlikenin önünü aldıklarından dolayı bu harbe Hendek muharebesi denilmiştir. Halbuki Kur’ân-ı Kerîm bu vakadan “Ahzâb” yani müttefikler muharebesi diye bahsetmektedir.
Ayet şudur: “Müttefik düşmanlardan bir ordu burada hezimete uğrayacaktır.”71

Bu ayet muharebeden evvel nâzil olmuş olduğundan İslâm ehli bu ayeti

hatırlayarak büyük bir iman ile harp etmişlerdir. Bu harp hakkındaki ikinci
ayet şudur: “Müminler müttefikler ordusunu gördükleri zaman işte dediler Allah’ın
ve resulünün bize evvelce va’ad ettikleri buydu. Allah ve resulünün sadık oldukları
gerçekleşti. Müttefiklerin hareketi, Müslümanların imanını ve teslimiyetini artırmaya sebep oldu.”72

17. Ahzâb veya Hendek Muharebesi
Medine civarından sürgün edilen Yahudiler Hayber’e yerleşerek Kureyş
ile birleşmişlerdi. Kureyşliler bedevi kabilelerini tahrike muvaffak olmuşlar,
bu suretle muhtelif kabilelerden oluşan bir müttefikler ordusu meydana getirmişlerdi. Necid kabileleri ile Gatafân, Benî Mürre, Benî Süleym ve sair civar
kabilelerden birleşik olan bu ordu, dört bini Kureyşlilerden olmak üzere on
bini geçiyordu.73 Medine içindeki Yahudilerle Medine’nin arkasında bir istinat noktası oluşturan Kureyza kabilesi de düşman tarafına geçmişti. İnsan,
gözüyle bakıldığı takdirde bu büyük ordunun hamlesi karşısında Müslümanların kurtulmasına imkân görülmüyordu.
Peygamberimiz, düşmanın tedarikleri hakkında alınan mâlûmatı
ashâbına bildirdi. Selmân-ı Fârisî kendi memleketinde gördüğü harp usulünden istifade edilmesini teklif etti.

es-Sad, 38/11. (sad.)
el-Ahzab, 33/22. (sad.)
73 Tarihçilerin çoğu bu kuvvetin yirmi dört bin derecesinde olduğunu kaydediyorlar. Hakîkaten
Mekke fethinden sonra Hevâzin kabilesinin yirmi binden fazla kuvvet çıkardığı dikkate alınırsa bu rivayetin daha kuvvetli olduğu anlaşılır.
71
72
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Medine’nin bir tarafı doğal bir engel teşkil eden kayalarla, diğer tarafı taştan yapılmış sağlam binalarla çevriliydi. Muhasaraya mâruz olması muhtemel olan tarafın hendekle güçlendirilmesi temin edilirse Medine korunaklı bir
şehir haline girecekti. Müslümanlar, büyük bir azim ile fiiliyata girdiler. Peygamber de dahil olduğu halde geceli gündüzlü çalıştılar. Kadınlar ve çocuklar
korunaklı yerlere nakledildi.
Hazırlıklar tamamlanmıştı. Müslümanlar üç bin kadar kuvvete sahiptiler.
Süvarileri de azdı. Fakat her birinin azmi, sebâtı ve metâneti yerindeydi. Böyle
imana sahip olanları hiçbir zaman düşman mağlûp edemezdi. Düşmanın bu
kuvvetli ordusu karşısında peygamber, Müslümanlara gelecekte Müslümanların erişeceği zaferleri söylüyor. Yemen’in, İran’ın İslâm zaferi karşısında
İslâm dairesine gireceğini müjdeliyordu. Böyle ümitsiz bir haldeyken bu müjdeler, en büyük bir azim ve imanın, hakikaten rabbani ilhamın eseri olduğuna
şüphe bırakmıyor.
Muharebeye usulen ferdî mübarezelerle başlandı. Bin asker karşılığında
addettikleri Kureyş kahramanı Amr b. Abduved genç Ali’nin hamlesi karşısında yere serilmişti: Bunu takip eden harp şu haritada gösterilen vaziyette
cereyan etmişti. Bir avuç Müslümanı imhayı hedef edinen bu müthiş kuvvetlerin teşebbüsleri nihayet sonuçlanamamıştı.
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18. Harp Hilesi
Bu muharebe esnasında Nuaym b. Mes’ûd’un Müslümanlar lehine yaptığı harp hilesi mühimdir. Eşca’ kabilesinin reislerinden olan Nuaym, Benî
Kurayza’ya giderek, “Yarın müttefiklerin ordusu buradan giderse siz Müslümanların eline kalacaksınız, halinizi düşününüz. Sizin için tedbir, Kureyş ve
Gatafân reislerinden bazı adamları rehin almak ve onları muzaffer olana kadar burada alıkoymaya çalışmaktır” dedi.
Aynı zamanda Nuaym, Kureyş reislerine “Yahudiler, Muhammedîlerle
ahdini bozduklarına pişman olmuşlar ve gizlice ittifak etmişler. Sizin reislerinizi tutup Müslümanlara teslim etmeyi va’ad etmişler” dedi. Hakikaten bu
tarz hareket Benî Kurayza’yı Medine’ye arkadan hücum etmekten alıkoyduğu gibi Kureyşlilerin Yahudilere hiddetlenerek harp yerini terk etmelerine
de sebep olmuştu.
Bu muharebe neticesinde Peygamberimiz Müslümanları müjdeledi: Bundan sonra Kureyş sizin üzerinize gelemeyecektir. Artık Müslümanlar için
saha açıktır.

19. Benî Kurayza Vakası
Hendek muharebesinde en büyük tehlike Kurayza Yahudilerinden gelmişti. Kureyş’i tahrik eden bunlar olduğu gibi Medine’yi de arkadan vuracaklardı. Hendek muharebesinin ardından Hz. Peygamber derhal Medine’de
Bilâl ile şu haberi yaydı, Allah’ın emrine itaat edenler, ikindi namazını Benî
Kurayza toprağında kılsın.
Medine’de bulunan bütün kuvvet, üç bin piyade, otuz altı süvari emre
itaat ettiler. Yirmi gün muhasaradan sonra Kurayzalıları teslim olmaya mecbur ettiler. İçlerinde fiilen düşmana katılıp hıyaneti sabit olanlar, cezasını buldular. Bunlar hakkında Evs kabilesi af talep etmek istese de reisleri Sa’d b.
Muâz hakem olmuş ve hıyanetlerinin cezası verilmelidir demişti.
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Sa’d b. Muâz, Kureyş ordusu geldiği zaman, Evs kabilesinin himâyesinde
olmak itibarıyla ve bir reis sıfatıyla Benî Kurayza’ya gitmiş, nasihat etmişti.
Buna karşılık aşağılanmış ve anlaşmayı yok saydıkları cevabını almıştı. Aynı
zamanda Sa’d b. Muâz Ahzap muharebesinde yaralanmış ve bu hükmü hasta
halinde vermişti. Bir müddet sonra yarası fenalaşarak şehit olmuştur.
Sa’d b. Muâz Ensâr’ın reisi olmakla beraber hakikaten Müslümanların büyüğüydü. İslâmiyet’e Hz. Ebû Bekr ve Mus’ab b. Umeyr kadar hizmet etmiştir.

C. İSLÂMİYET’İN KABİLELER ARASINDA YAYILMASI
1. Peygamberimizin Fiiliyatının Hedefleri
Peygamberimiz, bu gibi araya giren zaruri vakalarla meşgul ve birçok hücumla kuşatılmış olmakla beraber tebliğ vazifesinden bir an geri durmazdı. O
ancak bir mecburiyet ve zaruriyet gördüğü, hususi tabirle vakanın çaresizliğine sürüklendiği zaman harbi kabul ederdi. Eğer Benî Nadîr ve Benî Kurayza, İslâmiyet için, Müslümanların can evinde bir tehlike olmasalardı, onların hıyanetlerini Peygamber’in alicenaplığı affedecekti. Fakat tehlike görüldüğü zaman uçuruma gidilemezdi. Hatta denilebilir ki Peygamberimiz bütün
hayatında yalnız din müjdesi ve İslâm’ı tebliğ eden bir zat olmaktan başka bir
gaye gözetmemiştir. Bu noktanın aydınlatılması için şuna dikkat etmelidir ki
Peygamberimiz gerek Benî Âmir kabilesine gerek Benî Lihyân kabilesine muallimler gönderdiği zaman bu müjdeciler katledilmişti. Peygamberimiz bunların intikamını almaya ve harp açmaya, hülâsa zorunlu tedbilere müracaatı
lüzum görmemişti. Bunlar, çalışmanın samimi müjde verme vasıfları taşıdığını ifade ederler. Şüphesiz ki peygamber bu neticelerden en acı duyguları
duymuştu. Fakat buna karşılık yine zalimlerin ıslahı için dua etmişti. Bundan
daha asil bir âlîcenaplık mümkün müdür?
Muhtelif kabileler tarafından gelen heyetler, kendisinden gördükleri nazik muâmeleye onların acılarına atfettiği dikkate, aralarında ihtilafı kaldırmak
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için etkileyici sözlerine hayran olurlardı. Lütufkârlığı ve âlîcenaplığı Peygamber’i umûmi kabule mazhar etmiş ve namının Ceziretü’l-Arap’a yayılmasını
temin etmişti.

2. Bazı Kabilelerin İslâmiyet’i Kabul Etmeleri
Bazı kabileler fertlerinden birinin veya birkaçının Hz. Peygamber’i görmek maksadıyla Medine’ye geldikten sonra kabilesini hidayete sevk etmek
için geri döndükleri nadir durumlardan değildir.
Benî Sa’d b. Bekir kabilesinden Dımâm b. Sa’l-ebe bir gün Medine’ye gelmişti. Peygamberimizin ashâbı ile bulunduğu mescide girdi. “İçinizde Abdulmuttalib’in oğlu kimdir?” diye sordu. Hz. Peygamber kendisini bildirdi:
- Sen hakikaten Muhammed misin?
- Evet.
- Eğer münasebetsiz saymazsan sana birkaç şey soracağım.
- Sorunuz.
- Senin ve huzurunda bulunanların ve bilâhare sana geleceklerin
mâbudu adına yemin ederek söyle, seni Allah bizlere peygamber olarak mı gönderdi?
- Evet, yemin ederim ki peygamber olarak gönderdi.
- Kezâ yemin ediniz ki Allah yalnız zatına ibadet etmemiz, kendisine
ortak koşmamamız ve atalarımızın ibadet ettikleri putlara tapmamamız için sana emir gönderdi mi?
- Evet yemin ederim ki gönderdi.
Bu suretle karşılıklı konuşma devam etti. Dımam, namaz ve oruç gibi İslâm
esaslarını sordu. Nihayet şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve
Muhammed Allah’ın hak resulüdür. İslâm’ın şartlarını ifa edeceğim, menettiğin şeylerden uzak duracağım ve ondan ne fazla ne eksik bir şey yapmayacağım, diyerek Hz. Peygamber’i selamladı ve memleketine geri döndü. Kabilesini yanına topladı ve onlara karşı ilk hitabı şu oldu: “Lât ve Uzzâ putları
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batıl şeylerdir.” Bunu der demez cemaat, “Sus! Cüzzamdan, aklını kaybetmekten sakın” dedi.

Arabistan’daki Kabilelerin Yerlerini Gösteren Harita
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O da “Ayıp size! Vallahi o putlar, size ne hayır ne şer getirebilirler. Zira
Allah bir peygamber gönderdi ve ona bir de kitap gönderdi ki bunun vasıtasıyla sizler kurtuluş bulasınız. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur
ve Hz. Muhammed onun kulu ve resulüdür. Bunun, neler emir ve neler yasak
ettiğine dair size haberler getirdim” dedi.
Daha akşam olmadan kabile içinde Müslüman olmadık ne bir erkek kaldı
ne bir kadın…
Basra yolu üzerinde Yemâmeli Sümâme b. Üsâl de aynı şekilde hareket
etti. Bilâhare memleketine giderek oradan Kureyşlilerin erzak yolunu kesmek
suretiyle de Müslümanların muzafferiyetine hizmet etti. Bununla beraber Kureyşliler peygambere müracaat edince yolun açılması için Sümâme’ye mektup gönderildi. Peygamber lütüfkarlığını düşmanlarına varıncaya kadar gösterdi. Medine ile Kızıl Deniz sahilleri arasında oturan Benî Cüheyne kabilesine mensup Amr b. Mürre dahi aynı suretle hareket etmişti. Kendisi şu şekilde hâdiseyi naklediyor: Taptığımız bir put vardı ki ben onun muhafızıydım. Peygamber’in ortaya çıktığını işittiğim zaman kalkıp yanına gittim,
ahvâlini görünce doğruluğuna iman ettim, emirlerine ve yasaklarına inandım. Hz. Peygamber beni dini öğretmem için kabileme gönderdi.
Bu zatın çalışması o derece muvaffakiyetle ilerledi ki kabilede hiçbir nasihati dinlemeyen bir adamdan başka Müslüman olmadık kimse kalmadı.
Bu sırada Bilâl-i Müzeyni, Müzeyne kabilesinden dört yüz kişi ile Medine-i Münevvere’ye geldiler ve İslâm ile müşerref oldular. Peygamberimiz,
bunlara memleketlerinde oturdukları halde hicret hukukunu vermişti “Nerede bulunursanız bulununuz, muhacirlerdensiniz! Mallarınızın yanına gidiniz.” Kezâ Nuaym b. Mes’ûd’un mensup olduğu Eşca’ kabilesinden yüz kişi
geldi, Müslüman olduktan sonra memleketlerine gittiler. Benî Eşca’dan Müslüman olmadık kimse kalmadı. Derhal memleketlerinde bir cami yaptırdılar.
Bunların emsali çoktur. Maksat Peygamber’in fiiliyatının hedeflerini ve kabilelerin Müslüman olmaktaki heveslerini göstermektir. Bu açıklamalar bu
ruhu göstermeye kâfidir.
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3. Beşinci ve Altıncı Senede Dini Emirler
Bu sıralarda bir Müslüman’ın kumar oynadığı işitildi. Servetin çalışma
karşılığı olmayarak bir adamın eline geçmesi veya servetini zevki uğrunda
mahvetmesi ve yok etmesi gibi iki başlı bir dalâlet oluşturan ve insan topluluğu için en zararlı amellerden olan kumar da Cenâb-ı Hakk’ın buyurduğu
bir ayet ile yasaklandı. Bazı tarihçiler şarabın üçüncü sene zarfında yasaklandığını söylüyorlar. Kumarın yasağı şarap ayetiyle olduğuna bakılırsa her ikisinin aynı senede yasaklandığı anlaşılıyor. Zatü’r-Rika seferinde gazi Müslümanlar nöbet tutarlarken namazlarını yarıda kesmek suretiyle iki defada kılıyorlardı. Buna salâtü’l-havf denilir ki harp zamanlarında bu suretle hareket
etmeye izin vardır. Teyemmüm ayeti de bu sefer esnasında Hz. Âişe’nin gerdanlığını kaybetmesi yüzünden ashâbın susuz bir mıntıkada kalması üzerine
nâzil olmuştur.
Kezâ yukarıda gösterildiği üzere “Müslümanlar ikindi namazını Benî Kurayza toprağında kılsınlar” emri üzerine ashâbın bir kısmı meşguliyetlerinden dolayı ancak geceleyin Kurayza toprağına ulaştılar ve ikindi namazını bu
suretle geç kıldılar. Bir kısmı, Peygamber’in bu emrinden maksat süratle hareket demek olduğunu zannederek evvela kılıp sonra hareket ettiler. Hepsi
muhtelif içtihatta bulundular ve hepsi peygamber tarafından tasvip edildiler.
Bu da dini emirlerdeki genişliği gösterir.
Bu sene Peygamberimiz, atından düşerek ayağı ağrımıştı. Beş gün yerinden kımıldayamadı ve namazını oturduğu yerden kıldı. Bu suretle salat-ı
marîzin74 hükümleri tespit olundu.
Hac emrinin beşinci sene geldiğine dair bazı müelliflerde rivayetler vardır. Fakat farz kılınan hac ile umrenin tamamlanmasını emreden ayet-i celilenin75 hicretin altıncı senesinde nâzil olduğu ve bunun üzerine Peygamberimizin ashâbıyla umre niyetiyle Mekke’ye hareket ettiği hakkındaki rivayet daha

74
75

Hasta namazı. (sad.)
el-Bakara, 2/196. (sad.)
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kuvvetlidir. Araplar eskiden beri Mekke’ye gelip Kâbe’yi ziyaret ederlerdi.
Fakat onların ziyaretleri cahiliye adetlerine göredir ki bunların çoğu İslâmiyet’te kaldırılmış, yalnız bazı tarihî hatıraları yaşatan vakalarla İslâmî mâhiyetinde olanlar devamlılık kazanmıştı. Haccı bütün usulüyle kesin şekilde
emreden ayet, dokuzuncu sene yani Mekke’nin fethinden sonra nâzil olmuştur.
Üçüncü, dördüncü ve beşinci senelerde Peygamberimiz çoğunlukla hayati meselelerle ve müdâfaalarla meşgul olduğundan bu senelerde birinci ve
ikinci senede olduğu gibi dini emirler hususunda o derece gelişme görülmemektedir. Fakat beşinci seneden sonra artık bütün kabilelerin, Yahudi ve münafıkların İslâmiyet’i ortadan kaldırmayacaklarına kanaat etmeleri ve ortalığın İslâmiyet lehine serbest kalması üzerine Peygamberimiz, çoğunlukla dikkatini İslâmiyet’in yayılmasına ve tebliğe yöneltmişti. Kabilelere mektuplar,
müjdeleyiciler, heyetler gönderilmeye yeniden hız verilmiş ve kabilelerden
akın akın heyetler ve elçiler gelmeye başlamıştır. Hendek muharebesi neticesinde İslâmiyet’in bükülmez bir kuvvet, Müslümanların muzaffer bir topluluk oldukları anlaşılmış ve bu hakikat Arabistan’a yayılmış olduğundan bundan sonra Müslümanların ve İslâmiyet’in büyük bir gelişime erişeceği şüphesizdir.
Daha bu sene zarfında bu hareketlerin başlangıcını görüyoruz. Benî Müzeyne, Benî Sa’d ve Cüheyne’nin muhtelif yerlerine gönderilen mektuplar
şimdiden bize büyük bir gelişme müjdelemektedir. İslâmiyet’in bu gelişmeye
yüz tutması, Peygamberimizin kâtiplerinin adedini çoğalttırmış ve vazifelerini mühimleştirmiştir. Zeyd b. Sabit bu sene İbranice tahsiline görevlendirilmiştir. Bunlar istikbal için büyük hazırlıklar gösterir ve ümitler verir.

4. Suikastler
Şimdi altıncı ve yedinci senelerin vakalarına girmiş bulunuyoruz. Şunu
söyleyelim ki biz vakayı okurken tarih öğrenecek değiliz. Maksat İslâmiyet’i
kaynağından olduğu gibi ve geliştiği gibi sırasıyla öğrenmek ve hakikati anlamaktır. Bu sebeple tarih gibi vakayı sene sene okumaya lüzum olmamakla
~ 153 ~

− Yusuf Ziyâ −

beraber yayılmasını ve gelişmesini sırasıyla takip ederek İslâmiyet’in nasıl
muzaffer olduğunu, bize bugün hazırca önümüze konmuş olan İslâmiyet’in
başlangıcında ne kadar hayat pahasına yayıldığını ve tebliğ edildiğini, ne kadar fedâkârlıklara karşı temin edildiğini anlamak ve aynı zamanda İslâmiyet’in hakîki şeklini daha kaynağındayken görmektir.
Peygamberimiz ve Müslümanlar defalarca suikaste mâruz kalmışlar ve
hayatları tehlikeye düşmüştü. Müslümanlığı imha için Medine’ye karşı sürekli ve her biri diğerinden daha şiddetli üç defa taarruz hareketi vuku bulmuştu. Fakat düşman her defasında meydan harbinde kendilerine karşı gelen
Müslümanların çoğaldıklarını gördüler. Bedir muharebesinde 300, Uhud’ta
700, ndek’te 3000 mücahit karşısında kaldılar. İmha teşebbüsü kuvvet kazandıkça Müslümanlığın kuvveti artıyordu.
Ebû Süfyân, Peygamber’i gaflet üzere öldürtmek çaresini düşünüyor ve
maharetine güvendiği bir bedeviyi donatarak Medine’ye gönderiyor. Bedevi
huzura çıkınca maksadı anlaşılıyor. Üseyd b. Hudayr bedevinin eteği altından hançerini çıkarıyor. Cani, hakikati itiraf ediyor ve en samimi müminler
sırasına geçiyor.
Gatafânlılardan Gavres isminde bir savaşçı, iman etme bahanesiyle huzura çıkıyor. Peygamberimiz Zatü’r-Rika seferinde karargâhta kılıç kucağında oturmaktayken kılıcı görmek ister gibi davranarak kılıcı çekiyor. Fakat
caninin eli kılıç çektiği vaziyette kalıyor. Kur’ân-ı Kerîm’de buyruluyor ki “Ey
hakiki müminler bazıları size el uzattıkları ve rabbiniz o eli durdurduğu vakit siz nail
olduğunuz Allah’ı lütfunu hatırlayınız.”76
Düşman bu suretle de İslâmiyet’i söndürmeye muvaffak olamadı. Çünkü
hakkın önüne hiçbir kuvvet geçemez ve doğru bir emel takip edilmedikçe
muvaffakiyet elde edilemez. Hülâsa Kureyşliler, bedeviler, münafıklar ve Yahudiler yani İslâm’ın harici ve dahili düşmanları Müslümanlığa karşı birleşik

76

el- Maide, 5/11. (sad.)
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ve ayrı ayrı hareket etmişler, muvaffak olamamışlardı. Ahzâb harbi bunların
son saldırısıydı.
Müslümanlığı hiçbir kasırga boğamadı. Çünkü o ilâhî koruma ile destekliydi. Düşman artık ümitsizliğe düşmüştü ve Müslümanlarla uğraşmanın
fayda yerine bilakis onların kuvvetlerini artırdığını anlamıştı. Kureyş’in ve
diğer düşman grupların bu yorgunluğu Arabistan’ın her tarafından Hz. Peygamber’i dinlemek için halkın gelmesini kolaylaştırmıştı.

5. Hudeybiye Antlaşması
Mekke muhacirleri ile, onlara yeni ruhu üfleyerek aralarında birlik, muhabbet, kardeşlik hissiyatını uyandıran Peygamberimizin, din uğrunda terk
ettikleri yurdu artık düşünmenin zamanı gelmişti.
Hicretten beri altı sene geçmiş bulunuyordu. Muhacirlerin kalbi doğum
yerlerine kavuşmak emeliyle çarpıyordu. Milli tarihlerinin merkezî noktası
olan Kâbe’nin civarından altı senedir uzak kalmışlardı. Resul-i Ekrem de artık
Kâbe’yi rüyasında görmeye başladı.
Kâbe, bütün Arap milletine aitti. Kureyş yalnız Kâbe’nin muhafızıydı.
Düşmanlar bile dini vazifelerini ifa maksadıyla gelip herhangi düşmanca vaziyetten uzak durdukları zaman Mekke’ye girmekten men olunamazlardı.
Hac mevsimi yaklaşmıştı. Peygamberimiz hac vazifesinin ifa edileceğini
ilan etti. Ashâb derhal kabul etti. Bin beş yüz kişi sefer hazırlığı ile silahsız
olarak yola koyuldular.
Bu hareket Mekke’de büyük bir telaş meydana getirdi. Kureyş derhal silahlandı ve yolları tuttu. Peygamber kendilerine hac fikriyle geldiğini söylemek için Hz. Osman’ı gönderdi. Hz. Osman hapsedildi. Müslümanlar düşmanca karşılık görüyorlardı.
Müslümanların vaziyeti zordu. Çünkü Kureyş’in kadim ananelerine riayet edeceğini ümit ederek silahsız gelmişlerdi. Bu vaziyet karşısında Müslümanlar, el ele vererek din müdâfaası uğrunda son damla kanlarını dökünceye
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kadar harp etmek üzere söz verdiler. İslâm tarihinde Rıdvan Biati namıyla
bilinen bu hareket, hak davası uğrunda kayıtsız şartsız ölümü küçümseme ve
her fedâkârlığı seçmenin bir örneğidir. Bu kahramâne kararı hatırlatan ağaç
ziyaretgah77 olmuştu.
Kureyş İslâm’ın azmine vâkıf olunca aklı başına geldi. Müslümanları birkaç defa deneyen Mekkeliler, bu biatin ne demek olduğunu anladılar ve bir
antlaşma için Sühely b. Amr’ı gönderdiler.
İki taraf arasında on sene müddetle sulh temin edeceğini söyleyen bu antlaşmanın maddeleri şunlardır.
1- Müslümanlar bu sene hac görevini ifa etmeksizin geri döneceklerdir.
2- Ertesi sene Müslümanlar umre için Mekke’ye gelecekler ve üç gün kalacaklardır.
3- Müslümanlar Mekke’de yaşamakta olan İslâm ehlinden kimseyi götürmeyecekler ve kendilerinden Mekke’de kalmak isteyenlere engelleme
yapmayacaklar.
4- Mekkelilerden biri Müslümanlara katılacak olursa Müslümanlar onu
Mekkelilere teslim edecekler. Fakat Medine Müslümanlarından biri Mekkelilere katılacak olursa Müslümanlara teslim edilmeyecektir.
5- Arap kabileleri istedikleri tarafla antlaşma yapmak hürriyetini muhafaza edeceklerdir.
Antlaşmanın tespiti esnasında yazma vazifesini ifa etmekte olan Hz. Ali,
sözleşmeye “Bismillahirrahmanirrahim” ile başlamak istedi. Fakat Arap delegesi “Bismike Allahümme” ibaresinin kullanılmasını talep etti ve kabul
edildi. Hz. Ali, Allah’ın Peygamber’i Hz. Muhammed ile Kureyş arasında antlaşmadır, diye yazmıştı. Süheyl, buna da itiraz etmiş ve Muhammed’i resul
tanıdıktan sonra arada bu kadar kan dökülmesinin sebebini sormuştu. Hz.

77

Hz. Ömer hilafeti zamanında kutsiyetin kalpte olduğunu açıklayarak bu ziyaretleri menetmiş
ve Müslümanlıkta ağaç veya yer ziyareti olamayacağından bu ağacı kestirmişti. İlk Müslümanlar, tevhid inancını bu derece kıskanırlardı.
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Ali, Resulullah kelimesini silmeyeceğini açıkladığı için Peygamberimiz bizzat
silmiş ve yerine “Muhammed b. Abdehu” yazdırmıştı.
Antlaşma şartları Müslümanlar arasında hoşnutsuzluk meydana getirdi.
Fakat resule hürmetlerinden dolayı hiçbiri ses çıkarmıyordu.

6. Ebû Cendel Hâdisesi ve Hz. Ömer’in İtirazları
Bu sırada hiç ümit edilmedik bir hâdise çıktı, Süheyl b. Amr’ın oğlu Ebû
Cendel Mekke’de Müslüman olduğu için hapsedilmişti. Antlaşma henüz imzalanmıştı. Ebû Cendel ayağında zincirin parçası ve vücudunda işkencenin
izleri olduğu halde Müslüman karargahına ulaşmakta muvaffak olmuştu. Süheyl, Ebû Cendel’in kendisine teslimini antlaşmanın bir maddesine istinaden
talep etti. Peygamberimiz henüz antlaşmanın tatbik edilemeye başlanmamış
olduğunu ileri sürerek Ebû Cendel’i kurtarmak istedi. Süheyl’in inatçı ısrarı
Ebû Cendel’in babasına teslimi ile neticelendi.
Ebû Cendel’in felaketi Müslümanları büsbütün galeyana getirdi. Hz.
Ömer atılarak “Ya Resulullah! Sen Allah’ın hak Peygamber’i değil misin? Bizim davamız hak davası değil mi?” dedi. Peygamberimiz evet, cevabını verdi.
- O halde niçin dinimiz adına böyle bir zilleti kabul ediyoruz.
- İlâhî iradeye uyarak hareket ediyorum.
Hz. Ömer galeyanını sakinleştirememişti.
- Hani Hac görevini ifa edeceğimizi söylemiştiniz!
Peygamberimiz evet, dedi, fakat gün tayin etmemiştim.
Hz. Ömer, Peygamber’in huzurundan çıktıktan sonra Hz. Ebû Bekr ile de
aynı münâkaşaya devam etmiştir.
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Fakat bilâhare hakikat anlaşılmıştı.78 Medine’ye geri dönerken fetih suresi
nâzil olmuş ve bu suredeki ayetler, Müslümanlara teselli bahşetmişti.
Hakikaten fetih suresindeki ayetlerin müjdeleri bir sene sonra Mekke’nin
fethi ile gerçekleşti. Ebû Cendel’in mâruz kaldığı vaziyete kadınlar müstesna
olmak üzere birçok Müslüman daha mâruz kaldı. Bunların en meşhuru Ebû
Basir’dir.

7. Hudeybiye Barış Antlaşması’nın Sonuçları
Ebû Basir, Medine’ye geldiği zaman vaziyeti anlayınca Ya Resulullah ben
Mekke’ye artık dönemem, demişti. Hakikaten Ebû Basir ve Ebû Cendel teslim
edildikleri adamların ellerinden kurtularak firar etmişler ve Medine’ye kabul
edilmediklerinden çölde büyük bir kuvvet meydana getirerek Mekkelilerin
erzak yollarını tehlikeye sokmuşlardı. Bu hal yakın zamanda Mekkelilerin
müracaatına ve antlaşmadan o maddenin kaldırılmasına sebep olmuştu. Bu
suretle Peygamberimizin, antlaşmada ne derece muvaffak olduğunun alametleri görülmeye başladı.
Hakikaten bu antlaşmanın neticesinde Müslümanlar gerek Kureyşlilerle
gerek diğer kabilelerle serbest görüşmeyi temin etmişler ve bu suretle İslâmiyet’in faziletlerini etrafa yaymaya muvaffak olmuşlardı. Yine bu antlaşma neticesinde Müslümanlığını açığa vuramayanlar serbest kalmışlardı.
Hudeybiye antlaşmasının hakiki bir zafer olduğunu Peygamberimizin bir
sene sonra Mekke’ye on beş bin ashâb ile hareket etmesi gösterecektir. Bugüne
kadar azami üç bin kuvvet çıkaran Müslümanlar, bir sene sonra on beş bin
kuvvet çıkarabilecektir ki bu sonuç aklın kavrayabileceği muvaffakiyetin çok
fevkindedir.

78

Hz. Ömer’in bilâhare bu halinden tövbe ettiğini ve ömrümde bu hareketten ziyade beni müteessir eden hiçbir hâdise yoktur, diye söylediği rivayet edilmektedir. Bu hâdise, Hz. Ömer’e birkaç defa laf dokundurulmasına sebep olmuştur. Fikrimce bu hâdise Hz. Ömer’in Peygamberimize karşı gayet samimi imanı olduğunu ifade eder. İnsan bir şeyi iman ettiği tarzda bulmayınca onun sebebini sorar ve bu samimiyetten ileri gelir.
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D. İSLÂMİYET’İN YAYILMASI
1. Hâlid b. Velîd, Amr b. el-Âs, Osman b. Ebû Talha’nın Müslümanlığı
Hicretin altıncı senesinde sözleşilen Hudeybiye antlaşması Mekke halkı
ile dostane münasebet tesisini mümkün kılmıştı. Binâenaleyh bu şehir ahalisinden olup ilk risâletinde Peygamberimizin nasihatlerini işitmiş olan birçok
kimse Müslümanlığını açığa vurmak için Medine’ye geldiler. Bunlar içinde
Hâlid b. Velîd, Amr b. el-Âs ve Osman b. Ebû Talha’nın isimlerini zikretmemiz lazımdır.
Hâlid b. Velîd, Benî Mahzûm eşrafından ve Kureyş’in süvari başbuğuydu. Hulefâ-i Râşidîn devrinde en büyük orduları en büyük maharet ve
muvaffakiyet ile sevk ve idare etmiştir. Hâlid’e Mûte muharebesindeki muvaffakiyeti üzerine Seyfullah ünvanı verilmişti.
Amr b. el-Âs, Benî Sehm eşrafından ve Arap dâhilerindendir. Müslüman
olduğu senenin ertesinde kendisi kumandan olarak tayin edilmiş ve buyruğuna en güzîde ashâb verilmişti.
Osman b. Ebû Talha ise Kâbe-i Muazzama’nın muhafızı ve perdedarıydı.
Kâbe anahtarları bundaydı.
Mekke halkı bu suretle İslâmiyet’e meylini açığa vurduğu gibi bugüne
kadar İslâmiyet’in nüfuzu haricinde kalan Mekke’nin güneyindeki kabileler
ile de temas vukua geldi. Arabistan’ın güneyi ile mektuplaşmalar başladı.
Yemen’in kuzey hududunu oluşturan dağlardan Benî Devs kabilesinden
bir kafile Medine’ye geldi. Kabile reisi Tufeyl b. Amr, hicretten önce Mekke’ye
gelip İslâmiyet’i araştırmış ve Hz. Muhammed’in hak peygamber olduğu neticesine varmıştı. O vakitten beri kabilesini imana getirmekle meşgul olan Tufeyl b. Amr içinde Ebû Hureyre bulunan dört yüz kişi ile İslâm cemaatine katıldılar. Yemen’de yaşayan Eş’ar kabilesinden bir kafile de Ebû Musa el-Eş’ari
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ile gelerek İslâm ile müşerref oldular. Bunlar o sırada Habeşistan’da bulunan
Ca’fer b. Ebû Tâlib’in kafilesi ile geldiler.
Ebû Musa el-Eşari, gidiş yönünü şu suretle nakletmiştir. “Biz Yemen’deyken Resulullah (s.a.v.) efendimizin ortaya çıktığını haber almıştık, bunun üzerine biraderlerim ve kabilemizden elli üç kişi gemiye binmiş ve Medine’ye
gelmekteyken rüzgar bizi Habeşistan’a sevk etti. Orada Ca’fer b. Ebû Tâlib’i
buldum. Bizi Resulullah buraya hicret ve ikâmetle görevlendirdi. Siz de bizimle kalınız dediler. Bir müddet kaldık ve nihayet hep beraber Hayber fethi
esnasında Hz. Peygamber’l-e buluştuk. Resulullah bize de Hayber ganimetinden bir hisse verdi.”
Bu sırada Peygamberimiz, civar kabilelere İslâm’a daveti anlatan mektuplar gönderdi. İcap edenlere bizzat ashâbından elçiler ve heyetler gönderiyor,
buna karşılık muhtelif kabilelerden heyetler ve dilekçeler geliyordu.
Peygamberimiz, Hudeybiye antlaşmasını İslâm’ı yaymak için büyük bir
fırsat addederek fiiliyatını ona göre düzenledi. Hudeybiye’den geri döndükten sonraydı, bir gün ashâbıyla Mescid-i Şerif’te konuşmada bulundu,
İslâm’ın bütün âleme rahmet olduğunu açıkladı. Binâenaleyh İslâmiyet’in dışarda ve uzaklarda yayılma zamanının geldiğini, Arap reislerine ve komşu
hükümdarlara İslâm davetinin tebliğ edilmesi icap ettiğini açıkladı. Ve şu
ayeti okudu: “Deki: Ey ehl-i kitap sizlerle aramızda hiç ayrılmayacağımız bir kelimeye geliniz ki o, Allah’tan başkasına hiçbirimizin ibadet etmemesi ve ona bir ortak
koşmaması ve bir kısmımızın Allah’tan gayrı bazı insanları rab kabul etmemesidir.”79

79

Al-i İmran, 3/64. (sad.)
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E. ARABİSTAN DIŞINDA İSLÂMİYET’İN YAYILMASI
1. Hükümdarları İslâm’a Davet
Müslümanlığın bütün insanlık tarafından kabul edileceğine dair aldığı ilhama binaen Peygamberimiz, komşu hükümdarlara birçok elçi gönderdi:
Bunlardan Mısır azizi Mukavkıs’a gönderdiği mektup son zamanlarda keşfedilerek İstanbul’a gönderilmiş ve mukaddes emanetlerde korunmuştur. Esasen Mukavkıs’ın parşömen üzerine yazılı olan bu mektubu kıymettar bir kap
içinde muhafaza ettiği İslâm geleneğinde açıklanmaktadır. Son zamanlarda
bu mektubun kopyası yayınlanmış ve yazılan sözlerde kayıtlı olan şekline
uyulduğu görülmüş olduğundan doğruluğunda şüphe kalmamıştır. Bu vesikanın kopyasını Türkçesi ile kaydediyoruz. Mukavkıs, Peygamber’in İslâm
elçisi Hâtip b. Beltea’yı büyük bir hürmetle karşılamış ve peygambere hediyeler göndermişti.
Peygamberimiz, Abdullah b. Huzafe’yi İran kisrâsıHüsrev Perviz’e göndermişti, cihan şahı, Mekkeli bir muhacirin kendisi gibi muazzam bir kisrâya
eşitlik esası üzerine hitap eden bir mektup göndermesini küstahlık addetmiş
ve gazaba gelerek mektubu yırtmış ve elçiyi aşağılamıştı. Bunun üzerine Yemen’de valisi bulunan Bâzân’a haber göndererek “Hicaz tarafında nübüvvet
iddia eden adamı iki süvarinin yanına katarak bana gönderiniz” demişti. Süvariler Peygamber’i huzuruna geldikleri zaman Peygamberimiz bunlara
“Memleketinize gidiniz, bugün Hüsrev katledilmiştir. İslâmiyet yakında
kisrânın hüküm sürdüğü yerlere erişecektir. Bâzân’a söyleyin imana gelsin”
cevabını vermiştir. Hakikaten Bâzân, Peygamber’in verdiği haberin doğru
çıktığını görünce yanında bulunanlarla beraber imana geldi ve İslâmiyet’te ilk
olarak San’a valisi tayin edildi.
Necâşî, Amr b. Ümeyye’yi layık şekilde ağırlamış ve Ca’fer b. Ebû Tâlib
huzurunda Müslüman olarak Müslümanları bolluk ve refah içinde Medine’ye
göndermiştir.
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Yemâme meliki Hevze Peygamber’in kendisini veliaht etmesi şartıyla
İslâmiyet’i kabul edeceğini söyleyecek kadar izansızca hareket etmişti.
Herakliyus, Peygamberimizin elçisini daha hürmetkâr kabul etmişti. O
sıralarda imparator Suriye’de bulunuyordu. Hareketinden evvel kendisine
hitap ederek mektup yazan adamın karakterini daha iyi tanımak istemişti. O
sırada Gazze’ye gelen birtakım Arap tacirlerinin varlığını haber almıştı. Bunlar içinde Peygamber’in en büyük iman düşmanı olan Ebû Süfyân vardı. Bunlar Hudeybiye antlaşmasından istifade ederek Kureyş’ten oluşan gayri müslim tüccarlarla Şam’a ticarete gitmişlerdi. Herakliyus bunları davet etti ve gittiler. Orada Ebû Süfyân ile Herakliyus arasında cereyan eden bu görüşmeyi
kaynakları en güvenilir ilmî kaynaklarımızdan olan Buhari’den ehemmiyetine binaen aynen naklederek okuyalım:
Herakliyus yanındaki devlet adamlarının katılımıyla bir meclis kurmuştu. Arapları huzuruna kabul etti ve tercümanı çağırdı. Tercüman, hanginiz peygamberlik iddia eden zata nesep yönünden daha yakınsınız dedi. Ebû
Süfyân diyor ki, nesep yönünden bunlardan ziyade yakın olanı benim cevabını verdim.
Herakl, bu adamı bana yaklaştırın, arkadaşlarını da yakın getirin ve bunun etrafına dizin, diye emir verdi. Tercümanına hitap ederek sen bunlara
tembih et, ben bu adama
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“Peygamber Efendimiz”in Mısır’da Kıpti Reisi “Mukavkıs”a Gönderdikleri Mektubun Resmi ve Türkçesi
Peygamber hakkında birtakım sualler soracağım eğer bana yalan söylerse
onlar hemen bunu yalanlasınlar!
Ebû Süfyân diyor ki vallahi, eğer arkadaşlarımın beni yalancılıkla itham
edeceklerinden utanmasaydım, peygambere düşmanlığımdan dolayı aleyhinde yalan söyleyecektim.
Sonra Herakl ile aramızda şu konuşma cereyan etti.
-

Muhammed’in aranızda nesebi nasıldır?

-

Aramızda onun temiz ve asil bir nesebi vardır.

-

Ondan evvel sizlerden biri böyle bir iddiada bulundu

mu?
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-

Hayır.

-

İtibarlı kimseler mi ona tâbi oluyor, zayıflar mı?

-

Zayıflar tâbi oluyor.

-

Bunlar artıyor mu yoksa azalıyor mu?

-

Artıyorlar.

-

Bunlar içinde bu dine girdikten sonra hoşnut olmayıp

dinden dönen var mı?
-

Yoktur.

-

Siz onu bu iddiaları ortaya atmadan evvel yalancılık ile

itham ettiniz mi?
-

Hayır.

-

Haksızlık ediyor mu?

-

Etmiyor, fakat biz onunla antlaşmadayız. Bu sürede ne

yapacağını bilmiyoruz.
Ebû Süfyân diyor ki Herakliyus’a verdiğim cevaplarda işte bu sözden
başka bir söz sokuşturmak benim için mümkün olmadı.
-

Siz onunla muharebe ettiniz mi?

-

Evet.

-

Muharebe nasıl geçti?

-

Aramızdaki muharebe nöbetle geçti. O bize karşı zafer

kazandı, biz ona karşı zafer kazandık.
-

O size ne emrediyor?

-

Allah’a ibadet ediniz, ona hiçbir şeyi ortak koşmayınız,

babalarınızın dediklerini terk ediniz, diyor. Bize namaz, sadaka, iffet ve sıla-i rahimi emrediyor.
Eğer bu söylediklerin doğru ise o, yakın zamanda şu iki ayağımın bastığı
yere sahip olacaktır. Ben onun ortaya çıkacağını biliyordum, fakat sizden geleceğini zannetmiyordum. Eğer ulaşacağımı bilsem ona kavuşmak için me-
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şakkat seçerdim, dedi. Sonra Herakl, Hz. Peygamber’in Dihye ile Busra valisine gönderip de onun tarafından kendisine ulaştırılan mektubu getirtti ve
okudu.80
Bismillahirrahmanirrahim
“Allah’ın kulu ve resulü Muhammed’den Rumların büyüğü Herakl’e. Hidayete uyan kimseye selamdan sonra ben seni İslâm’a davet ediyorum. Müslüman ol, selamet bulursun, Allah sana mükâfatını iki kat verir. Eğer yüz çevirirsen tebaanın günahı da senindir. Ey ehl-i kitap sizinle bizim aramızda
ayrılmayacağımız bir kelimeye geliniz! O kelime yalnız bir Allah’a ibadet etmemiz, ona bir şeyi ortak koşmamamız ve bir kısmımızın Allah’tan başka bazı
insanları rab kabul etmemeleridir. Yüz çevirenlere şahit olun, biz Müslümanız deyiniz!”
Ebû Süfyân diyor ki Herakl sözlerini söyleyip mektubun tercümesini
okumayı bırakınca yanında gürültü çoğaldı, sesler yükseldi ve bizi oradan çıkardılar. Biz de anladık ki Muhammed’in işi büyüdü. Ondan Rum meliki bile
korkmaya başlamış, diye düşünmeye başladık.
Rum imparatoru Peygamberimizin elçisine pek ziyade hürmet etmiş ve
birçok hediye dahi vermiştir.
Arap reislerine gönderilen mektuplardan biri Belka hükümdarı Gassanili
Haris b. Ebû Şemir’e gönderilen mektuptur.
Kayserin bir valisi hükmünde olan bu adam, İslâm elçisi olan Şüca
Esedi’yi aşağılamış, “İşte ben onun üzerine varırım” diyerek kötü muâmele
etmiş ve kaysere mektup gönderip askeriyle Medine’ye hücum etmek üzere
izin istemiş fakat kayser izin vermemişti.

80

Dihye, Dihyetü’l-Kelbî namıyla bilinen Dihye b. Halife’dir, Arap beylerinden gayet yakışıklı
bir zattı, kabilesi ile Müslüman olmuştu. Herakliyus’a yazılan mektubu bu zat getirmişti.
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Bu çeşit mektuplardan biri de Suriye sınırında Busra’da81 hüküm süren
Şürahbil b. Amr’a gönderilen mektuptur. Şürahbil, İslâm elçisi Haris b.
Umeyr’i kabileler arasında yürürlükte olan ahlak kurallarına muhalefet ederek katletmişti. Bizans’a tabi bir Hristiyan kabilenin reisi tarafından işlenen
bu suç, Müslümanlığı bütün Hristiyanlıkla ihtilafa düşürerek ileride gerçekleşecek harbin sebebi olmuştur. Çünkü bu hareket açıktan açığa İslâm’a harp
ilanı hükmündeydi.

2. Mûte Seferi
Düşmanın İslâm ehline karşı bütün kuvvetlerini toplamalarına müsaade
vermemek için Peygamberimiz, derhal üç bin kişilik bir kuvveti o tarafa gönderdi. Azatlı bir köle olan Zeyd bu kuvvetin kumandanlığına tayin edilmişti.
Zeyd’in ordu kumandanlığına tayini, Müslümanlığın insanlar arasında hiçbir
fark tanımayarak yaydığı eşitlik esasının canlı bir misaliydi. Peygamber’in
amca oğlu Ca’fer, Ensâr eşrafından Abdullah b. Revâha, Kureyş eşrafından
Hâlid b. Velîd bu ordudaydılar. Bunlar, Rumların büyük kuvveti karşısında
fedâkârlıkla savaştılar ve kumandanlar sırasıyla şehit oldular. Nihayet Hâlid
b. Velîd’in harp mahareti düşmanı şaşırtmış ve orduyu muzaffer olarak Medine’ye getirmeye muvaffak olmuştu.
Tarihte Mûte muharebesi namını taşıyan bu vaka Rumların kalbine dehşet salmıştı. Yüz bin kişiye karşılık üç bin kişi muzaffer olana kadar harp etmişlerdi. Bu harpte yalnız Hâlid’in elinde bir günde dokuz kılıç kırıldığı rivayet edilmektedir. Şehit olan Ca’fer bu harpten sonra Tayyar namıyla anılmıştır. Çünkü bir kuş süratiyle düşmanların üzerine atılmıştı.
Muhtelif hükümdarlara gönderilen mektupların ne gibi şartlar altında
gönderildikleri ziyadesiyle dikkate şâyandır. Peygamberimiz, bütün Arabistan’ı fethettikten sonra bu harekette bulunsaydı, muvaffakiyetin gururu üzerine bu harekette bulunduğu söylenebilirdi. Halbuki düşmanları her taraftan

81

Busra, Hicaz ile Şam arasında olup Arapların Bizanslılardan ilk fethettikleri yerdir.
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kendisini sarmış bir vaziyetteydiler, Mekke henüz fethedilmemiş, Tâif ve
Hevâzin kabileleri Arabistan’daki şöhretli askerlerini muhafaza ediyorlardı.
Müslümanlar henüz hac gibi bir dini farizeyi hür olarak ifa edebilecek bir
kuvvet kazanmamışlardı. Bütün bu ümitsiz şartlara rağmen Peygamberimizin dünya köşelerini aydınlatmaya kalkışması onun yok olmaz kanaatini gösteriyor.
Peygamberimizin hükümdarlara gönderdiği bu mektuplar hicretin yedinci senesinde gönderilmiş ve hepsi “Muhammed Resulullah” mührüyle
mühürlenmiştir.

F. HUDEYBİYE ANTLAŞMASININ SONUÇLARI
1. Hayber’in Fethi
Müslümanlar hac farizesini ifa etmek istediği zaman Kureyş tarafından
men olunmuş ve müsait olmayan şartlar ile antlaşma yapmışlardı. Hayber
Yahudileri bunu haber aldıkları zaman İslâm kuvvetinin zafiyeti hakkında
besledikleri fikirleri teyit ettiğine inanmışlar ve İslâm’ın imhasını temin için
yeni ümitlere düşmüşlerdi. Hayber Yahudileri Gatafân ile birtakım düzenlemelere başlayarak Medine’ye bir ordu gönderilmesini göz önünde bulunduruyorlardı. Binâenaleyh Medine’ye karşı düzenlenecek yeni bir ittifaktan kurtulmak için acil tedbirler düşünmek lazımdı.
Bu sebeple hicri yedinci senenin başlangıcında 1400 kişiden oluşan bir
kuvvet Hayber’e hareket etti. Yahudiler müttefiklerinin yardımını talep ettiler. Benî Fezâre bunların yardımına koşmuş, fakat korkularından geri çekilmişlerdi. Bunu gören Yahudiler aynı zamanda Hayber kalelerinin birer birer
düşüşüne şahit oldular ve af dilediler.
Peygamber bunları affetti. Arazi ve malları kendilerine bırakıldı. Vergiden muaf oldukları için görecekleri himâyeye karşılık her sene mahsulatın bir
kısmını vermeyi üstlendiler.
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Bu lütuf karşısında Yahudiler yine rahat durmadılar. Peygamber’i zehirlemeye kalktılar, Hâris’in eşi Zeyneb Peygamberimizi yemeğe davet etti. Fakat peygamber yemekten bir lokma ağzına koyunca hıyaneti anlamıştı.
Ashâbtan Bişr b. Berâ zehirlenip şehit oldu. Yahudiler, Müslümanlardan gördükleri âlîcenap muâmeleye rağmen hıyanetten vazgeçmemiş, dâimî bir fesat
kaynağı olmuşlardı.

2. Peygamber’in Umresi
Bu sene zilkade başlarında umre, yani sa’y ve tavaf niyetiyle Peygamberimiz iki bin kişi ile Mekke’ye hareket etti. Antlaşma gereğince Kureyşliler üç
gün Mekke’yi terk ettiler ve Mekke tepelerine tırmanarak ziyaretçilerin hareketlerini gözlemlediler. Peygamber ile, ona tâbi olanlar Kâbe’yi tavaf ve Safâ
ile Merve arasında sa’y ettiler. Haccı ifa ettikten sonra Medine’ye geri döndüler. Bunun ardından Kureyş arasında Müslüman olma çoğaldı. Müslümanların verdikleri söze katiyetle riayet etmeleri düşmanların üzerinde derin bir
tesir bırakmıştı. Peygamberimize karşı gösterdikleri düşmanlıkta en ileri giden nüfuz ve mevki sahibi Kureyşliler, Peygamberimize karşı savaşan onun
aleyhinde her şeyi yapan bu adamlar, işledikleri her suçu affeden Hz. Muhammed’in yumuşak kalbine ve yüksek fıtratına hayran olarak İslâm’ı kabul
ediyorlardı.
Bu sene Kudâa kabilelerinden bir kısmının Vadi’l-Kura arkasında toplanarak Müslümanlara pusu kurdukları ve hayvanları yağma etmeye başladıkları haberi alındı. Amr b. el-Âs üç yüz kişi ile bunların üzerine gönderildi.
Amr, düşman kuvvetinin çokluğunu anlayınca Peygamberimizden yardım istedi. Ebû Ubeyde el-Cerrâh’ın kumandasında iki yüz kişilik bir yardım kuvveti gönderildi ki bunların içinde Hz. Ebû Bekr, Hz. Ömer gibi ashâb dahi
vardı. Ebû Ubeyde gibi Aşere-i Mübeşşere’den olan bir zat dahi geçen sene
Müslüman olan Amr’ın kumandası altına verilmişti. Amr muzaffer olarak
Medine’ye döndü.
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3. Mekke’nin Fethi
İki seneden beri Hudeybiye Antlaşması’nın hükümlerine riayet ediliyordu. Barışın devamı ve İslâm’ın yükselmesine yardım hususunda mucizevi
bir tesir yapmıştı. Fakat Kureyş rahat durmadı. Bir gece müttefikleri Benî Bekir ile barış şartlarını ihlal ederek Müslümanların himâyesi altında bulunan
Benî Huzaa’ya saldırmışlardı. Benî Huzaa, müttefiki olan Resulullah’a şikayet
etti. Adaletin uygulanmasını rica ediyordu. Mekke’de zulmün ve baskının hakimiyeti uzun bir zaman devam etmişti. Bizzat barışı ihlal ve Huzaalıları da
katletmişlerdi. Derhal Mekke üzerine hazırlık yapıldı.
Ebû Süfyân Medine’ye hareket ederek antlaşmayı yenilemek istiyordu.
Fakat Müslümanların isteklerine ehemmiyet vermiyordu. Ebû Süfyân’nın hilesi anlaşılmıştı. Yirmi bir seneden beri Kureyş Müslümanlara yapmadık bir
şey bırakmamıştı, bunu bütün Müslümanlar biliyordu. Düşmana sezdirmeden ashâb büyük bir şevk ile hazırlandı. Mekke’deki akrabalarının bir felakete
uğramalarından endişe eden Hâtıb b. Beltea bir mektup ile Kureyş’i gizlice
haberdar etmek istedi, o zaman Selmâ ismindeki Medine’den çıkarılan bir kadın bu mektubu saçları arasında götürüyordu. Peygamberimiz, durumdan
haberdar oldu. Derhal Hz. Ali ile Zübeyr’i gönderdi. Selmâ’nın inkarına rağmen bunlar, mektubun çıkarılmasında ısrar ettiler. Mektup elde edildi.
Hâtıb’ın bu hali büyük bir heyecan uyandırmıştı. Herkes Hatıb’ın kanına susamıştı. Fakat peygamber Hâtıb’ın mazeretini kabul ve affetmek suretiyle affetmenin örneği olduğunu göstermişti. Nihayet 10.000 kişi ansızın Mekke karşısında konum aldılar.
Abbas Medine’ye hicret ederken yoldan döndü ve askere katıldı. Daha o
gece Ebû Süfyân tutuldu. Mekke hainlerinin reisi olan bu zat karşısında Peygamberimizin muâmelesi tarihte görülmüş bir şey değildir. Çünkü Ebû Süfyân da bunca zulümlerine rağmen affedilmiştir. Fakat bu hareket Ebû Süfyân’ı en kuvvetli Müslüman haline soktu. Mekke’ye gidince Ebû Süfyân, Peygamber’in af için geldiğini söyledi. İkrime ile Safvân’nın Hâlid b. Velîd’e karşı
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gösterdikleri direnme istisna edilirse Müslümanlar, Mekke’ye direnme olmadan girmişlerdir.
Şimdi Hz. Muhammed Mekke’ye fatih olarak giriyor. Bir zamanlar mülteci ve mazlûm olan Hz. Muhammed, hak uğrunda azim ve sebatla bugün
affetme vazifesini ifa edecek bir vaziyetteydi.
Mekke-i Mükerreme Planı

1-Merve, 2-Mes’a 3-Safâ, 4-Şib-i Ebû Talip, 5-Hz. Hatice’nin Kabri, 6Cami’ul- Harem 7-Cebel-i Hind, 8- Kuaykıan Dağı 9- Ebû Kubeys Dağı, 10Handame: Mekke’nin En Yüksek Tepesi, 11-Cebel-i Ömer
Ona en müthiş zulmü yapan ve arkadaşlarını kovan, Müslümanları imha
için and içen Kureyş, Peygamber’in ayakları altına serilmiş duruyordu. İhtiyarlara, kadınlara ölülere karşı yaptıkları zulümlerle insanlığı mahcup eden
putperestler zafer dakikasında umûmi af ile karşılık gördü. Ebû Cehil’in oğlu
İkrime, Hamza’nın katili Vahşi ve ciğerlerini parçalayan Hind Peygamberimizin kızını Mekke’den Medine’ye giderken yaralayıp şehadetine sebep olan
Hebbâr b. Esved affedilenler arasındadır. Resul-i Ekrem gibi, böyle büyük
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düşmanları en âlîcenap bir affa layık gören diğer birini göstermekten tarih
âcizdir. Bir insan ruhuyla bugün bu âlîcenaplığı kavramak için Müslüman ruhunu bilmek icap eder. İşte Müslümanlık böyle ulvi bir dindir.
O gün hiçbir ev yağma edilmemiş, hiçbir kadın hakarete uğramamış ve
İslâm ordusu bu şekilde en dehşetli düşman şehrine girmiştir. Hangi muzaffer ordu düşman şehrine bu şekilde girmiştir. İslâm’ın değerini anlamak için
bu vakalara dikkat etmek icap eder. Esasen din dersleri adı altında bu vakaları
okuyuşumuzun işte sırrı budur. Evet daha o gün putlar kırılmıştı. Putperestler, bunları gözlemlediler ve putların hiçbir kudrete sahip olmadıklarını anladılar. Artık hak doğmuş ve batıl sönmüştü. Aynı günde putperest adetler yasaklandı.
Hz. Peygamber, toplanan halka hitâben bir konuşma yaptı. Evvela insanların eşitliğini ve kardeşliğini ilan eden Kur’ân ayetlerini okudu, sonra, “Ey
Kureyşliler size karşı nasıl hareket edeceğimi zannediyorsunuz?” dedi. Kureyşliler derin bir sessizlik ile başlarını eğdiler ve affedildiler. Peygamber deِِّّ الر
vam etti ve “ي
ََ اِح
ََّ َ يب َ َعلَْي ُك َُم َالْيَ ْوََمَۖ َيَ ْغ ِّفَُر
ََ  ”ََل َتَثْ ِّرayetiyle sözlerini bitirdi. Bu
َّ َ اّللَُلَ ُك َْمَۖ َ َوُه ََو َأ َْر َح َُم
ayet Hz. Yusuf’un kardeşlerine söylediği sözdür: “Artık sizin için sorgulama
yoktur, Allah sizi affetsin, merhametlilerin en merhametlisi odur.”82
Dünya tarihinde benzeri olmayan bu hâdise bu suretle cereyan etti. Halk
bölük bölük gelip İslâm’ı kabul etti.
Peygamberimiz Safâ Tepesi’nde oturarak evvelce Medinelilerden aldığı
sözü bunlardan da aldı. Bunlar da Allah’tan başka bir şeye ibadet etmeyeceklerine, hırsızlık yapmayacaklarına, fuhuştan ve çocuklarını diri diri gömmekten vazgeçeceklerine, yalan söylemeyeceklerine, kadınlara hürmet edeceklerine, onların hukukuna ve haysiyetine saldırmayacaklarına söz verdiler.
Bu suretle Kur’ân-ı Kerîm’in vaatleri gerçekleşti:

82

el-Yusuf, 12/92. (sad.)
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“اّللَِّ َوالْ َفْت َُح
ََّ َصَُر
َ  إِّذَاَ َجAllah’ın yardımı ve zaferi doğduğunu ve insanların bölük bölük
ْ َاءََن

Allah’ın dinine girdiğini gördüğün zaman rabbinin hamd ve senasını ifa et ve ondan
mağfiret talep et! Cenab-ı Hakk af ve mağfireti sever.”83

4. Huneyn Gazvesi ve Tâif’in Muhasarası
Mekke’nin İslâm eline düşmesi üzerine Hevâzin ve Sakif gibi sürülerini
Mekke’nin etrafında otlatan büyük kabileler, aralarında ittifak ederek Huneyn Vadisi’nde toplandılar. Sakif kabilesi, Peygamberimizin süt emdiği Benî
Sa’d b. Bekir, Benî Cüşam ve diğer kabileler Hevazin kabilesinin idaresi altında yirmi bin neferden fazla bir kuvvetle hazırlandılar.
Peygamberimiz, Mekke’nin fethinden sonra Müslüman olan yirmi yaşlarında Attâb b. Esîd namındaki genci Mekke’de muhafız olarak Muâz b. Cebel’i de dini hükümleri öğretmesi için bıraktı.

İki bin kişi kadar Mekke ehlinden olmak üzere on iki bin kişi ile düşmana
hareket ettiler. İslâm ordusunda henüz Müslüman olmayan Kureyşliler de
vardı. Ordu büyük bir gurur içinde Hevazin askerleriyle karşılaşınca bozulmuştu ve hatta imanı zayıf olanların çoğunun fikri bozuldu. Ebû Süfyân “Bu
hezimetin arkası alınmaz” demişti.

83

en-Nasr, 110/1-3. (sad.)
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Fakat Peygamberimizin azmi ve sebatı yeniden Müslümanlara ruh verdi.
Hz. Ali, bütün şiddetiyle hareket ederek düşmanın bayraktarlarını yere serdi.
Bunun ardından dağılan Müslümanlar bir bir dönerek yeniden harbe giriştiler. Düşman firara ve Müslümanlar takibe başladılar. Bütün şeyler ganimet
olarak alındı. Düşmanların birçoğu esir edildi.
Bunlardan firara muvaffak olanlar, Benî Sakif kabilesi ile Tâif’e sığındılar.
Hevazin reisi de bunlarla beraberdi. İslâm askeri bunları takip ederek kaleyi
sardı ve on sekiz gün muhasara devam etti. Hâlid b. Velîd, bunlardan mübariz istiyor, kimse çıkmıyordu. Fakat şartların baskısıyla Tâif ahalisinin birkaç
gün sonra teslim olacakları anlaşıldığından kan dökülmesine mâni olmak için
sağlam bir kale önünde fazla ısrara lüzum görülmedi. Hevâzin kabilesinden
alınan esirler ve ganimetlerin bırakıldığı Ci’râne mevkiine dönünce Hz. Muhammed, bu kuvvetli kabile tarafından gönderilen bir heyetin delegesinin
kendini beklediğini gördü. Bunlar esirlerin iadesini rica ettiler. Peygamberimiz, esirlerden benimle Abdulmuttalib’in çocuklarına ait olanları size iade
ediyorum, cevabını verdi. Bunu gören ashâb Peygamberimizin uygulamasını
örnek aldı. Bir dakikada 6000 insan serbest bırakıldı.
Bu âlîcenaplık, Sakif ve Hevâzin kabilelerinden birçoklarının kalbini kazanmış, bunlar Müslüman olmuştu. Mekkelilerden yeni Müslüman olanlara
ganimet hissesi verilirken onların kalbini kazanmak ve İslâmiyet’e bağlılıklarını temin etmek göz önünde bulunduruldu.
Ensâr, Peygamberimiz Mekkelilere bizden ziyade yakınlık gösteriyor, ihtimal ki artık Mekke’de kalır diye endişe etmeye başladı. Peygamber, Ensâr’a
karşı uzun bir konuşma yaptı ve sonunda şu sözleri söyledi: “Ey Ensâr bu fani
hayata ait birtakım şeylerle niçin kalplerinizi bulandırıyorsunuz, başkalarının
sürülere, davarlara sahip olması karşılığında benim sizinle yurdunuza dönmem sizi hoşnut etmiyor mu? Hayatımı elinde tutan Cenâb-ı Mevla adına yemin ederim ki sizi hiçbir vakit terk etmeyeceğim. Bütün beşeriyet bir tarafa,
Ensâr öbür tarafa yönelse muhakkak ki Ensâr ile giderim. Cenâb-ı Hak sizi ve
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bütün zürriyetinizi lütfuna mazhar kılsın. Size ve bütün zürriyetinize nimetlerini bol bol versin.”

5. Sekizinci Senede İslâm’ın Yayılması ve Dini Emirler
Mekke’nin fethinden sonra Hâlid b. Velîd bir miktar askerle Huzeyme
kabilesine gönderilmişti. Bunlar teslim oldular. Fakat bunlardan bazıları
Hâlid’in emriyle öldürüldüler. Bunu Peygamberimiz haber aldı ve hemen Hz.
Ali’yi göndererek ölenlerin diyetlerini verdirdi. Hz. Ali bilmediğiniz başka
zayiat varsa ona karşılık olarak yanında olan diğer malları da o kabileye dağıttı. Peygamberimiz Hâlid’i azarladı ve İslâm teslim olana kıymaz, dedi. Bu
hareketle İslâm’ın yüksek ruhunu dost ve düşmana gösterdi.
Bu sene Hevâzin ordusundan kaçanların Evtâs tarafında toplandıkları haber alındı. Ebû Musa el-Eşarî kumandası altında hareket eden bir birlik bunları dağıttı ve Benî Sa’d kabilesinden Haris’in kızı Şeyma’yı esir aldı. Peygamber süt kardeşini görünce pek duygulandı. Hırkasını yaydı, onu oturttu ve
pek çok hürmet etti. Ona kendi malından birçok şey ikram ederek onu kavminin ve kabilesinin yanına gönderdi.
Mekke’den Medine’ye dönerken Attab vali tayin edildi. Ebû Mahzûre
müezzin olarak seçildi. On iki yaşında olan bu çocuğun gayet güzel sesi vardı.
Bilâl’den sonra en meşhur müezzin budur.
Bu sıralarda Bahreyn hükümdarı Münzir b. Sâvâ’ya bir mektup yazılmış
ve Alâ b. Hadramî ile gönderilmişti. Ala, Bahreyn’e varınca Münzir Müslüman oldu ve Bahreyn Araplarını imana getirdi. Yalnız Bahreyn’de bulunan
Mecûsîler ve Yahudiler imana gelmediler. Münzir bunlar hakkında yapılacak
muâmeleyi peygambere sordu, cevap olarak cizyeye bağlaması emrolundu.
Umman hükümdarlarına da aynı suretle Amr b. el-Âs gönderildi. Bunlar
da iman ettiler. Amr, zenginlerin zekatını toplayarak fakirlere taksim etti.
Gassan melikinin Belka valisi Cebele’ye gönderilen mektup aynı tesiri
yaptı. Keza Şam taraflarında yerleşik olan Cüzam kabilesi reisi Ferve, kayser
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tarafından sancak beyi tayin edilmiş ve o civarda Arapların emiriydi. Bu da
imana geldi. Romalılar bunu haber alınca Ferve’yi çektiler ve bilâhare idam
ettiler.
Artık zekât meselesi Müslümanların gelirleri mahiyetini kazanmış olduğundan öşür, celb, sadaka vergisi suretinde zekât özel adamlar vasıtasıyla
toplanmaya başlandı.
Bu sıralarda bu gibi dini emirler tesis ve tatbik olunurken nâzil olan ayeti
celile umûmi dini hükümleri tebliğ ediyordu. Araplar ölü hayvan eti yerlerdi.
Kâhinlere müracaat ederler ve üfürükçülere para verirlerdi. Ölü hayvanın yağını kullanırlardı. Bunların hepsi menedildi.
Batıl fikirler, fal açma ve uğursuz görme gibi hâdiseler kaldırıldı. Heykel
yapıp satmak, put yapmak, satmak, onlara tapmak menedildi. Vazife karşılığında hediye alınması menedildi. Peygambere bizzat Mekkelilerin fetih günü
verdikleri hediyeler yerlere döküldü.
Geçici nikah usulü ve sair aile hayatının bozukluğuna sebep olan haller
ortadan kalktı. Erkeklerin vakti olmadığı halde birden fazla kadın alması, zengin ve adaleti uygulamaya gücü olanların dörtten fazla kadın alması menedildi. Bunlar birtakım hükümlere ve kanunlara bağlandı.
Bu sene kıtlık olduğundan peygamberden eşyaya narh84 konulması talep
edildi. O da “Narh verici Allah’tır” cevabını verdi.
Bu sıralarda meşhur şair Kâ’b imana gelerek Banet Sü’ad85 kasidesini okumaya başladı, Peygamberimiz fevkalade memnun olduğundan Kâ’b’a hırkasını hediye verdi. Kâ’b’ın vefatından sonra Hz. Muaviye bunu yirmi bin dirhem altın karşılığında varislerinden alarak korudu. Bugünlerde hırka-i şerif
denilen bu hırka bu suretle torunlarına geçti.

Fiyat takdir edilmesi ve sınırlandırılması anlamında fıkıh terimi. Bkz. Cengiz Kallek, “Narh”,
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), (İstanbul Türkiye Diyanet Vakfı, 2006)
XXXII. 390. (sad.)
85 Kasidetü’l-Bürde (sad.)
84
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Bu sıralarda Hatemi Tai’nin çocukları imana gelmişti. Peygamber tarafından izzet ve ikram edildiler.
Hülâsa artık bölge tamamen İslâm’a meyletmiş ve kafile kafile gelerek
Müslüman oldukları gibi Peygamber’in emrini güzel sayıp uygulamaya başlamışlardı. Zekât ve sadaka işleri düzenlendi. İslâm’ın zaferi nihayet, Cezire’nin en ücra köşelerinde bile duyuldu. Medine’ye her taraftan heyetler gelmeye başlamış, Peygamberimiz bunları hürmetle kabul ederek İslâm’ın esaslarını öğretmişti.
Müslümanlığı kabul eden her kabileye bir mürşit katılırdı. Yemen’den,
Hadramut’dan, Bahreyn’den, Suriye ve İran sınırından heyetler akın akın geliyordu. Bütün bunlar İslâm’ın hakikatlerini ve anlamlarını işiterek kendi arzuları ile geliyorlardı. Bundan sonra Müslümanlık her tarafta süratle yayılacak ve Peygamber’in hayatında Arabistan’da Müslüman olmadık bir fert kalmayacaktı.

G. İSLÂM’IN MÜRŞİTLERİ
1. Mürşitler ve İrşat Faaliyetlerinden Örnekler
Hicretin sekizinci senesi zarfında Peygamberimize on beş kabile tâbi olmuştu. Evvelce “Bırak Muhammed ile ona tâbi olanlar bizimle cenk etsinler,
eğer zafer kazanırlarsa o halde onu hakiki peygamber tanırız” diye Müslüman olmaktan çekinen Araplar şimdi bu yeni dine itaatlerini göstermekte
acele ediyorlardı. Mekke’nin düşüşünden sonra kendisine müracaat edenler
arasında ta risâletinin başlangıcından kendisine eziyet edenler de vardı. Fakat
Peygamber’in affı, temizliği ve hareketinin şahsi olmayıp Allah yolu için olması bütün bu gibilerin İslâmiyet’te yer bulmasını temin etti.
Bunlar içinde evvelce düşmanken bilâhare Peygamber’in en ateşli taraftarı olanlar da vardı. Urve b. Mes’ûd Tâif emiriydi. Savaş usulü öğrenmek ve
peygamberle harp etmek için Yemen’e gitmişti. Fakat geri dönüşte yeni dine
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girmek için Medine’ye geldi ve hemşerilerini İslâm’a davet için Tâif’e gitti.
Peygamber kendisine bu tehlikeli teşebbüsten feragat etmesini söylediği
halde kalbinde duyduğu iman, onu herhalde bu işi ifa etmeye sevk etti. O
sırada Tâif muhasarası yeni kalkmış ve halk İslâmiyet’in hakikatlerine nüfuz
edebilecek vakit bulmamıştı. Reisleri olan Urve’yi şehit ettiler.
Bu sırada Peygamberimiz tarafından Yemen’e gönderilen Gıyâs b. Rebîa
Yemen’de dini tebliğinde muvaffak olmuştur. Gıyâs kendisi naklediyor: “Resulullah’ın Hâris ile Hımyer’de bulunan Nuaym’a gönderdiği mektup şöyle
başlar: “Allah-u teala ile resulüne inandıkça rahmet ve selamet üzerinizden
eksik olmasın. Allah birdir, ortağı yoktur. Kendi işareti ile Musa’yı gönderdi.
İsa’yı da kelime-i rabbaniyesi ile yarattı…”
Bu mektubu bana verirken peygamber dedi ki: “Onların bulunduğu kasabaya eğer gece varırsan sabahı bekle ve abdest al, iki rek’at namaz kıl ve
sonra da iyi karşılanmak için dua et. Mektubumu sağ eline al ve onların sağ
ellerine teslim et! Bismillah ile “Beyyine” suresini oku! Sureyi bitirdiğin zaman onlara “Muhammed’e iman edin! Ben de ilk iman edenlerdenim” de. Ondan sonra sana soracakları suallerin hepsine cevap vermeye gücün yeter! Artık sana okuyacakları her tumturaklı kitap ahengini kaybeder. Eğer sana yabancı bir dilde hitap ederlerse tercüme edilmesini iste. “Allah bana kâfidir,
onun indirdiği kitaba inanıyorum. Ben sizin aranızda hakikati göstermek için
memur edildim. Allah-u teala hem sizin hem de bizim rabbimizdir. Hepimiz
birleşelim, zira hepimiz ona döneceğiz” dedikten sonra eğer İslâm’ı kabul
ederlerse tapınmakta oldukları üç adet değneği onlardan talep et. Bunlardan
birisi beyaz ve sarı benekleri vardır. Birisi de budaklı bir asa gibidir. Birisi de
siyah abanozdandır. Bunları al dışarı çık ve pazar yerinde yak…”
Gıyâs b. Rebîa diyor ki bu talimatı aldıktan sonra yola koyuldum. Ulaştığımda halkı bir bayram münasebetiyle süslenmiş buldum. Bunları iyice görebilmek için ilerleyip kapıdan içeri girdim. Halk toplanmış bir haldeydi. Kendimi Resulullah’ın çalışanı olarak takdim ettim ve tebligatı bildirdim. Her şey,
Resul-i Ekrem’in dediği gibi çıktı.
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Yemen’e irşâd vazifesiyle giden Ebû Musa el-Eşari ile Muâz b. Cebel verilen talimat da Peygamberimizin gayesini ve İslâmiyet’in yayılması vazifesinden başka bir şey düşünmediklerini göstermek itibarıyla ehemmiyete sahiptir.
Muâz Yemen’e giderken Peygamberimiz kendisine Kur’ân-ı Kerîm’de
bulamadığı hususlardan akıl ve muhakemesine güvenmesini tavsiye etmişti.
Bunların emsali pek çoktur. Heyetlerin hepsi İslâmiyet’in kılıç kuvvetine dayanarak değil, kalbe, ruha ve bilhassa akla hitap ederek hakikati yaydığını
gösterir.

2. Tebük Seferi
Hicretin dokuzuncu ve onuncu seneleri girmiş bulunuyor. Bu senelere
İslâm tarihinde “Heyetler Yılı” adı verilmektedir. Bütün Arabistan’da bulunan kabilelerden elçiler ve heyetler gelip kabilelerin akın akın İslâm’a gelmesinden dolayı bu ad verilmiştir.
Mekke fethinden ve Hevâzin ile Sakif planlarını bozduktan sonra Resul-i
Ekrem efendimiz artık tamamen dini işler ile uğraşmaya vakit bulmuş ve
harpten mümkün olduğu kadar çekinmişti. Hatta Hz. Hâlid’in yukarıda geçtiği üzere sulh ile sonuçlandıracağı bir meseleyi harp ile sonuçlandırmasından
dolayı kendisini azarlamıştı. Fakat bu sırada Rum kayserinin emri ile Şam civarında Cüzam, Lahmi ve Gassan kabilelerinin katılımıyla muazzam bir ordu
donatıldığı haber edildi. Müslümanlığın Arabistan’da zaferi, komşu Hristiyan hükümetlerini endişeye düşürmüştü. Hristiyanlar Arabistan’ı Hristiyanlaştırmayı ümit ediyorlardı. Binâenaleyh Arabistan’a karşı askeri bir harekette
bulunmakla hiç olmazsa İslâm’ın yayılmasını durdurmak umuldu. İslâm ümmeti büyük bir tehlike karşısında bulunuyordu. Her taraftan gönüllüler toplandı. O sene Hicaz ve Necid kıtlığa uğramış, hurmalar harap olmuş ve develer ölmüştü. Hiç harp zamanı değildi. Fakat ani bir baskına karşı sınırı muhafaza ve tedbirde bulunmak dini emirlerden olduğu için 30.000 kişilik bir kuvvetle Peygamberimiz hareket etti. Medine’den on dört günlük mesafede olan
Tebük civarını ve sınırı teftiş ettikten, kayserin taarruz fikrinden vazgeçtiği
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anlaşıldıktan ve yirmi günlük beklemeden sonra geri dönüldü. Bu büyük
kuvvetle Peygamberimiz yolda hiçbir kabileye hücum etmemiştir. Kur’ân-ı
Kerîm’in “Sizinle harp edenlerle Allah yolunda harp ediniz ve haddi aşmayınız”86
emrini yerine getirdi. Bu seferde İslâm’ın şöhreti Şam tarafına yayıldı, harbe
katılmayanlar bütün bütün mahcup oldular ve münafık güruhu rezil oldu.

H. KABİLELERİN MÜSLÜMAN OLMAK İÇİN MÜRACAATLARI
1. Tâif Ehlinin Heyetleri ve Müslüman Olmaları
Peygamberimizin Tebük’ten dönüşü Tâif’in inatçı ve zalim putperestleri
tarafından Medine’ye gönderilen heyetin ulaşması zamanına tesadüf etmiştir.
Urve, Tâif’deki şehadeti esnasında İslâm uğrunda şehit olduğundan dolayı
Allah’a şükretmişti. Bu söz Tâif halkı üzerinde imanın parlamasına sebep olmuştur. Tâif halkı ani bir pişmanlığa uğrayarak Medine’ye gönderdikleri heyetle af talep ettiler, İslâm’a girmek istediklerini söylediler. Bununla beraber
putlarını muhafaza etmek için mühlet istediler. Evvela iki sene mühlet istediler, sonra bir seneye indiler. Nihayet altı ay ve bir aya indiler. Peygamberimizin bu teklifleri kabul etmeyeceğini söylemeye gerek yoktur. Müslümanlıkla
putperestlik birleşemez. Bunun üzerine Tâifliler namazdan istisna edilmelerini talep ettiler. Peygamberimiz, ibadetsiz din olamayacağını açıkladı. Nihayet bunlar İslâmiyet’i hakiki şekilde kabul ettiler. Yalnız putlarını kendi elleriyle kıramayacaklarını söylediklerinden dolayı Ebû Süfyân ile Urve’nin yeğeni Muğire seçildi. Bunlar Tâif kadınlarının çığlıkları arasında vazifelerini ifa
ettiler. Meşhur Lât denilen put bu şekilde kırıldı.
Evvelce Hz. Ali tarafından Tay kabilesinin putu kırılmış olduğundan
Arabistan’da putperestliğin bütün nişaneleri mahvedilmişti.

86

el-Bakara, 2/190. (sad.)
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Bu sene Hz. Ebû Bekr’in başkanlığı altında bir İslâm cemaati Mekke’ye
umre için hareket etti. Arkadan Hz. Ali gönderilerek bundan böyle hiçbir
müşriğin haccedemeyeceğini ilan etti. Bu, resmen müşrikliğin ortadan kalktığını ifade eden bir hakikatti.

2. Diğer Kabilelerin Heyetleri ve Müslüman Olmaları
Tâif ehlinin yani Sakiflilerin Müslüman olmasından evvel Hevâzin kabilesi Müslüman olmuş ve reisleri Mâlik b. Avf, Tâif’i sıkıştırarak nihayet Sakif
kabilesinin de Müslüman olmasına sebep olmuştu. Bu sıralarda Benî Temim
kabilesinden birtakım şairler gelerek Müslümanlarla şiirde yarışmak istediler.
Bu suretle kendilerinin daha şerefli olduğunu ispat edeceklerdi, mağlûp oldular. Hassan’ın İslâmiyet’e dair manzumeleri bunlara tesir etti. Kur’ân’ın
mucize ayetleri ise kalplerini büsbütün ele geçirdi ve Müslüman oldular.
Benî Temîm kabilesinin elçileri Medine’deyken Yemen’den Hımyeriler
tarafından gönderilen heyet geldi. Bunlar Benî Temîm’e nispetle zarif adamlardı. Peygamber’in övgüsüne eriştiler ve İslâm esaslarını öğrenip memleketlerine gittiler.
Aynı zamanda Uzre kabilesinden on iki kişi geldi. Kabilelerin zekâtlarını
getirip takdim ettiler ve cümlesi iman etti. “Ya Resulullah bizim ticaretimiz
Şam iledir. O tarafta ise Rum kayseri var. Onun hakkında size bir şey vahyolundu mu?” diye sordular. Resul-i Ekrem “Müjde size Şam yakında fethedilecektir” buyurdular. Hakikaten üç dört sene sonra Müslümanlar Şam’a sahip
olmuşlardı.
Bunların ardından Bahreyn’de Abdülkays denilen büyük kabileden on
altı kişi geldi. Cârûd denilen Hristiyan papazı da beraberdi. Bunların geldiği
sırada Benî Müntefik elçileri geldiler. Hepsi Müslüman olarak memleketlerine döndüler ve İslâmiyet’i tebliğ ettiler.
Bu esnada Ezd kabilesinden Gamidîler geldi. Bunlarla beraber Übey b.
Kâ’b Gamid’e gönderildi. Ezd kabilesi, reisleri ile gelince reisleri Surad b. Ab-
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dullah el-Ezdî tekrar memleketlerine gönderildi. Müşrikleri dine davet etmekle görevlendirildi. Bunlar Cüreş kabilesinin Müslüman olmasını temin ettiler.
Becîle kabilesinden Cerîr b. Abdullah el-Becelî yüz elli kişi ile gelmişti.
Hülâsa her taraftan kabileler birer birer gelerek Müslüman olur ve resulün tebliğini dinleyerek refah ve sevinç içinde geri dönerlerdi.

3. Kabileler Arasında Fikir Karşıtlığı ile İmana Gelenler
Bunlar arasında Necran Hristiyanları gibi yalnız cizye vermek için gelenler olduğu gibi Hz. Peygamber’e suikast için gelenler de vardı, Amr b. Tufeyl
gibi. Fakat Peygamberimiz hiçbirine kötü muâmelede bulunmamış Müslüman olanlara İslâmiyet’i öğretmiş, olmayanlara da arzuları dairesinde emân
vermiştir. Suikast maksadıyla gelenler vaziyetleri anlaşıldığı halde onları da
serbest bırakmıştır.
Bu elçiler heyeti içinde dikkat çeken birkaç tane vardı ki bunların biri Yemen’de Ans kabilesinin önderi olup Esvedî Ans diye tanınan bir zattır. Bu
adam iman edip Yemen’e gitmiş ve oraya ulaştığında mürted olarak nübüvvet iddiasına kalkışmıştı.
Diğeri de Necid’den gelen muhtelif kabileler arasında Yemâmeli Benî
Hanîfe’den gelip Müslüman olan meşhur Müseylemetü’l- Kezzâb’tır.
Yemâme’ye dönüşünde o da mürted olarak nübüvvet davasına kalkışmıştı.
Üçüncüsü Benî Esed kabilesinin önderi Tuleyha b. Huveylid’tir. Müslüman olduktan sonra cesareti ile meşhur olan bu adam bilâhare mürted olarak
nübüvvet davasına kalkışmıştı.
Bu üçünden başka böyle sahte vaziyetle gelen yoktur. Bunların hiçbiri
muvaffak olamamıştır. Yakın zamanda fesatları ortadan kalkmıştı. Doğru olmayan bir şey muvaffak olamaz. Hakikati içinde bulundurmayan bir şey de
yaşamaz.

~ 181 ~

− Yusuf Ziyâ −

Peygamberimize gelen heyetlerin adedini burada çoğaltmaya lüzum yoktur. Maksat artık İslâmiyet’in her tarafa kök saldığını göstermektir, buraya
kadar gösterdiklerimiz bu hakikati açıklamaya kâfidir. Peygamberimize gelen bu heyetler içinde sadece Peygamberimizi imtihan etmek, sualler sormak
ve mucizeler istemek için gelenler vardı ki hepsi bu gibi kötü maksat ile geldiklerine pişman olmuşlar ve Müslüman olmuşlardır.
Artık Peygamberimizin vazifesi bitmek üzereydi, İslâmiyet gereği gibi
yerleşmişti. Halk bölük bölük İslâm’a gelmişti. Bunu müjdeleyen Nasr suresinde Peygamberimizin artık dünyadan göç edeceğine işaret vardı. Çünkü Allah’a dua et ve Allah’tan istiğfar et deniliyordu. Hatta Hz. Abbas bu sure-i
şerife okunurken manayı anlamış ve üzülerek ağlamıştı.

I. SON SENELER
1. Veda Haccı
Hicretin onuncu senesi zilkade ayının 25’inci günü (23 Şubat 632) Peygamberimizin Medine’den hareket ettiğini ve 8 zilhiccede (7 Mart) Arafat dağının tepesinden bütün Müslüman cemaatine hitap ettiğini görüyoruz. Bu ne
etkileyici bir manzaraydı! Arabistan’ın muhtelif taraflarından içlerinde bir tek
müşrik bulunmadığı halde 124,000 Müslüman toplanmıştı. Peygamberimiz,
bi’setinin ilk senelerinde aşağılanma ile karşılaştığı aynı sahada, hayrete
şâyan bir muhabbet ve bağlılık ile karşılanıyordu. Bakışını hangi tarafa yöneltse fedâkâr dostlarından oluşmuş bir cemaate tesadüf ediyordu. Bu ne ulvi
bir tecellidir.
Peygamberimiz, hakkın bu zaferin sonucunu izliyorken risâletinin de son
bulduğunu hissediyordu. Bütün çalışmaları ve nebevî teşebbüsleri başka bir
insanın elde edemediği ve edemeyeceği bir muvaffakiyetle taçlandırmış bulunuyordu.
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O, idealine ulaşmış ve hedefini gerçekleştirmişti. Artık dünya hayatından
çekilmesinin zamanı gelmişti. Bir taraftan bütün Arabistan İslâm’ı kabul etmiş
diğer taraftan din kemal zirvesine ulaşmıştı. Peygamberimize Cenâb-ı Allah
“Bugün dininizi kemale erdirdim, nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak
İslâm’dan razı oldum”87 buyuruyordu. Bütün dinî ve mânevî ihtiyaçlar Kur’ânı Kerîm ile temin olunmuştu.
Şimdi dinin tamamlandığı mesut haberini ilan için mükemmel fırsat hac
mevsimi ve hac yeriydi. Burası hiçbir vakit harbe ve kavgaya şahit olmayan
bir yerdi. Burada toplananlar, bütün dünyevi bağlarını bertaraf ederek sadece
yaratanı tenzih etmek için toplanmışlardı. Bu öyle bir toplanmaydı ki orada
insanların eşitliği hükümrandı. Bir reis ve hizmetçi arasında hiçbir fark yoktu.
Herkes kardeş sıfatıyla birleşerek burada hürmet ve huşû ile dolu bir kalple
kulluk ediyordu. İşte burada böyle bir zamanda Peygamberimiz deveye
bindi, Müslümanlar etrafını kuşatmışlardı. Muhammedî kelimeler, en yüksek
sesle tekrar olunur ve bütün halkın işitmesi temin olunurdu. Arap kabilelerinin hepsi bizzat bulunamayan fertlerinin de temsilcileri vardı. Peygamberimiz şu hutbeyi yaptı.

2. Peygamberimizin Veda Haccındaki Hutbesi
“Ey İnsanlar! Sözlerimi dinleyiniz. Çünkü bu seneden sonra bir kere daha
sizin aranızda bulunup bulunamayacağımı bilmiyorum.
Bugün, bu ay ne kadar mukaddes ise canlarınız, mallarınız, ta Allah’ın
huzuruna çıkıncaya kadar aranızda mukaddes ve her türlü saldırıdan korunmuş kalacaktır. Huzuru ilâhîye çıkacağınızı, Cenâb-ı Hakkın sizi bütün hareketlerinizden mesul tutacağını daima hatırlayınız!

87

el-Maide, 5/3. (sad.)
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Ey insanlar! Sizin eşleriniz üzerinde haklarınız, onların sizin üzerinizde
hakları vardır. Eşlerinize şefkat ve muhabbetle muâmele ediniz. Siz onları Allah’a söz vererek almış ve onlar ilâhî emirle size helal olmuştur. Size verilen
emirlere riayet ediniz ve günahlardan sakınınız.

Kâbe -i Muazzama’nın, Hac Merasimi İfa Edilirken Alınan Son Resimlerinden
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Faiz, haramdır. Borçlular, alacaklılara ancak aldıkları parayı iade edeceklerdir. Evvela amcam Abbas b. Abdülmuttalib’in verdiği borçlar bu muâmeleye tabi olacaktır. Cahiliye günlerinde dökülen kan davaları tamamıyla yasaktır.
Hizmetçilerinize yediklerinizden yedirmeye, giydiklerinizden giydirmeye dikkat ediniz! Affedemeyeceğiniz bir hatayı işlerlerse onlardan ayrılmakla yetininiz. Onlar Allah’ın kullarıdır ve kötü muâmeleye layık değillerdir.
Ey insanlar! Sözlerimi dinleyiniz ve anlayınız, biliniz ki bütün Müslümanlar birbirinin kardeşidirler. Hepiniz bir kardeşlik oluşturuyorsunuz. Birinize ait olan bir şey, gönlünüz razı olmadıkça başkası için helal olmaz. Zulmetmekten kendinizi koruyunuz. Ben size dinin hükümlerini tebliğ ettim ve
size iki şey bıraktım onlara sarıldıkça hiçbir vakit dalâlette kalmazsınız. Onların biri Kur’ân, diğeri sünnettir.
Burada bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi ulaştırsınlar.”
Peygamberimiz bu sözlerle beraber dinin birçok hükmünden bahsetmiş
ve neticede “Ey insanlar, tebliğ ettim mi?” demiş ve bütün Müslümanlar evet,
tebliğ ettin ya Resulullah, cevabını vermişlerdir.
Peygamberimiz de “Şahit ol ya rab!” buyurmuştur. Bunun ardından bütün İslâm cemaati ikindi namazını kıldı ve akşam üzeri yukarıda tercümesi
yazılan “”اليومَأكملتَلكم88 ayeti nâzil oldu. Bu ayeti okuyunca Hz. Ebû Bekr Sıddîk
gözyaşları dökmeye başladı. Arafat’tan Müzdelife’ye gidildi. Akşam namazı
vakti geçmiş olduğundan yatsı namazı ile kılındı.
O esnada, ey insanlar hac menasikini benden öğreniniz, bilmem ama belki
bundan sonra benimle burada görüşemezsiniz, buyurdular.

88

el-Maide, 5/3. (sad.)
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Mina’da yaptığı hitâbede Peygamberimiz: “Her birinizin kanı ve malı diğerine haramdır, kıyamet gününde rabbinizin huzuruna geleceksiniz, O da
amellerinizden soracak ve amellerinize göre mükâfat verecektir. Sakın benden sonra kafirler gibi fırka fırka olup da birbirinizin boynunuzu vurmayınız” dedi ve “Ey insanlar tebliğ ettim mi” diye sordu. Orada bulunanlar evet
deyince “Şahit ol ya rab!” buyurdular.
Peygamberimiz, Medine’ye geri döndüğü zaman İbrahim ismindeki oğlu
vefat etti. O gün güneş tutulmuştu, halk bunu İbrahim’in vefatına yükledi.
Peygamberimiz bunu şiddetle yasakladı. Güneş ve ay hiç kimsenin hayatı ve
ölümü için tutulmaz dedi. Resul-i Ekrem’in yalnız Fatma ismindeki kızından
başka yaşayan evladı kalmadı.

3. Peygamberimizin Vefatı
Peygamberimiz, dinin tamamlandığı müjdesini vererek son sözlerini tebliğ ettiği Veda Haccı’ndan sonra artık her an, yaratanına kavuşmayı bekliyordu.
Hicri on birinci senenin safer ayında Peygamberimiz hastalandı. O sıra
evvelce Suriye sınırında şehit olan Zeyd’in oğlu Üsâme’nin kumandası altında Bizanslılara karşı bir ordu gönderdi. Bu suretle Suriye’ye gönderilen elçilerin katillerinin cezalandırılması için hazırlıklarda bulunulmuştu.
Ordu Medine’nin dışında hazırlanmış ve harekete hazır bulunuyordu.
Rahatsızlığına rağmen Peygamberimiz ordunun sancağını bizzat Üsâme’ye
teslim etmişti. Hz. Ebû Bekr, Hz. Ömer gibi ashâbın en büyükleri Üsâme’nin
kumandası altında asker sıfatıyla çalışacaklardı. Fakat Resul-i Ekrem’in hastalığı şiddetlendiğinden bu ordu gönderimini bir müddet ertelemişti.
Bu sıralarda yukarıda bahsettiğimiz üç kişi çıkarak muhtelif yerlerde nübüvvet iddia etmişler ve hatta içlerinden birisi Müseyleme dünyayı paylaşmak üzere Peygamberimize bir mektup yazmış ve göndermişti.
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Diğeri Esvedî Yemen valisini katletmiş, birkaç şehir elde etmişti. Fakat
Müslümanların ne bunlara ne de Üsâme ordusuna dikkatlerini yöneltecek
halleri yoktu, çünkü Peygamberimiz rahatsızdı. Peygamber’in zayıflığı arttı.
Bütün ailesinin muvafakati ile mescide en yakın olan Hz. Âişe’nin odasında
hastalık günlerini geçirmeleri kararlaştırıldı.
Peygamberimiz, hastalığına rağmen camiye devam ederek imamlık vazifesini ifa ediyordu. Bir gece yarısı Peygamberimiz, vefat eden ashâbın kabirlerine giderek orada namaz kıldı, ağladı, ashâbının rahmeti rahmana ulaşmaları için dua etti. Son defa cami-i şerifte göründüğü zaman Peygamberimiz
yeğenleri Hz. Ali ile Fadl b. Abbas’a dayanıyordu. Simasında tatlı bir tebessüm görünüyordu. Namazı edâ ettikten sonra cemaate yönelerek hitap etti.
“Müslümanlar, şayet birinize karşı fena bir muâmelede bulunduysam
onun cevabını vermeye hazırım, hanginizin benden bir alacağı varsa mevcut
malımdan alsın. Bunun üzerine orada bulunanlardan biri kalkarak Peygamberimizden üç dirhem alacağı olduğunu, zira nebevî emir ile üç dirhemi bir
fakire verdiğini söyledi. Bu borç derhal verildi.
Peygamberimiz, burada mahcup olmak ahirette mahcup olmaktan iyidir,
demişti. Ardından oradakilerin tamamının ilâhî nimetlere ulaşması için niyaz
etti. Hepsinin barış ve refah içinde hayat geçirmelerini temenni etti ve şu ayeti
kerimeyi okudu:
“Ahiret yurdu onlarındır ki yeryüzünde tahakküm ve fesat çıkarma peşinde koşmazlar, iyi son takva sahiplerinindir.”89
Bir aralık Cenâb-ı Hakk’ın, dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında seçme
özgürlüğü bıraktığını, o da ahiret hayatını tercih eylediğini açıklamıştı.
Ashâb-ı kiramın gözleri yaşardı.

89

el-Kasas, 28/83. (sad.)
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Ertesi gün Bilâl, ezan okuyorken Hz. Peygamber kalkıp abdest almaya
gayret etmiş, fakat muvaffak olamamıştı. Hz. Ebû Bekr’in imamlık vazifesini
ifa etmesini emretti.
Bir pazartesi günüydü, sabahleyin biraz sağlıklı hissetmiş ve kapının perdesini kaldırarak camiye çıkmıştı. İslâm cemaati tam bir huşû ile namaz kılıyordu. Bu manzara Resul-i Ekrem’in kalbine sevinç bahşetmişti. İrşâd ile mükellef olduğu müminlerin, gıyabında dahi Allah’ın huzurunda sıdk ve ihlas
ile ibadet ettiklerini gözleriyle gördü.
Cemaat bundan haberdar olarak Peygamberimizin hastalıktan kurtulduğunu zannetti ve herkes işliyle meşgul olmaya gitti. Hz. Ebû Bekr de
Sünh’taki ailesini ziyarete gitmişti.
O sıralarda Peygamberimizin halinde birden bire bir değişiklik olmuş ve
“Allah’ın zatının yüce refakatine!...” kelimeleriyle rebiülevvel ayının pazartesi günü öğle üzeri (8 Haziran 632) ahiret yurduna göç ettiler.
Böylece başından sonuna kadar Allah’ın ve insanlığın hizmetine adanan
bu mübarek hayat, nihayete erdi.
Peygamberimizin vefat haberi süratle yayıldı, herkes mescide koşmuştu.
Hz. Ömer bu söylentiye inanmadı. Biraz evvel peygamber camideydi. Bu iddiada bulunanların kafasını uçuracağını söylemişti. Daha doğrusu bu haber
Hz. Ömer’i şaşırtmıştı.
Hz. Ebû Bekr gelmiş, Peygamberimizin evine girince Peygamberimizin
yüzünü açmış ve Resulullah’ın alnını öptükten sonra “Cenâb-ı Allah sana
ölümü iki defa tattırmaz” demişti.
Budan sonra Hz. Ebû Bekr gelerek minbere çıkmış ve “Ey insanlar! Muhammed’e tapan bilsin ki Muhammed gerçekten ölmüştür. Fakat Allah’a ibadet edenler bilsinler ki Allah diridir, ölümsüzdür.” dedikten sonra şu ayeti
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okudu: “Muhammed bir resulden başka bir şey değildir, ondan evvel resuller gelip
geçmiştir. Binâenaleyh Muhammed ölür veya öldürülürse geri mi döneceksiniz?”90
Resul-i Ekrem’in vefatı ile Müslümanların hissettikleri büyük ve tahammülsüz keder ve mateme karşı bu ayeti kerime onların yaralı kalplerine teselli
vermiş, hepsi de itaatkâr olmuşlardı.
İnsan, peygamber de olsa er geç bu dünyadan ayrılacaktır. Hayy ve bâkî
ancak Allah’tır. Bununla beraber Peygamberimizin risâletini ifadan sonra vefat etmesi dünya tarihinde eşsiz bir hâdisedir.
Peygamberimiz, vefat ettiği yere defnedilmiştir. Oraya hücre-i saadet, etrafına Ravza-i Mutahhara denilir. Peygamberimizin yıkanması ve defni Hz.
Ali tarafından ifa edildi. Hz. Ali, Peygamberimizi yıkarken “Hayatında ve
ölümünde paksın” diyerek yıkadı.
Erkekler, kadınlar, çocuklar ve köleler, bölük bölük girip namazını kıldılar. İlâhî vahyin nuruna mazhar olan Resul-i Ekrem’in mesut bedenini toprağa gömmek, ashâb-ı kirama büyük bir dert olduğundan teçhiz ve tekfin işi
gecikmiş, gece olmuş ve ufku karanlık basmıştı.
O esnada Hz. Fatma, Peygamber’in kabrinden bir avuç toprak alarak koklamış ve şu şiiri söylemişti; şiirin Türkçesi:
Ahmedi Muhtar’ın toprağını koklayanın hali ne olur?
Ömür boyu kaynamış yemek kokusunu almamak lazım gelir.
Benim üzerime birtakım musibetler döküldü. Eğer bunlar,
Gündüzlerin üzerine dökülse hepsi gece olur.
Hz. Fatma bu şiiri daima söyleyerek ağlardı. Ondan sonra Hz. Fatma
evine çekilerek kimse ile görüşmemiş ve babasının ayrılığına tahammül edemeyerek yakın zamanda vefat etmiştir.

90

Al-i İmran, 3/144. (sad.)
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Medine’de Ravza-i Mutahhara’nın Cepheden Görünüşü.
Ortadaki Kubbe: Hücre-i Saadet.

J. PEYGAMBERİMİZİN VASIFLARI VE YÜCE ŞEMAİLİ
Peygamberimiz güler yüzlü, tatlı sözlüydü. Kimseye fena söz söylemez,
kimseye fena muâmele etmez ve kimsenin sözünü kesmezdi, mülayim ve mütevazıydı. Haşin ve kaba değildi. Fakat heybetli ve vakurdu. Boş söz söylemezdi. Gülmesi dahi tebessümden ibaretti.
Onu ansızın gören kimseyi muhabbet alırdı. Onunla dostluk ve sohbet
eden kimse ona canı gönülden aşk ve sevgi beslerdi. Fazilet ehline derecelerine göre saygı gösterirdi. Akrabasına pek ziyade ikram ederdi. Lakin onları
kendilerinden faziletli olanların üzerine takdîm etmezdi. Hizmetkârlarını hoş
tutardı. Kendisi ne yer ve ne giyinirse onlara da onu yedirir ve onu giydirirdi.
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Cömert, şefkatli, merhametli, cesaretli ve yumuşak huyluydu. Vaadinde
ve sözünde sadık, velhasıl güzel ahlakça, akıl ve zekaca bütün insanlardan
üstün ve her türlü övgüye layıktı.
Hz. Âişe Peygamberimizin ahlak ve adabını şu cümle ile hülâsa etmişti:
“Onun ahlakı Kur’ân’dı.” Bütün hareketlerini ve bütün işlerini, canlı bir sadelikle seçerdi. Kendisini başkalarına bir sebeple tercih eylemezdi. Her hareketinde samimiydi. Fazileti, fazilet olduğu için severdi. İşlerini bizzat kendisi
görürdü. Ev işlerinin ifasında eşine yardım ederdi. Yiyeceği ve giyeceği pek
sadeydi.
Resul-i Ekrem’in bütün ahvâlinde nezâfet, sadelikle pek mükemmel bir
şekilde kaynaşmıştı. Arkadaşlarına derin bir muhabbeti vardı. Onlarla
musâfaha ederken hiçbir vakit elini arkadaşının elinden çekmezdi. Herkesi
güler yüzlü karşılardı. Düşmanlarını bile iyilikle karşılardı, misafirperverliği
en yüksek zirveye ulaşmıştır. Herkese yumuşak ve nezaketli söz söylerdi. Lisanından bir defa olsun müstehcen bir kelime çıkmamıştı. İstikameti, iffeti,
samimiyeti yüzünden el-Emin lakabını almıştı. Zühd ve takva, af ve bağışlama itibarıyla Peygamberimiz en mükemmel bir örnektir. Kalbi pek yumuşak ve pek hassas bir insandı. Son derece yumuşak, mütevazıydı. Evlatlarını
pek sever ve onlara hürmet ederdi. Annelere, büyüklere hürmeti emrederdi.
Gayet azimkâr, temkinli ve cesurdu. En fecî musibetlere karşı sarsılmaz yiğitlik ve gayret gösterirdi. Ümitsizlik ve pişmanlık onun için yoktu. En müşkül
şartlar altında kalbi hakkın zafer bulacağı kanaatiyle çarpıyordu. Hülâsa mükemmel bir varlık ve muhterem bir kişiydi.
Bütün güzel ahlakı tamamlamış ve âleme rahmet olmuştu. Cenâb-ı Allah
cümlemizi şefaatine nâil eylesin.
Amin.
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