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ĠSLAM ÖNCESĠ ARAPLAR 

 
“ĠĢte budur miftah-ı genc-i kadim…  

Bismillahi’r – Rahmani’r - Rahîm” 

 

Araplar çölde yaĢayan bedeviler ile Ģehirde yaĢayan medeniler olmak üzere iki 

Ģekilde yerleĢik hayat sürüyorlardı. Kabilelerden oluĢmaktaydı. 

Kabile, kan ve küçük cemaat bağlılığının meydana getirdiği birliklerdir. Bir 

kabilenin himayesinde bulunan diğer insanlar ve küçük aileler ve köleler o kabileden 

sayılırlardı. 

Bir kabile diğerine saldırıp mağlup ettiğinde, o kabile güçlenip istiklalim kazanacak, 

güçlü bir lider çıkana kadar galip kabilenin boyunduruğu altında kalırdı. 

Kabilelerin örf ve adetlerle belirlenen kesin bir nizamı vardı. Suçta, toplu 

sorumluluk vardı. Kabile fertlerinden birinin suçunu bütün kabile üstlenir, onu himaye ederdi. 

Kabile reisi bu himayelerinden dolayı kabile fertlerine karĢı kendisine itaat hakkını elde 

ederdi.  

Kabile reisi ise cesaret, cömertlik ve ağırbaĢlılık vasıflarını kendisini toplamıĢ 

kiĢilerden seçilirdi. Kabile reisliği tekrarlanan aile, Ģeref ve imtiyaz elde eder, asalet 

kazanırdı. 

Kabile reisinin sorumluluğu, haklarından fazlaydı. BaĢta misafirperverlik, zayıflara 

yardım, cömert, âlicenap olmak, savaĢta cesur, atılgan ve kabilenin fertlerinden birisinin 

iĢlediği, kabilenin suç saymadığı kusurları üstlenirdi. Reisin tebaa üzerindeki hakkı ise mutlak 

itaatten ibaretti.  

Mutlak hürriyet aĢırı benlik ve ferdiyetçilik, çöl halkının, bedevilerin gönlünde yatan 

en büyük vasıflarıdır. Bu ferdiyetçilik çölde devlet kurulmasını, kabilelerin birbirlerine 

yaklaĢımını engelleyen en mühim amildir. Büyük bir kabile bile büyüdükçe imtiyazlı fertlerin 

önderliğinde bölünüyor ve kabileden ayrılıyorlardı.  

Tüm bu sebeplerden dolayı Arap yarımadasında kurulmuĢ kabilelerin bir araya 

geldiği tek devlet ―KĠNDE DEVLETĠ‖ dir. Onun da ömrü kırk dokuz yıl sürmüĢtür. (M. 480–

529) 

ġöyle ki: Yemenin güçlü krallarından birisi Arap Yarımadası içindeki kabileleri 

zorla birleĢtirip, ―Akilü‘l Munar‖ denilen Hucr‘u melik tayin etti. Ancak Hire‘lilerin, 

Lahmî‘lerin saldırısı ile hezimete uğramıĢlardır. Bu da yarımadada merkezi otoritenin 

sarsılması ve tekrar küçük kabile hayatının ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıĢtır. 

Muallakat ġairi Ġmru‘l-Kays, Kinde kralları soyundandır. Atalarının Ģanını geri 

getirmeyi amaçlamıĢ ve Ģiirlerine konu etmiĢtir. Ancak bunu baĢaramamıĢtır. 

Hicaz bölgesinde durum böyle idi.  

Hicaz, Ġslam dinin ilk doğduğu yerdir. Vahyin indiği ve Ġslam güneĢinin doğduğu 

beldedir. Bunun en önemli sebebi çöl Araplarının hiç bir yabancı kültür ve dinden 

etkilenmemesi ve fıtri safiyetini korumalarıdır. Böylece ―Fıtrat Dini‖ olan Ġslam fıtratları 

bozulmamıĢ kavimlerde ve bilhassa KureyĢ‘te değiĢikliğe ve yoruma tabi olmadan saf 

hakikatiyle yaĢama imkânı bulmuĢtur. Daha sonra yine aynı vasıfları taĢıyan Türkler içinde 

kabul görüp, dünyaya onlar vasıtasıyla yayılmıĢtır. Böylece Ġslamiyet Hıristiyanlık ve 

Yahudilik gibi kısa zamanda değiĢim ve tahrifata uğramadan doğru Ģekilde devam imkânını 

kazanmıĢtır. Doğru anlaĢılma ve yorumlanmayı sağlamıĢtır.  

Hicaz, Ġslamiyet ile Araplara ait bir bölge olmaktan çıkmıĢ, tüm insanlığın ilgi 

merkezi olmuĢtur. Hicaz‘a layık olan da budur. Çünkü Hicaz‘dan yayılan kurtuluĢ müjdesi 

tüm insanlığa yönelmiĢtir. Ġnsanlığı tevhide, Allah‘a ibadete, ahlaka, adalete ve dolayısıyla 

sevgiye, muhabbete ve birliğe çağırmıĢtır.  
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Sikaye: Hacılara su vermek, 

Rifade: Hacıları yedirme 

Liva: Bayraktarlık 

Sidaye: Kabenin perdedarlığı 

Ġslamiyet Hicaz‘a da değer kazandırmıĢ ve medeniyetin merkezi haline gelmiĢtir. 

Hicaz ahalisini de kıyamete kadar maddi-manevi ĢereflendirmiĢtir. Ve yüce Allah orayı her 

nevi felaketten ve istiladan korumuĢtur. HabeĢistan ve Ġran ordularının Yemen‘i iĢgal ettiği, 

Ġran ve Bizans nüfuzunun Gassaniler‘e uzandığı dönemde, hiçbir yabancı istilası Hicaz 

bölgesine ulaĢmamıĢtır. Bunun bir sebebi de bütün Arapların bu kutsal bölgenin 

bağımsızlığına gösterdikleri titizliktir.  

Bundan dolayıdır ki, Mekke‘liler herhangi bir egemenliği dolaylı da olsa kabul 

etmiyorlardı. Osman bin Huveyris Hıristiyan olup Bizans imparatoru ile irtibata geçerek 

Gassani hükümdarı gibi Mekke‘ye hükümdar olmak istiyordu. Mekkeliler bunu sezerek 

ayaklandılar. Osman bin Huveyris kaçıp Bizans‘a sığınmak zorunda kaldı.  

Mekke Hz. Ġbrahim‘in (AS) Allah‘ın emri ile karısı Hacer ve oğlu Ġsmail‘i çöle 

bırakması ve Zemzem suyunun çıkmasından sonra da Kâbe‘yi inĢa etmesi ile kurulmuĢtur. 

Araplar da Hac ayları olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ile Umre ayı olarak 

belirlenen Recep ayını ―Haram Aylar‖ ilan ederek Hac ve Umrenin emniyet içinde 

yapılmasını da sağlamıĢlardır. Ayrıca Kâbe‘nin bulunduğu bölgeyi Haram bölge kabul ederek 

burada hiç savaĢ yapmama ve oraya girenin de her çeĢit saldırıdan emin olmasını da 

kararlaĢtırmıĢlardır.  

Haram aylarda çıkan savaĢa da Ficar savaĢı denirdi. Bu Ģekildeki bir savaĢ KureyĢ, 

Kinane ve Kays kabileleri arasında çıkmıĢtı. Daha sonra Benî Mustalik, Beni Esed, Beni 

Zühre ve Beni Temim kabileleri toplanarak ―Hılf-ul Fudul‖ anlaĢması yaptılar. Bu anlaĢmada 

o zaman 20–25 yaĢlarında olan Peygamberimiz (SAV) de hazır bulunmuĢtur ve anlaĢmayı 

imzalayanlar arasındadır. Bu antlaĢmanın amacı taraflar kim olursa olsun zulme uğrayanlara 

yardımcı olup zulmü önlemekti. 

Peygamberimiz (SAV) daha sonraları ―Ben Abdullah bin Cüda‘nın evinde 

amcalarımla beraber bir antlaĢmada hazır bulundum. ġimdi de böyle bir antlaĢma için 

çağırılsam kabul ederim‖ buyurmuĢlardır. 

Bu ―Hılfu‘l Fudul‖ antlaĢması Araplara Ficar savaĢlarının kaybettiği itibarı tekrar 

kazandırmıĢtır. 

 

Mekke Ahalisinin Kâbe Hizmeti: 

Mekke‘nin ilk sakinleri Amalika kabileleridir. O zaman Mekke yoktu ve Kâbe de 

bulunmuyordu ve bu Hz. Ġsmail (AS)‘den önce idi. Sonra bir kısım Cürhümlüler o bölgeye 

geldi. Amalika kabilelerini sürdüler ve o bölgeyi mekân tuttular.  

Hz. Ġsmail (AS) Cürhümlülerle evlendi. Hz. Ġsmail (as) onlarla ve babası Hz. 

Ġbrahim (AS) ile Kâbe‘yi inĢa etti. Mekke‘de 

hacıların hizmetini görmek için bir de hükümet 

kuruldu. Hz. Ġsmail (AS) siyasi iĢleri Cürhümlülere 

tevdi etti; kendisini din iĢleri ile Kâbe‘nin hizmetine 

verdi. Böylece: Kâbe‘nin perde ve örtü iĢlerini Hz. 

Ġsmail (AS) yürütüyor, Sikaye, Rifade ve Livayı ise 

Cürhümlülere bırakıyordu. 

Hz. Ġsmail‘den (AS) sonra Cürhümlüler zenginleĢtiler, zevk ve eğlenceye daldılar ve 

din hizmetlerini unuttular. Bunun üzerine ―Zemzem‖ kuyusunun suyu çekildi. Mekke‘ye 

yerleĢen Huzaalıların idareyi kendilerinden almaya çalıĢmaları üzerine, kavmini de yola 

getiremeyen Meddad bin Amr altın geyik heykellerini ve çelik kılıç ve kalkanları Zemzem 

kuyusuna doldurdu, kuyuyu kapattı ve Mekke‘yi terk ettiler. (MÖ. 207) Mekke‘ye Huzaalılar 

hâkim oldular. Dini ve siyasi hizmetleri de onlar üzerlerine aldılar. Bu durum MS 440 tarihine 

kadar devam etti.  



 4 

Milâdî 440 tarihinden sonra ise Mekke‘nin hakimiyeti orada yerleĢmiĢ bulunan 

KureyĢlilerin eline geçti.  Peygamberimiz (SAV)‘in dördüncü dedesi Kusay bin Kilab Melike 

ve Kabe hizmetini üzerine aldı.  

Kusay‘ın kahramanlığı ve âlicenaplığı Mekke halkının onun etrafında toplanmasını 

ve idarenin Huzaalıların elinden alınmasını netice verdi. Böylece Kusay Mekke‘nin reisi oldu.  

Kusay istiĢare ile Mekke‘yi yönetiyordu. Bunun için ―Darün-Nedve‖yi kurdu. 

Meseleler burada Kusay‘ın baĢkanlığında toplanıp halledilir oldu. Kusay ayrıca Kâbe 

hizmetlerini de planlayıp, esaslarını vazetti. ġöyle ki: 

 a) Sidayet: Kâbe‘nin perdedarlığı, anahtar muhafızlığı ve Hicabe görevi. Bu en yüce 

makama eriĢen kiĢinin yaptığı en kutsal görev idi. Kusay bu görevi Liva, Sikaye ve Rifade ile 

beraber oğlu Abdüddar‘a bırakmıĢtı. O da kardeĢi Abd-i Menaf‘a ondan sonra da oğulları 

görevi Abdiddaroğullarından almak istemiĢse de baĢaramamıĢtır. Bir anlaĢma gereği 

Abdüddar‘da kalmıĢ. 630‘da Peygamberimiz (SAV) Kâbe‘yi putlardan temizleyince 

Abdüddaroğullarından Osman bin Talha‘dan almıĢ, ancak ―Emaneti ehline veriniz‖
1
 ayeti nail 

olunca yine kendisine iade etmiĢtir.  

b) Sikayet: Hacılara tatlı su verme ve bu hizmeti yürütme. Bu görevde bir anlaĢma 

neticesi Abd-i Menafoğullarına verilmiĢti. Abd-i Menaf‘tan sonra oğlu HiĢam, ondan da 

Abdülmuttalip almıĢtır. Abdülmuttalip Zemzem kuyusunun yerini bularak suyu çıkartmıĢ ve 

bu göreve liyakatini göstermiĢtir. Sonra Ebu Talibe geçmiĢ. Ebu Talip de küçük kardeĢi 

Abbas (RA)‘a bırakmıĢtır.  

c) Rifade: Yoksul hacıları doyurma görevidir. Kusay tarafından ihdas edilmiĢtir. 

Kusay: ―Ey KureyĢliler! Sizler Allah evinin komĢuları ve sakinlerisiniz. Hacılar da Allah‘ın 

misafirleridir ve Kâbe‘nin ziyaretçisidirler. Onlar ikrama en çok layık olanlardır. Bu Hac 

günü de onlara ikram ediniz‖ dedi. KureyĢ de mallarının bir kısmı ile bunu yaptılar ve gelenek 

haline geldi. 

Bu görev Abd-i Menafoğullarından Beni HaĢim‘in elinde idi.  

d) Liva (Sancak = Kiyadet): Kusay zamanında ihdas edilen, savaĢta çıkartılan 

sancağı taĢıma ve koruma görevidir. Abdüddâroğullarına ait bu görevi Mekke fethi öncesi 

Ebu Süfyan‘a verilmiĢti. 

e) Nedve: Kusay‘ın yaptırdığı her çeĢit iĢlerin halledildiği meclis idi. 40 yaĢının 

üstünde olanlar bu meclise katılabilirdi. KureyĢ; nikâh, evlilik dâhil her iĢini burada görüĢüp 

konuĢurdu.  

Yine ―Darün-Nedve‖ de önemli iĢleri görüĢüp ―meĢveret‖ yaparlardı. Mekkeliler 

kabileler arasındaki kavgalarda hakemlik yapacak, baĢka kabile ve devletlerle görüĢecek 

kimseleri bazı kabilelerden görevlendirdikleri kiĢilerle yapıyorlardı.  

 

 

NÜBÜVVET  

 

 

―Karıncayı emirsiz, arıyı ya‘subsuz bırakmayan kudret-i ezeliye, elbette beĢeri 

nebisiz bırakmaz‖
2
 diyerek nübüvvetin gerekliliğini ifade eden Bediüzzaman bunu ayrıca Ģu 

vecize ile de güzelce nazım haline getirmiĢtir: 

―Karıncayı emirsiz, arıları ya‘subsuz bırakmayan kudreti-i ezeliye elbette… 

BeĢeri de bırakmaz Ģeriatsız nebisiz. Sırr-ı nizam-ı âlem, böyle ister elbette…
3
 

 

 

                                                 
1
 Nisa Suresi, 4:59 

2
 Mektubat, (Hakikat Çekirdekleri-16) s. 454 

3
 Sözler, Lemaat, s.642 
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Araplarda Ekonomik Hayat: 

Çöl Araplarının geçim kaynağı ticaret idi. Bu bakımdan ―Her Arap tacirdir‖ sözü 

meĢhurdur. Arabistan‘da iki ticaret yolu vardı. Bunların güzergâhlarını da, su kuyuları 

belirliyordu. Ġki ana yol vardı: Birisi kızıl denizi takip eden kuzeyden güneye giden yol. 

Diğeri Kızıldeniz‘den Basra körfezine uzanan yodur. Her ikisi de Mekke‘den geçiyordu. 

Mekke, Kâbe‘nin de bulunması ile bir ticaret merkeziydi. Pazaryerleri, panayırlar 

kuruluyordu. Önemlileri Dubai panayırı, Aden panayırı, Hadramut‘taki Rabiye panayırı, 

Mekke‘deki Ukaz panayırı, Zu‘l-Mecaz ve Mecenne panayırı, Tihame‘deki HabaĢe panayırı 

idi.  

Abd-i Menafın dört oğlu KureyĢ ticaretinin ulaĢtığı dört ana bölgeye gidiyordu. 

HaĢim, ġam‘a; Abd-i ġems, HabeĢistan‘a; Muttalib, Yemen‘e; Nevfel de Ġran‘a gidiyordu. 

KureyĢ tacirleri bu dört kardeĢin kefaletinde gidiyor ve hiçbir saldırıya uğramıyorlardı.  

Yüce Allah bu hususu Kur‘an-ı Kerimde KureyĢ Suresinde Ģöyle ifade eder: 

―Allah‘ın Kureyş‘e yaptığı ihsan ve ikramı unutmayın. Onlar çölde yaşadıkları halde Allah 

nasıl da onları emniyetle yaşatıp, kolaylıkla rızklarını veriyor. Ticaret için yaptıkları yaz ve 

kış seyahatlerinde nasıl emniyetle koruyarak ticaretlerinde muvaffakiyet sağlıyor. Allah bunu 

onlara Kâbe hürmetine yapmaktadır. Öyle ise kendilerini korku ve açlıktan koruyan ve 

güvenle yaşatan bu beytin Rabbine ibadet etsinler ve putlara tapmaktan vazgeçsinler.‖
4
 

KureyĢ ticaret için yaz yolculuğunu ġam‘a, kıĢ yolculuğunu Yemen‘e yapıyorlardı. 

Bu iĢi baĢlatan ise HiĢam idi. Bu ticarette Velid bin Muğire ve Ebu Süfyan gibi çok tüccarlar 

iyi para kazandılar. Ayrıca ticaret vasıtası ile münasebet kurdukları ülkelerden de pek çok Ģey 

öğrendiler.  

Daha sonra Ġslam‘ın yayılması da Müslüman tüccarlar aracılığıyla olmuĢtur. 

 

Sosyal Hayat: 

Bedevilerin en önemli özelliği neseplerinin açık olmasıdır. Çöl hayatı güvenilir bir 

hayat değildir. Ancak asabiyeti gerektirir. Kimse çıktığı yolda hayatından emin değildir. 

Nüfus hareketi azdır.  

Çöl nesebin ve dilin bozulmasına engel olmuĢtur. Çöl hayatı kabile asabiyetinin 

varlığını gerektirir. Bu tek baĢına kabileyi diğerlerinin tecavüzünden korur. Böylece 

birbirlerini korurlar. Çöl kanunu, zayıfı ve yabancıyı ezmeyi hak olarak tanır. Ancak kiĢi 

kendini güçlü bir kabilenin himayesinde koruyabilir.  

Çölde öç almak adalete daha yakındır. Bu da yıllarca süren kabile savaĢlarına neden 

olmuĢtur. Öç almak düzensiz bir kısastır. Zira çölde öç almak, çöldeki sebepsiz zulümden 

daha iyidir.  

Çöl hayatı cesaret gerektirir. Ġbn-i Haldun‘un dediği gibi Ģehirlilerin canını ve malını 

hükümdar koruduğu için rahata düĢkündürler. Çöl halkı ise canlarını-mallarını koruma iĢini 

kendileri yapmak durumundadır. Silah onların dostları, meĢakkat hayatları ve cesaret 

tabiatlarıdır. Böylece Ġbn-i Haldun‘un: ―Bedeviler Ģehirliler için elde edilemeyen vahĢi ve 

parçalayıcı hayvan gibidir‖ sözünün manası anlaĢılmıĢ olur. 

Ticari hayatlarını da doğruluk, mertlik üzerine kurmuĢlardır. ġehirlilerle 

münasebetleri de bu boyuttadır.  

Yazı ve kitabet yaygın olmadığı için Ģiire önem vermiĢler ve unutulmaması gereken 

bir Ģeyi Ģiirlerle ifade etmiĢlerdir. Bundan dolayı da Ģairlik, edebiyat ileri gitmiĢtir.  

Ukaz panayırı kabilelerin Ģiir yarıĢmalarına sahne olurdu. En mükemmel yedi Ģiir de 

―Muallakat-ı Seb‘a‖ namı ile Kâbe‘ye asılırdı. Böylece Ģairler ödüllendirilir ve insanlar Ģiire 

özendirilirdi.  

                                                 
4
 KureyĢ Suresi, 106: 1-4 
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Araplar ayrıca cömert ve misafirperver insanlardı. Tay kabilesinden Hatem‘in 

cömertliği dillere destan olmuĢtu. Bu zat fidye isteyen birisine verilecek Ģeyi olmayınca 

kendisini esir bırakmıĢtır. Ailesinin kendisini kurtarmasına kadar esir olduğu söylenir.  

Bu güzel ahlak Ġslam‘ın teĢvik edici öğütleriyle, Ġslam‘dan sonra da devam etmiĢ, 

bilhassa Talha bin Ubeydullah‘ın (ra) cömertliği o dereceye varmıĢtır ki, ―Talha‖ ismi 

cömertlik anlamında kullanılmıĢtır.    

 

Dini Duygular: 

Din duygusu insan fıtratında bulunan hakkı ve gerçeği arama meylidir insanın 

yaratılıĢında vardır. Dolayısıyla insan yaratılıĢtan dindardır. ―Din duygusu zayıflamaz, 

kaybolmaz ve körelmez.‖
5
 Ancak bu duygunun mecrası değiĢtirilebilir. ―Hakk‘ı bulunmayan 

batılı Hak diye gönlüne koyabilir. Batılı hak diye kabul eder.‖ Fıtratı bozulmayan hiçbir insan 

yanlıĢı ve batılı bile bile kabul etmez ve savunmaz. 

Henry Bergson: ―GeçmiĢte fenni ve felsefeyi bilmeyen toplumlar vardır; ama dini 

bilmeyen yoktur‖ der. Prof. William James ise: ―Ġnsanlar ahir zamana kadar ibadete devam 

edecektir‖ der. Ernest Renan ise ―Her Ģey zail olabilir, ama dindarlığın zail olması 

imkânsızdır‖ demektedir. 

Bartelemy Saintlair: ―Ġlim nedir? Ġnsan nedir? Bunlar nereden, nasıl geldiler? Kim 

yarattı? Sonu ne olacaktır? Ölüm, hayat nedir? Ölümden sonra ne olacaktır? Sorularına herkes 

bir cevap arar. ÇeĢitli fikirler öne sürer. ĠĢte bu dini arayıĢtır ve dindarlığın ta kendisidir‖ diye 

dindarlığın tarifini yapmıĢtır. Bu sorulara cevap aramak, dini kabul veya reddetmek bile bir 

dini duygunun neticesidir. Ġnsanlık bu soruları sorduktan beri de din duygusunu güçlendirmiĢ 

olur. Yüce Allah Kur‘an‘da buyurur: ―İman edenler için yeryüzünde Allah‘ın varlığı, birliği 

ve kudretini gösteren nice deliller vardır. İnsanın kendi nefsinde de böyle deliller mevcuttur. 

Hala bunları görerek düşünmez, anlayarak imana gelmez misiniz?‖
6
  

Aciz ve fakir olan insan bir kadir ve ganiyy-ı mutlaka iltica eder. ĠĢte din duygusu 

burada baĢlar. Ġnsan zahirperest olduğu için görünmeyen ve bilinmeyen Allah‘a ibadetten 

ziyade gördüğü, ihtiyaç olduğu eĢyayı mabut edinir. Yüce Allah da Kur‘an-ı Kerimde insanın 

cahilliği ve zahirperestliğini nazara alarak gözü ile gördüğü ve duyguları ile hissettiği zahir 

Ģeylerle kendi varlığını, kudretini, ilim ve iradesini anlatmaktadır.  

Bilhassa çöl Araplarının basit zihinlerine hitap ederken görünüĢte basit ama gerçekte 

derin hakikatleri ihtiva eden, ilim ve fikir adamlarının da hakikatini araĢtırarak anlamakta 

zorlanacak derin örnekler vermiĢtir. ―Deveye bakmazlar mı nasıl yaratılmıştır? Gökyüzüne 

bakmazlar mı nasıl da yükseltilmiştir? Dağlara bakmazlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne 

bakmazlar mı nasıl tüm canlılar için hazırlanıp döşenmiştir? Ey peygamber sen bütün bunları 

göstererek insanlara öğüt ver. Senin vazifen insanları imana zorlamak değildir. Kim bu 

öğütlerinden yüz çevirir ve inkâr ederse bilsin ki Allah onu azabın en büyüğü ile cezalandırır. 

Onların dönüşü sonunda banadır. Onların hesaplarını görmek de bize aittir.‖
7
 

Yüce Allah tevhit delillerini insanlara sunmakla kalmamıĢ tevhit inancını ikame için 

peygamberler göndermiĢ, insanlığı okumaya ilim öğrenmeye ve bilimsel düĢünce ile maddi ve 

manevi terakkiye sevk etmiĢtir.     

 

a) Putperestlik Nasıl BaĢladı: 

Hz. Ġsa (AS) Ġncil‘de putperestliğin ―Baal adında bir kralın oğlunun, babasının 

―Baal‖ heykelini yapıp, hürmet etmelerini istemesiyle ortaya çıktığını söyler.‖
8
  

                                                 
5
 Meydan Larousse, ―Religion‖ Maddesi. Abdullah ed-Dıraz‘ın ―Ed-Din‖ isimli kitaptan alıntı. 

6
 Zariyat Suresi, 51:20–21 

7
 GaĢiye Suresi, 89:17–26 

8
 Barnabas Ġncili, Bab 32 
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Arapların putperestliğe geçmesi ise Ģöyledir: Huzaa kabilesinden Kâbe perdedarı 

Amr bin Luhay‘ın ağır bir hastalığa tutulduktan sonra ġam‘daki Belka‘ya gider. Oradaki 

sudan içer ve Ģifa bulur. Onların da puta taptıklarını görünce sorar:  

―Bu nedir?‖  

Onlar da: 

―Bunlardan yardım isteriz, zafer buluruz, yağmur alırız, biz de onlara taparız‖ derler. 

O da bu putlardan getirip Kâbe etrafına dizer.
9
 Böylece put sevgisi baĢlar.  

Yine Arapların puta tapmasının bir sebebi de Ģudur: Ticaret için yolculuğa 

çıktıklarında kandiline uğur getirsin diye Kâbe civarından yanlarına taĢ alırlardı. 

Konakladıkları yerlerde de taĢların etrafında dönerek, tavaf ederler, Kâbe‘ye gösterdikleri 

saygıyı gösterir ve onun etrafında dua ederlerdi.  ĠĢte put sevgisinin buradan da kaynaklandığı 

rivayet edilir. Yıldızlara tapan Sabiî Araplar ise, yanardağdan çıkan taĢları yıldızlardan 

düĢtüğü inancı ile yanlarına alıp, onlara saygı duymaları ile baĢladığını söyleyenler vardır.  

Ġsaf ve Naile putu ise, Kâbe‘de zina ederken taĢ kesilen iki kiĢinin ibret için dikilen 

heykellerinin ibret konusu olmaktan çıkıp saygı duyulur haline gelmesi de putperestliği 

geliĢtirmiĢtir.  

Bütün bunlarla beraber Araplar her ne kadar inançlarını bozmuĢ olsalar da Hz. 

Ġbrahim (AS) zamanından beri gelen Kâbe‘ye ait adetlerini korumuĢlardır. Bunun için Araplar 

puta Allah‘ı inkâr için değil, Allah‘a yaklaĢmak amacı ile tapıyorlardı. Yüce Allah Kur‘an-ı 

Kerim‘de bunu Ģöyle ifade eder: ―Allah‘ı bırakıp ta başka dostlar edinenler ‗Biz ancak bizi 

Allah‘a yaklaştırsınlar diye bunlara ibadet ediyoruz‘ derler‖
10

 

Kitab-ül Esnam‘ı yazan Ġbn-ül Kelbi ―Arapların hem Allah‘ın birliğini kabul 

ettiklerini, hem putlara taptıklarını, hem de onlara hükmedenin Allah olduğuna inandıklarını‖ 

yazar.
11

 Tabii ki bu durum Allah‘ı bütün bütün reddeden eskide ―Dehriyyun‖ denilen ve 

Ģimdilerde ―Maddiyyun‖ adını alan ve maddeye ezeliyet veren materyalistler gibi değil, 

Allah‘a Ģirk koĢan, bir kitaba inanmayan ve putlara da kendilerini Allah‘a yaklaĢtıracak 

Ģefaatçiler olarak gören bir anlayıĢ içinde oldukları anlaĢılmaktadır.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde bu durumu buyurdu: ―Onlar ancak Allah‘a Ģirk 

koĢarak inanırlar‖
12

 ayeti ile ifade eder.  

 

b) Hanifler: 

Arabistan‘da Hz. Ġbrahim‘in (as) din-i hakikisi ile kendilerini puta tapmaktan 

koruyan azınlıkta da olsa bir gurup vardı. Peygamberimiz (sav) in dedesi Abdülmuttalip ve 

Arapların meĢhur hatiplerinden Kuss bin Saide bunlardandı. Peygamberimiz (sav) de 

Ġslamiyet‘ten önce Ġbrahim (as) ın bakıye-i dini ile Allah‘a ibadet ederdi. Tabii ki farziyet ve 

mecburiyet altında değil, kendi arzusu ile ve nafile olarak, tefekküre dayanan, Ģirk ve günah 

olan çirkin Ģeylerden uzaklaĢmayı netice veren bir ibadet Ģekli idi.   

Araplarda puta tapmalar çoğalınca Varaka bin Nevfel, Osman bin Huveyris, 

Ubeydullah bin CahĢ ve Zeyd bin Amr bir araya geldiler ve Ģöyle dediler: ―Kavmimizin 

taptığı bu putların hiçbir değeri yok, bunlar babalarımız olan Ġbrahim (AS)‘ın dinini asli 

Ģekilden uzaklaĢtırdılar. Görmeyen, iĢitmeyen, faydası ve zararı olmayan taĢa mı tapıyoruz. 

Kendimize bir çıkıĢ yolu aramalıyız.‖
13

  

Bunun üzerine Varaka ve Osman Hıristiyanlığı seçti. Ubeydullah kararsız kaldı. 

Ġslamiyetin doğuĢu ile müslüman oldu. Zeyd bin Amr ise putlara tapmayı reddetti. Allah‘ın 

                                                 
9
 Büyük Ġslam Tarihi, Prof. Hakkı Dursun Yıldız (Çağ. Yay. 1986, Ġstanbul) 1: 173–174; Ġbn-ül Kelbi, Kitab‘ul-

Esnam, 6 
10

 Zümer Suresi, 39:3 
11

 Age,  1:178  
12

 Yusuf Suresi, 12:106 
13

 Prof. Hakkı Dursun, Büyük Ġslam Tarihi, 1: 175 
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bir peygamber göndermesini bekledi. Zeyd bin Amr Kâbe‘de Ģöyle dua ederdi: ―Ya Rabbi! 

Senin sevdiğin ibadet Ģeklini bilseydim öyle ibadet ederdim. Ne var ki bilemiyorum. Ölürken 

Ģöyle dedi: ―Allah‘ım! Senin bir olduğunu, her Ģeye kadir olduğunu biliyorum. Sana ibadet 

etmek istiyorum; ancak ne var ki sana nasıl ibadet edileceğini bilmiyorum. KeĢki bir 

peygamberin gelmiĢ olsaydı da senin buyruklarını bize iletmiĢ olsaydı. Onun da yakında 

geleceğini biliyorum. Sen yarattığın bu insanları gereksiz yaratmadın, baĢıboĢ da bırakacak 

değilsin. Peygamberini görseydim de seni razı edecek ameller iĢleseydim ve sana ibadet 

ederek ruhumu sana teslim eyleseydim.‖ Bu zat Hz. Ömer (ra) ın akrabası idi. Bunları 

söylerken o da onu dinliyordu. Hz. Ömer (ra) ın müslüman olmasında elbette bu yalvarıĢların 

tesiri olmuĢtur. Zeyd bin Amr KureyĢlilerle konuĢurken de: ―Benden baĢka Ġbrahim (AS)‘ın 

dininde olanınız yoktur‖ derdi.  

Ümeyye bin Ebi Salt ve Kays bin Muraî el-Ġyadî de Haniflerdendir.  

 

PEYGAMBERĠMĠZ (SAV) ĠN NESEBĠ: 

Peygamberimiz (sav) KureyĢ kabilesinin HaĢimoğulları soyundandır. KureyĢ 

kabilesi ise Arapların en geniĢ ve en soylu kabilelerindendir. Bunun için Araplar KureyĢ‘e 

tabi idiler. KureyĢ kabilesi içinde de en geniĢ ve en soylu kol HaĢimoğulları kolu idi. 

Peygamberimiz (sav) de bu kolun en asil ailesine mensup idi. KureyĢ kabilesi 12 kola 

ayrılıyordu. 

1- Abd-i Menaf Oğulları: Peygamberimiz (sav) in soyu. Peygamberimizin 

üçüncü dedesinin dört oğlu vardı. Bunlar: HaĢim, Nevfel, Muttalip, Abd-i 

ġems. Bunlardan HaĢim‘in sülalesi daha geniĢ olduğu için peygamberimiz 

(sav) in sülalesine ―HaĢimoğulları‖ denmekte idi. 

2- Adiyoğulları: Hz. Ömer‘in soyu 

3- Temimoğulları: Hz. Ebu Bekir (ra) soyu 

4- Esedoğulları: Hz. Hatice‘nin soyu 

5- Zühreoğulları: Hz. Amine‘nin (ra) soyu  

6- Mahzunoğulları: Halid bn. Velid‘in (ra) soyu 

7- Sehmoğulları: Amr bn. Âs‘ın (ra) soyu 

8- Abd’üd-dâroğulları 

9- Amiroğulları 

10- HaĢiroğulları 

11- Cumahoğulları 

12- Muhariboğulları 
 

Hz. Peygamber (SAV) dedelerinden HaĢim, KureyĢ‘in elçisiydi. Ticaret kafilelerinin 

baĢında ticaretle Bizans‘a, Yemen‘e, ġam‘a gider gelirdi. Bu ülkelerin ileri gelenleri arasında 

tanınmıĢtı ve itibar sahibi idi. KureyĢ namına onlar ile anlaĢmalar yapardı. Bir ġam seferinde 

Gazze‘de vefat etmiĢtir. 

HaĢim Yesrib‘li bir kadınla evlenmiĢti. Ondan bir çocuğu oldu. Adını ġeybe koydu. 

HaĢim genç yaĢta Gazze‘de vefat edince ġeybe Yesrib‘de yetim ve öksüz kaldı. Amcası 

Muttalip yeğenini bir seferde Yesrib‘den (Medine) alarak Mekke‘ye getirdi. Mekke‘liler ona 

Muttalip‘in kölesi zannederek Abdülmuttalip dediler. Böylece adı Abdülmuttalip kaldı. 

HaĢim‘in dört oğlu vardı. ġeybe, (Abdülmuttalip) Esed, Ebu Sayfi ve Nadle. 

Bunların sülalesine HaĢımîler dendi. Bunlardan sadece ġeybe ile Esed‘in zürriyeti devam 

etmiĢ, diğerleri devam etmemiĢtir. Esed, Hz. Ali ve annesi Fatıma‘nın dayısıdır. Esed 

soyundan da dünyaya gelen Huneyn de zürriyet vermeyince HaĢımiler Abdülmuttalipoğulları 

kolundan çoğalmıĢlardır.  

Abdülmuttalip‘in on oğlu dünyaya gelmiĢtir. Bunlar: Abdullah, Abbas, Hamza, Ebu 

Talip, Zübeyir, Haris, Hacl, Mukavim, Dirar, Ebu Leheb (Abdu‘l-Uzza)  
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Peygamberimiz (SAV)’in soyu: 

1- Abdülmuttalip (ġeybe) 

2- HaĢim (Amr) 

3- Abd-i Menaf 

4- Kusay (Zeyd) 

5- Kilab 

6- Mürre 

7- Kâb 

8- Lüey  

9- Galib 

10- Fihr 

11- Malik 

12- Nadr 

13- Kinane 

14- Huzeyme  

15- Müdrık (Amir) 

16- Ġlyas 

17- Mudar  

18- Nizar 

19- Maad 

20- Adnan 

 

Peygamberimiz (SAV) buyurdu: ―Ben babam Ġbrahim (AS)‘ın duasıyım.‖
14

 O 

Kâbe‘nin duvarını yükseltirken Ģöyle dua etti: ―Rabbim! Bu mübarek beldeden bir peygamber 

gönder ki insanlara senin varlık ve birliğinin ayetlerini göstersin, kitabını ve hikmet denilen 

insanı insan yapan ilimleri öğretsin ve onları her türlü günahlardan temizleyecek olan ibadet 

ve ahlak esaslarını ders versin. Ey Rabbim! Sen izzet, azamet ve hikmet sahibisin.‖
15

 

Bir gün sahabeleri Peygamberimiz‘e (sav) ―Ya Resulallah! Bize biraz kendinizden 

bahseder misiniz?‖ deyince buyurdular: ―Ben babam Ġbrahim‘in duasıyım. Ġsa‘nın 

müjdesiyim, Amine‘nin rüyasıyım. Her peygamber annesinin gördüğü gibi annem de benim 

hakkımda rüya görmüĢtür‖ buyurdu.
16

 Devam etti: ―Yüce Allah Ġbrahim oğullarından Ġsmail‘i 

seçti. Ġsmail oğullarından Kinane oğullarını seçti. Kinaneoğullarından KureyĢ‘i seçti. 

KureyĢ‘ten HaĢimoğullarını seçti. HaĢimoğullarından Abdülmuttalipoğullarını seçti. 

Abdülmuttalipoğullarından beni seçti. Mensup olduğum topluluk ne zaman ikiye ayrılmıĢ ise, 

Allah beni muhakkak onların en hayırlısı tarafında bulundurmuĢtur. Ben Cahiliye 

ahlaksızlığından hiçbir Ģey bulaĢmayan ana ve babadan meydana geldim. Yine Âdem 

babamızdan babama kadar hep nikâh mahsulü olarak geldim. Anne-baba soyu itibariyle en 

hayırlınızım‖
17

 buyurdular. 

―Allah risaletini nereye ve kime vereceğini çok iyi bilendir.‖
18

 Rivayetlerde 

denilmiĢtir ki; ―Yüce Allah bütün insanların kalplerine nazar etti. Muhammed‘in (as) kalbinin 

insanların kalplerinin en hayırlısı olduğunu gördü. Bu sebeple onu kendisi için seçti. Onu 

resullerin en hayırlısı kıldı. Muhammed‘den (as) sonra diğer insanların kalplerine nazar kıldı 

en hayırlılarının sahabelerinin kalpleri olduğunu gördü. Onları nebisinin ve dininin müdafaası 

                                                 
14

 Ġbn-i HiĢam, Sire, 1: 175 
15

 Bakara, 2:129 
16

 M. Asım Köksal, Ġslam Tarihi, (ġamil Yayınevi, 1981, Ġstanbul)  1:19 
17

 Age, s. 19–20; Buhari,  Menâkıb, 23; Müslim, Sahih, Kitabu‘l-Fedail, 43, c. VIII s. 58; Tirmizi, Fedail, 50; 

Tecrid-i Sarih, Prof. Kamil Miras,  (Diyanet Yay. Ankara) 10:42 
18

 En‘am, 6:124 
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için seçti ve ve vezirleri kıldı. Bu nedenle mü‘minlerin güzel gördükleri Ģeyler Allah katında 

da güzeldir, çirkin ve kötü gördüğü Ģeyler Allah katında da kötüdür.‖
19

 

 

KureyĢin Fazileti: 

Peygamberimiz (sav) buyurdular ki: ―Allah mahlûkatı yarattı ve içlerinden Âdemi 

seçti. Âdemoğullarından ise Arapları, Araplardan Mudar‘ı, Mudardan KureyĢ‘i ve KureĢten 

HâĢimoğullarını, HâĢimoğullarından da beni seçti. Beni bütün nesiller içinde en temizlerinden 

seçmiĢtir. Kim Arapları severse benden dolayı sever ve kim de onlara buğzederse bana olan 

buğzunu izhar eder.‖
20

 ―Sizler Arabı üç Ģeyden dolayı seviniz. Birincisi, ben Arabım, ikincisi, 

Kur‘an Arapçadır. Üçüncüsü de cennet lisanı Arapçadır.‖
21

 

Peygamberimiz (sav) ayrıca Selman-ı Farisi‘ye (ra) ―Ey Selman! Bana kin besleme, 

yoksa dinden çıkarsın‖ buyurdu. Selman (ra) ―Ya Resulallah! Size nasıl kin besleyebilirim?‖ 

diyince peygamberimiz (sav) ―Araba buğzedersen bu bana buğzetmek ve kin beslemek 

sayılır‖ buyurdular.
22

 Ayrıca Hz. Ali‘ye (ra) ―Araplara münafıklardan baĢkası kin tutmaz‖ 

buyurmuĢlardır.
23

 Peygamberimiz (sav) bununla islam düĢmanlarının Arap düĢmanlığı ve 

ırkçılık perdesi altında Ġslam dinine saldırıda bulunacaklarını ve ahir zamanda ırkçılığı 

islamdüĢmanlığına alet edeceklerine iĢaret buyurmuĢlardır. Aynıyla vaki olmuĢtur. Arap 

düĢmanlığı körüklenmiĢ ve onun arkasında Ġslam ahkâmına ve Risalet-i Ahmediyeye hücum 

edilmiĢtir. Daha sonra da ―ġeriat-ı Ahmediyeyi inkâr ederek bu asırda uygulanmasının 

imkânsız olduğuna halkı inandırmaya çalıĢmıĢlardır. Arap düĢmanlığı din düĢmanlığına perde 

yapmıĢlardır. 

Peygamberimiz (sav) daha sonra ―Ġnsanlar din konusunda KureyĢe tabidirler. 

Müslüman olanları onların Müslüman olanlarına, kâfir olanları da kâfirlerine tabidirler. Dini 

ikame ettiği sürece kim KureyĢe düĢmanlık yaparsa Allah onu yüzüstü süründürür‖
24

 

buyurdular.   

 

Peygamberimizin (sav) dedesi Kusay: 

Kusay peygamberimizin (sav) dördüncü kuĢaktan dedesidir. Arap tarihinde mühim 

bir Ģahsiyettir. Arapları birleĢtirerek KureyĢ kabilesi etrafında toplayan ve bir devlet teĢkilatı 

gibi teĢkilatlandıran ve çevre ülkeler nezdinde Araplara Ģahsiyet kazandıran odur. Sadece 

Zühre adında bir kardeĢi vardı. TeĢkilatçılığı, idareciliği ve adaletiyle Mekke‘nin idaresini 

eline aldı. Mekke‘lilerin itimadını kazandı. Mekke‘yi mahallelere böldü. Kendi evinde istiĢare 

meclisleri teĢkil etti. Sikaye, Sifade, Liva, MeĢveret gibi önemli görevleri tanzim etti. ―Darun-

Nedve‖ isimli hükümet konağını o yaptı. 

Bütün bunlardan dolayı Araplar ona çok saygı duyar ve hürmet ederlerdi. O derece 

ki, hayırlı ve uğurlu olsun diye düğün töreni ve nikâh onun evinde yapılırdı.   

 

Peygamberimiz (sav) ’in Kur’an’da Geçen Ġsimleri: 

Peygamberimiz (asv) isimlerini Ģöyle ifade eder: 

―Benim adım Tevrat‘ta Ahyed, Ġncil‘de Ahmet ve Kur‘an‘da Muhammed‘dir.‖  

Bir gün minberde buyurdular: 

―Ben kimim?‖  

Sahabeleri cevap verdiler:  

―Sen Allah‘ın Resulüsün, sana selam olsun‖ dediler. 

                                                 
19

 Müsned-i Ahmed, 1:379; Said Havva, El-Esas fi‘s-Sünne, 1:150 
20

 Müslim, Fezail, 4; Müsned-i Ahmed, 4:107; Hâkim, Müstedrek, 4:86; Heysemi, Mecmau‘z-Zevâid, 1:94 
21

 Hâkim, Müstedrek, 4:87; Heysemi, Mecmau‘z-Zevâid, 10:55 
22

 Müsned-i Ahmed, 5:440; Taberani, Mu‘cem-‗l-Kebîr, 6:291; Hâkim, Müstedrek, 4:86 
23

 Heysemi, Mecmau‘z-Zevâid, 10:56 
24

 Buhari, Menâkıb, 5:12 (Hadis No:3495-3500) ; Müslim, Ġmare, 3 (Hadis No: 1451, 1818) 
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Peygamberimiz (asv): 

―Ben Abdülmuttalip bn. Abdullah bn. Muhammed‘im‖ buyurdular.  

Yine buyurdular: ―Bana mahsus beĢ isim vardır: Muhammed, Ahmed ve ben 

Mahi‘yim. Allah benimle küfrü yok eder. Ben HaĢir‘im ki halk kıyamette benim izimce 

haĢrolacaktır. Ben Akib‘im ki, benden sonra peygamber yoktur.‖
25

 

Peygamberimiz (sav) yine buyurdular: ―Ben cihat peygamberiyim. Kıyamet olunca 

da ben peygamberlerini imamı ve Ģefaatçisi olurum.‖
26

  

 

Kur’an’ı Kerim’deki Ġsimleri: 

Muhammed
27

 Ahmed
28

 bu isimler peygamberimizin (sav) asıl isimleri olup Kur‘an-ı 

Kerimde de açıkça geçmiĢ olmakla beraber ―Resul, Nebiy, ġahid, BeĢir, MübeĢĢir, Nezir, 

Münzir, Daiy-i Ġlallah, Rahim, Sirac-ı Münir, Rauf, Musaddık, Müzekkir, Müdessir, Kerim, 

Mübin, Hatemü‘n-Nebiyyin, Abdullah, Hak, Nur, Rahmet, Nimet, Hadi, Taha, Yasin, Evvel, 

Ahir, Zahir, Batın‖ sıfatlarını da içine alan 31 (Otuz bir) isimle isimlendirilmiĢtir. 

 

Kütüb-ü Sabıkada Geçen Ġsimleri: 

Dakûk, MuĢaffah, Mukaddes, Himyâtâ, Münhamennâ, Hırz‘ül-Ümmiyyîn, Akîd, 

Muhtar, Malûm, Baraklid, Ruhu-l Hak, Mazmâz, Mukim üs-Sünneh isimleri ile Ġncil ve 

Tevrat‘ta isimlendirilmiĢtir.
29

  

Bunların çoğu sıfat olup, mecazen isim denilmiĢtir. Ġncil‘de Ahmed (Baraklid), 

Tevrat‘ta ―Münhamenna‖dır. ―Ġbn-i Ġshak, Münhamennâ, Süryani‘ce Muhammed demektir‖  

der. Ġncil-i Yuhanna‘da Hz. Ġsa demiĢtir: ―Ben de Baba‘ya yalvaracağım ve O size baĢka bir 

tecelliyi, Hakikat Ruhunu gönderecektir.‖
30

 

 

Hz. Amine’nin Rüyası: 

Hz. Âmine, Peygamberimize (sav) hamile iken, gördüğü bir rüyada bir zat kendisine 

―Ya Âmine! Bil ki, sen âlemlerin en hayırlısına hamilesin. Doğunca ismini Muhammed koy, 

halini hiç kimseye açma‖ demiĢtir.
31

 

Dedesi Abdülmuttalip ona Muhammed ismini takar. ―Niçin böyle bir isim taktığını 

soranlara da gökte Allah, yerde insanlar onu övsünler diye‖ taktığını ifade eder.
32

 

 

Peygamberimiz’in (sav) Künyeleri: 

Peygamberliğinden önce ―El-Emin‖, Kasım doğunca da ―Ebü‘l-Kasım‖ denilmiĢtir. 

Peygamberimiz (sav) ―Ben Ebu‘l-Kâsım‘ım. Allah hidayeti verir, ben de taksim ederim‖
33

 

buyurarak Ebu‘l-Kasım künyesi için de tefe‘ülde bulunarak hayra yormuĢ ve ismin 

müsemmasının hakikatini açıklamıĢtır. 

 

Kutsal Kâbe ve Zemzem: 

Kâbe ilk olarak melekler veya Hz. Âdem (as) tarafından, ikinci defa da Hz. Ġbrahim 

ve oğlu Ġsmail (AS) tarafından yapılmıĢtır. Amalika, Cürhüm, KureyĢ‘lilerce yeniden tamir 

edilmiĢtir. Abdullah bn. Zübeyir, Haccac bin Yusuf Sakafî ve Osmanlılarca temelden yeniden 

tamir edilmiĢtir.  

                                                 
25

 Buhari, Menâkıb, 61; Müslim, Fezail, 43; Köksal, M. Asım, Ġslam Tarihi, 1:15  
26

 Müslim, Fezail, 34 
27

 Al-i Ġmran, 3:144; Ahzab, 33:40; Feth, 48:29; Muhammed, 47:52  
28

 Saff, 61:6 Ġsa (as) Peygamberimiz (sav) i bu isimle vasfeder.  
29

 Mektubat, 163–172 (Mukaddes kitaplardaki isimler ve vasıflar için bakınız Mektubat, 163–172) 
30

 Ġncil-i Yuhanna, Bab, 14–16 
31

 Kastallani, Mevahibü‘l Ledünniye, (Terc. ġair Bâkî, Divan Yayınları, Ġstanbul, 1983)  1:21 
32

 Köksal, M. Asım, Ġslam Tarihi, 1:16 
33

 Hâkim, el-Müstedrek, 2:604 
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Kâbe‘nin çevresinde medfun 99 peygamber vardır.
34

 

Kâbe‘ye ilk örtüyü örten Peygamberimiz‘in (sav) ecdadından Adnan‘dır. Osmanlı 

padiĢahları ―Hadimü‘l-Harameyn‖ unvanını aldıktan sonra her biri tahta çıktıkça Kâbe ile 

Ravza-i Mutahhara‘nın örtülerini yenilemeyi adet edinmiĢlerdir.  

Yeryüzündeki ilk Allah‘ın evi, yani ibadethane ―Beytullah‖ adı ile meĢhur olan 

Kâbe idi.
35

 

Cürhümlüler Mekke‘de taĢkınlık yapınca bela ve musibete uğradılar. Nihayet 

Huzailerin hücumuna uğradılar. Zemzem kuyusunun suyu çekildi. Cürhümlülerin reisi Amir 

bn. Haris de Kâbe‘deki geyik heykellerini, Hacer-i Esved‘i ve pek çok kılıç ve zırhları 

Zemzem kuyusuna atarak üzerini kapattı. Belirsiz hale getirdi.  

Ġbn-i Ġshak‘ın Hz. Ali‘den (ra) rivayet ettiğine göre, Abdülmuttalip, Kâbe‘de Hicr 

mevkiinde uyurken rüyasında bir zat kendisine ―Kalk Tayyibe‘yi kaz!‖ dedi. Ġkinci günü 

―Kalk, Berre‘yi kaz‖ dedi. Üçüncü gün ―Medmure‘yi kaz‖ dedi. Dördüncü günü de 

―Zemzem‘i kaz‖ dedi. 

Abdülmuttalip sordu: ―Zemzem nedir, nerededir?‖  

Cevap verdi: ―Zemzem bir sudur ki, hiç kesilmez, dibine eriĢilmez. Hacıların su 

ihtiyacını onunla karĢılarsın. Alacakarga gelir, orayı gagalar. Bir de orada karınca yuvası 

vardır‖ dedi. 

Abdülmuttalip uyandı. Söylenen yere gitti. Alametleri gördü. Kazmaya baĢladı. 

Mekkeliler geldiler, hak dava ettiler. Abdülmuttalip karĢı çıkınca da ―Sen yalnız adamsın, 

bize karĢı gelemezsin‖ dediler. Buna çok üzülen Abdülmuttalip Ģöyle dua etti: 

―Yemin ederim ki, Allah bana on erkek evlat verirse içlerinden birisini Kâbe‘de 

kurban edeceğim
36

‖ dedi. 

Zemzem kuyusundan çıkan kıymetli mallar ile zırh ve kılıçlar için kura çekildi. 

Kıymetli mallar Kâbe‘ye, kılıç ve zırhlar Abdülmuttalip‘e kaldı.
37

 Abdülmuttalip de kılıçları 

dövdü, kapı yaptı. Bu esnada Abdülmuttalip‘in yaĢı 40‘ı bulmuĢtu. 30 sene sonra yetmiĢ 

yaĢına gelince on erkek evladı oldu. Ettiği yemini hatırladı, çocuklarını çağırdı. Her birinden 

bir ismini yazdığı oku aldı. Kâbe‘de Hubel putu yanında kuraya tabi tuttu. Üç defa kura çekti, 

üçünde de Abdullah çıktı.  

Abdullah, Abdülmuttalip‘in 8. çocuğu idi. Siret ve suretçe diğerlerinden çok 

farklıydı. Nur-i Muhammedinin alnında parlamasından dolayı bu nur yüzüne harika bir 

güzellik ve müstesna bir tatlılık bahĢetmiĢti. Onun için herkes onu çok seviyordu. Kurban 

edileceğini duyunca Mekkeliler toplandılar ve: 

―Ey Abdülmuttalip sen ne yapmak istiyorsun. Sen ki Mekke‘nin büyüğüsün. Böyle 

yaparsan bu bir adet olur. O zaman soyumuz kesilmez mi?‖ dediler.  

Abdülmuttalip: 

―Ne olursa olsun Allah‘a verdiğim sözde duracağım‖ dedi. 

Abdullah‘ın dayısı olan Abdullah bn. Muğire: 

―Ya Abdülmuttalip! Vallahi meĢru bir mazeret olmadıkça kurban edemezsin. Onu 

kurtarmak için tüm malımızı feda etmeye hazırız‖ dedi.  

Nihayet dediler: 

―Abdullah‘ı al, ġam‘a git. Orada bir kadın var, kâhin ve bilgindir. Ona danıĢ. Herkes 

ondan akıl ve bilgi alır. Senin için de bir çare gösterir.‖ 

Abdülmuttalip çaresiz kabul edip, ġam‘a doğru yola çıktı. Kâhin ve âlim kadını 

buldu. Durumu arz etti. Kadın sordu: 

―Sizde bir adamın diyeti nedir?‖ 

                                                 
34

 Köksal, M. Asım, Ġslam Tarihi, 1:28 
35

 Al-i Ġmran, 3:96 
36

 Ġbn-i HiĢam, Sire, 1:160; Ġbn-i Sa‘d, Tabakat, 1:88 Köksal, Age 1:30–31 
37

 Ġbn-i HiĢam, Sire, 1:145–146 
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―On devedir‖ 

―O zaman 10 deve ile Abdullah‘ı kuraya tabi tut. Deve çıkarsa deveyi kes, 

Abdullah‘ı kurtar. Abdullah çıkarsa deveyi on daha artır yine kura çek. Böylece Abdullah‘ı 

kurtarmak için deve çıkana kadar develeri artır‖ dedi. 

Abdülmuttalip Mekke‘ye döndü. Abdullah‘ı ve halkı yanına alarak kur‘a çekmeye 

gitti. Memura dedi: 

―Ġki ok al, birine Abdullah, diğerine on deve yaz kurayı çek‖ 

Çekti.  Abdullah çıktı. Deveyi onar onar artırdılar, hep Abdullah çıkıyordu. Nihayet 

develerin adedi 100‘e çıktı. Kurayı çektiler, kura deveye çıktı. Üç defa tekrar ettiler. Kura 

yine develere çıkınca, Abdullah da kurbandan kurtuldu. Bundan sonra bir adamın diyeti 100 

deveye çıkmıĢ oldu. 

 Abdülmuttalip, Safa ile Merve arasında 100 deve kurban etti. Ziyafet verdi. Mekke 

halkı bol bol yediler. O günü de bayram gibi kutladılar.
38

 

Abdullah çok iffetliydi. Açık saçıklığın ve her türlü kötülüğün kol gezdiği o 

dönemde asla harama tenezzül etmezdi. Pek çok kadın Abdullah ile kendisini evlendirmek 

istiyor, o ise iffetini en güzel Ģekilde koruyordu. 

Peygamberimiz (SAV) buyurdu: ―Ben iki kurban edilecek kiĢinin oğluyum. Birisi 

Hz. Ġsmail (AS) diğeri de babam.‖ 

 

 

PEYGAMBERĠMĠZ (SAV)’ĠN MANEVĠ SALTANATI  

VE ALLAH KATINDA DEĞERĠ 

 

 

Yüce Allah kâinatı yaratmadan önce ―Hakikat-ı Muhammediye‖yi bir nur olarak 

yarattı. Sonra ona nübüvvetini bildirip risaletle müjdeledi. Kâinatı o nurdan halk etti. 

Peygamberimiz (SAV) bu yüce hakikati Ģöyle ifade etmektedir: ―Allah ilk olarak 

benim nurumu yarattı. Ben Allah katında Hatemü‘l- Enbiya iken henüz daha Âdem‘in çamuru 

yeryüzünde bırakılmıĢ yatıyordu. Cismine ruh üflenmemiĢti.‖
39

 

Yine buyurdular: ―Âdem ruh ve ceset arasında iken ben ―Nebi‖ idim. Allah yerleri 

ve gökleri yaratmadan elli bin sene önce ―Ümmül-Kitab‖ olan ―Levh-i Mahfuz‘a‖ 

‗Muhammed peygamberlerin sonuncusudur‘ yazdı.‖ 

Yine buyurdular: ―Ben yaratılıĢça ilk insan ve ilk peygamber olarak yaratıldım, ama 

gönderilmeme en son oldu.‖ Ġmam-ı Gazali bu yaratılıĢı takdir olarak ifade etmiĢtir. Önce 

Peygamberimizin (sav) geliĢini takdir etmiĢ, ilk olarak yaratmıĢ ve en son olarak da 

göndermiĢtir.
40

  Nitekim bir ağacın çekirdeği önceden yaratılır. Ağaç olur ve en son meyve 

verir ve çekirdeğini oluĢturur. Peygamberimizin (sav) Nuru‘da kâinat ağacının ruhu ve 

çekirdeği mesabesindedir. En son gönderilmesi de bunun delilidir.
41

  

Hakikat-ı Muhammediye denilen nübüvvet nurunu ve onun temsilcisi kâmil manada 

Hz. Muhammed‘in (as) ruhu olduğundan onun ruhu ilk yaratılmıĢtır. Bu hakikate de 

peygamberimiz (sav) Ģu hadisi ile iĢaret ediyor. ―Âdem ruh ile ceset arasında iken benden 

ahd-ü misak alındı ve ben zaman Peygamber olmuĢtum.‖
42

 

Nitekim Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde peygamberlerinden ahd-ü misak aldığını 

Ģöyle ifade etmektedir: ―Allah peygamberlerden o zaman Ģöyle söz almıĢtı. Bakın size kitap 

ve hikmet verdim. Daha sonra size verilmiĢ bulunan kitap ve hikmeti tasdik edici 

                                                 
38

 Ġbn-i HiĢam, Sire, 1:164; Ġbn-i Sa‘d, Tabakat, 1:89; Ġbn-i Kayyum el-Cevzi, Zadü‘l-Mead, 1:17 
39

 Ġmam Kastalani, Mevahib-i Ledüniyye (Terc. ġair Baki, Divan Yayınları, Ġst. 1983) c.1 19/20 
40

 Age, 1:21 
41

 Bediüzzaman, Mesnevi-i Nuriye, 99 
42

 Kastallani, M. Ledünniye, 1: 21–22 
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peygamberler geldiğinde ona mutlaka inanacak ve tasdik edeceksiniz.‖
43

 Tüm Peygamberlerin 

ruhu yaratılınca Peygamberimizi (sav) tasdik ettikleri ve kitaplarında ümmetlerini 

müjdeledikleri bundan dolayıdır.  

Dolayısıyla ―Ben tüm insanlığa gönderildim‖  hadisi tüm insanlığı ve Hz. Âdem‘den 

(as) kıyamete kadar tüm zamanları kuĢatan bir geniĢliği ifade eder. Resulullah (SAV) 

Efendimiz bundan dolayıdır ki, Miraç gecesi Beytü‘l Makdis‘te imam olup tüm 

peygamberlerin ruhlarına iki rekât namaz kıldırdı. Tüm nebiler Peygamberimizin (sav)  

arkasında saf tuttular. Ahirette de Peygamberimizin (sav) bayrağı etrafında toplansalar 

gerektir.  

Hz. Âdem (as) yaratıldığı zaman künyesi ―Ebu Muhammed‖ olarak verilince Hz. 

Âdem sordu: ―Niçin bu Ģekilde isimlendirildim?‖ Denildi: ―BaĢını kaldır ArĢ‘a bak‖ Bakınca 

Risalet nurunu gördü ve sordu: ―Bu nur nedir?‖ Cevap verildi: ―Bu zürriyetinden gelecek son 

peygamberin nurudur. Onun ismi gökte Ahmed ve yerde Muhammed diye anılacaktır. O 

olmasa idi seni ve kâinatı yaratmazdım.‖
44

  

Cabir bin Abdillah el-Ensari (ra) peygamberimize (sav) sordu: 

―Yüce Allah önce neyi yarattı?‖ 

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: ―Allah-u Teala önce benim nurumu kendi 

nurundan yarattı. Mahlûkatı yaratmak dilediği zaman o nuru önce dört kısma ayırdı. Birinci 

kısmından kalemi, ikincisinden Levh‘i, üçüncüsünden ArĢ‘ı yarattı. Dördüncüsünü de dört 

kısma ayırdı. Birincisinden gökleri, ikincisinden yerleri, üçüncüsünden cennet ve cehennemi 

yarattı. Dördüncüsünü yine dörde ayırdı. Birincisinden müminlerin gözlerinin nurunu, 

(Namaz‘ı) ikincisinden kalplerin nurunu, (Marifetullah‘ı) üçüncüsünden dillerin nurunu 

yarattı ki o nur, ―Lâ Ġlâhe Ġllallah Muhammed Rasulüllah‖ demektir.‖
45

 

Yine rivayetlerde vardır ki Hz. Âdem (as) cennete girince cennetin kapısı üzerinde 

―Bismillahirrahmanirrahîm‖ ve ―Lâ Ġlâhe Ġllallah Muhammed Rasulüllah‖ yazıldığını gördü 

ve sordu: 

―Ya Rabbi! Muhammed kimdir? Benden önce yaratmıĢ olduğun bir insan mı var?‖  

Yüce Allah cevap verdi: 

―Ġlk yarattığım insan sensin. O senin ismini görmüĢ olduğun kiĢi yıllar sonra 

dünyaya gelecek ve peygamber olacaktır. O her Ģeyi kendisi için yaratmıĢ olduğum oğlundur. 

Geldiği zaman dünyayı aydınlatacaktır. Onun ruhunu ben hiçbir Ģey yaratmadan 60 bin sene 

önce semavî bir nur içine koymuĢum.‖ 

Âdem (as) o zaman Allah‘a Ģöyle yalvardı:   

 ―Rabbim bu yazıyı parmaklarımın ucunda bulunan tırnaklarımın arasına bahĢet.‖  

Sonra yüce Allah o yazıyı insanın, yani Âdem (as) ın baĢparmaklarının tırnaklarının 

üzerine yazdı. Sağ elinin baĢparmağı üzerine ―Lâ Ġlahe Ġllallah‖ sol elin baĢparmağı üzerine 

―Muhammed Rasulüllah‖ yazılı gördü. Sonra Âdem (as) babacan bir sevgi ile bu sözleri bir 

araya getirerek öptü ve gözlerini oğarak dedi: 

―Ey gözümün nuru! Senin dünyaya geleceğin gün mübarek olsun!‖
46

 

Yine rivayetlerde vardır ki, ―Yüce Allah Âdeme (as) eĢ olarak Havva annemizi yine 

Âdem (as) ın eğe kemiğinden yarattı. Âdem (as) uyanınca Havva annemizi gördü. Elini 

Havva annemize uzatınca yüce Allah ―Yâ Âdem, onun mehrini öde‖ emretti. Âdem (as) 

                                                 
43

 Al-i Ġmran, 3:81 
44

 Kastallanî, Age. 1:25 
45

 Kastallanî, Age, 1:27 
46

 Barnaba Ġncili, Bab: 39–41 (Bunun için Ezan ve Kamette bu kelimelerin geçtiği zaman Adem (as) gibi baĢ 

parmakları birleĢtirerek ―Kurrete aynî bike Yâ Rasulallah‖ diyerek üç defa öpüp göze sürmek sünnet olmuĢtur. 

Sünnet olmak Ġbrahim (as) ın sünneti olduğu gibi, bu da Âdem (as) ın sünneti olmuĢtur.)  
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buyurdu: ―Mehri nedir yâ Rabbi?‖ Yüce Allah buyurdu: ―Onun Mehri Muhammed‘e (sav) üç 

defa salâvat getirmektir.‖
47

  

Yine Âdem (as) malum günahı iĢleyerek cennetten çıkarılarak dünyaya gönderilince 

Allah‘ın kendisini affetmesi için 40 yıl ağladı. Sonunda ―Ġlâhî! Beni Muhammed (sav) aĢkına, 

hakkına ve hürmetine affet!‖ diye dua edince yüce Allah: ―ĠĢte Ģimdi sen affıma mahzar 

oldun. Seni onun hürmetine affediyorum‖ buyurdu.
48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 Kastallanî, Age, 1:30 
48

 Kastallanî, Age, 1:35 
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KÂĠNATIN YARATILIġI 

YaratılıĢ Amacı: 

Varlık yaratılmamıĢtı ve Allah‘tan baĢka hiçbir Ģey yoktu. Yüce Allah zatının 

tanınmasını ve bilinmesini istedi. Ġsim ve sıfatlarının tecellisi olarak kâinatı yarattı.
49

 

Peygamberimiz (sav) bir hadis-i kutside yüce Allah‘ın: ―Ben gizli bir hazine idim, bilinmek 

ve tanınmak istedim mahlûkatı yarattım‖ buyurmuĢlardır.
50

 Yani yüce Allah kâinatı kendisini 

tanıtmak için yaratmıĢtır. YaratılıĢın gayesi ve amacı yaratıcıyı tanımaktır. Ġnsanı da kendisine 

iman ile tanımak ve ibadet  ile itaat etmesi için yaratmıĢtır. 

Allah kendisini gizlemiĢ ve eserlerini ortaya çıkarmıĢtır. Çünkü eser ustasını daha iyi 

tanıtır. Amaç gizli hazinelerini ortaya çıkarmak ve o vasıta ile zatını tanıtmak olunca eserini 

izhar edip kendini gizlemek daha mükemmel bir Ģekilde zatın tanıtılmasını netice verir. 

Allah‘ın hazineleri ise isimlerinde gizlidir. Çünkü mükemmel benzersiz gizli bir cemal kendi 

güzelliklerini aynada görmek ve güzelliğinin derecelerini Ģuurlu ve kendine âĢık olanların 

gözleri ile de görünmek ve bilinmek ister. Bu da kendisinin isim ve sıfatlarını görerek 

eserlerini bilen, anlayan ve öven, takdir edenlerin varlığını gerektirir. Yüce Allah da kâinatı 

yaratarak kendi hazinelerini ortaya çıkardı. Ġnsanı yaratarak bu eserlerin sahibi, yaratıcısını 

bilmek ve iman ile tanımak, ibadet ile itaat etmeyi gerekli kıldı. Ġnsanın yaratılıĢ amacı 

Allah‘a iman olunca insan iman etmekle bu amacı gerçekleĢtirmiĢ olur. Ġnsanın affedilmez 

günahı da Allah‘a Ģirk koĢmak olacaktır. ĠĢte bundan dolayı yüce Allah ―ġirki Allah‘a karĢı 

yapılmıĢ en büyük iftira kabul etmiĢ, Allah Ģirki affetmez, bunun dıĢında her günahı affeder‖
51

 

buyurmuĢtur. 

Varlık Allah‘ın varlığını nasıl anlatır? Eserin ustasını tanıttığı gibi... ġöyle ki: ―Vücud; 

mümeyyize, muhassısa ve müreccihe olmak üzere, ilim, irade ve kudret sıfatlarını istilzam 

eder.‖
52

 Bu da görme, iĢitme, konuĢma ve yaratma sıfatlarını gerektirir. ĠĢte Allah‘ın 

sıfatlarını böylelikle anlarız. Akıl noktasında bu böyle olmakla beraber, yüce Allah rahmetinin 

gereği olarak peygamberler ve kitaplar vasıtası ile de insanları bu amaca yöneltmiĢtir.  

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ―O Allah yaratıcıdır, her Ģeyi yoktan yaratandır, her Ģeye 

suret ve Ģekil veren odur. Bütün güzel isim ve sıfatlar ona aittir. Semavat ve arzda bulunan her 

Ģey onu över, onu tesbih ve her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder. O azizdir, izzet ve azamet 

sahibidir. Her iĢi hikmetledir, her yaptığı Ģey ilim ve hikmetin gereğidir.‖
53

  

Amaç Allah‘ı tanımak ve zikretmek olunca sabah ve akĢam namazından sonra bu 

ayetleri okuyarak Allah‘ın isim ve sıfatlarını tekrar etmeyi peygamberimiz (sav) tavsiye etmiĢ 

ve bunu devamlı yapanın Ģehit olarak öleceğini ve cennete gideceğini müjdelemiĢtir.
54

 

 

YaratılıĢ Keyfiyeti: 

Ebu Rezin (ra) peygamberimize (sav) sordu:  

―Ya Rasülallah! Allah yerleri ve gökleri yaratmadan önce nerede idi?‖ 

Peygamberimiz (sav) cevap verdi:  

―Allah vardı, varlık yoktu. O gizlilik ve bilinmezlik içinde idi. Henüz arĢı da su üzerinde 

değildi.
55

  Sonra arĢını su üzerinde yarattı.‖
56

  

Bediüzzaman ―ġeriatın nakliyatına göre Cenab-ı Hak, bir cevhereyi (Nur-u 

Muhammediyi) yaratmıĢ, sonra ona tecelli etmekle bir kısmını buhar, bir kısmını mayi 

kılmıĢtır. Sonra o mayi kısmına da tecelli etmekle tekâsüf ettirip ―zebed‖ köpük kesmiĢtir. 

                                                 
49

 Bediüzzaman, ĠĢaratü‘l-Ġ‘câz, 23 
50

 KeĢfu‘l-Hafa, 2:132 (Hadis No: 2014) 
51

 Nisa, 4:48 
52

 ĠĢaratü‘l-Îcâz, 21 
53

 HaĢr Suresi, 59: 24 
54

 Tirmizi, Fezail-i Kur‘an, 22; Darimî, Fezail-i Kur‘an, 22 
55

 Müslim, Ġman, 126; Ġbn-i Mace, Mukaddime, 13; Ġbn-i Hibban, Sahih, 8:4 (Hadis No: 6108) 
56

 Tirmizi, Tefsir, 11; Beyhaki, El-Esma, 376–377 
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Sonra arzı ve yedi küre-i arziyeyi o köpükten halk etmiĢtir.‖
57

 Cenab-ı Hakkın arĢı su 

hükmünde olan esir maddesi üzerinde imiĢ. Esir maddesi yaratıldıktan sonra, Sâni‘in ilk 

icadlarının tecellisine merkez olmuĢtur. Yani esiri halk ettikten sonra cevahir-i ferde 

(atomlara) kalbetmiĢtir.‖
58

  Esir maddesi ise atomların tarlası olup ―mevcudata nazaran akıcı 

bir su gibi olup mevcudatın aralarına nüfuz etmiĢ bir maddedir.‖
59

 

Yüce Allah esiri yaratıp arĢını onun üzerine kurmuĢtur. Yani hâkimiyetini ve 

hükümranlığını ve arĢını esire yüklemiĢtir. Böylece atomların içine bile nüfuz edebilen esire 

hükmetmekle Allah tüm kâinata ve her Ģeye hükmetmiĢ oluyor. Böylece Allah ilim, irade ve 

kudreti ve bunların gerektirdiği isim ve sıfatları ile her Ģeye her Ģeyden daha yakın olmaktadır. 

Ve ilim, irade ve kudreti her Ģeyi ihata etmiĢtir.  

Hz. Ebu Hureyre (ra) peygamberimize (sav) sordu: 

―Ya Rasülallah! Yüce Allah mahlûkatı neden yarattı?‖ 

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: 

―Yüce Allah Kur‘anda ‗Biz her Ģeyi sudan yaratarak hayat verdik‘
60

 buyurmuyor mu? 

Öyle ise Allah her Ģeyi sudan yaratmıĢtır‖
61

 buyurdu. Bundan dolayı Ġmam-ı Azam Ebu 

Hanife (ra)  ―Subhane men haleka‘l-arza alâ mâin cemed‖ yani; ―Yeryüzünü donmuĢ sudan 

yaratan Allah‘ı tesbih ederim‖ sözünü tesbihatı içine almıĢtır.  

Yine peygamberimiz (sav) ―Allah dünyayı yedi zaman üzere yarattı. Bunlardan her 

devir, zamanını Allah‘tan gayrısının bilemiyeciği uzun bir süreçtir. Ġnsanın yaratılmasından 

önce altı devir geçmiĢtir. Adem (as) ın yaratılıĢından kıyamete kadar bir devir geçecektir.‖
62

 

Bu devirler ise; Gaz dönemi, ateĢ dönemi, kabuk bağlama dönemi, toprağın oluĢması dönemi, 

bitkilerin oluĢma dönemi, hayvanların oluĢma dönemi, insanın yaratılma dönemi olmak üzere 

yedi dönemdir. 

Ġnsanın yaratılıĢ öncesi dönemi ki ―Ġnsanın yaratılıĢına kadar öyle devirler geçti ki 

anlaĢılır bir Ģey değildir‖
63

 ayeti ile ifade edilmiĢtir.  Ġnsanın yaratılıĢ dönemi de toprak, tin, 

çamur, ĢekillenmiĢ balçık, piĢmiĢ ve kurumuĢ balçık olmak üzere altı devreyi içine 

almaktadır.
64

 Kur‘an-ı Kerimde insanın yaratılıĢına dair 6 ayet, niteliksiz çamurdan 

yaratıldığına ait 6 ayet, bu çamurun niteliklerine dair de 6 ayet vardır. Elbette bu büyük 

hikmetlere tabidir.  

Kâinatın yaratılıĢının altı günde olduğunu yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde açıkça ifade 

etmektedir.
65

 Ġnsanın ilk yaratılıĢı altı safhada olduğu gibi, anne karnında yaratılıĢı da altı 

safhada cereyan etmekte ve insan psikolojik ve ruhsal olarak da altı temel karaktere 

ayrılmaktadır. Nitekim peygamberimiz (sav) ―Yüce Allah Âdem‘i (as) yeryüzünün tümünden 

aldığı bir tutam topraktan yaratmıĢtır. Âdem‘in çocukları da yeryüzü toprağının nevileri 

gibidir. Onlardan kimisi ova gibi uyumlu, yumuĢak ve verimli, kimisi de yeryüzünün yüksek 

ve katı kısmı gibidir. Kimisi pis ve kimisi de hoĢ ve temizdir. Bazıları da ikisi arası bir 

durumdadır‖
66

 buyurmuĢtur. 

Ġbn-i Abbas‘dan (ra) gelen bir rivayette ise peygamberimiz (sav) Ģöyle buyurmuĢlardır: 

―Allah ilk olarak kalemi yarattı. Kalem kâinatın plan ve programı Ģekilde olacak her Ģeyi, yani 

kaderi yazdı. Sonra Allah suyu yarattı ve o suyun buharından da gökleri yarattı. Sonra yüce 

                                                 
57

 Bediüzzaman, ĠĢaratü‘l-Îcâz, 187 
58

 Ġ. Ġ‘caz, 238 
59

 Ġ. Î‘caz, 237 
60

 Enbiya, 21:30 
61

 Tirmizi, Cennet, 2; Ġbn-i Kesir, 2:506 
62

 El-Hindî, Kenzu‘l-Ummal, 6: 15215 
63

 Ġnsan Suresi, 76:1 
64

 Fahrettin Razî, Tefsir-i Kebir, 19:176  
65

 A‘raf, 7:54; Yunus, 10:3 ; Hud, 11:7 
66

 Ġbn-i Hibban, Sahih, 8:11 (Hadis No: 6127) ; Kenzu‘l-Ummal, 6:15126 
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Allah ―Nûn‖ u yarattı ve yerleri onun üzerine döĢedi. Arz hareket edince dağlar ile 

sabitleĢtirdi. Ve peygamberimiz (sav) ―Nûn. Ve‘l-Kalemi ve mâ yesturûn‖
67

 ayetini okudu.‖
68

   

Elmalılı Hamdi Yazır‘ın yorumu ile ―Yüce Allah baĢlangıçta ezelî takdir ile kıyamete 

kadar olacak Ģeylerin projesini yazan ruhanî ilk unsuru yaratmıĢtır. Buna ―Akl-ı Evvel‖ ve 

―Nûr-u Muhammedî‖ denilmiĢtir. Sonra madde yaratılmıĢ ve buna ―Cevher‖ denilmiĢtir. 

Sonra su buharı gibi mâyî ve gaz karıĢımı maddeden gök cisimleri yaratılmıĢ, sonra buna 

hareket verilerek sıvı halde hareket-i devriyesi ile küreye benzer olduğu için ―Nûn‖ 

denilmiĢtir.‖
69

 

Sonuç olarak ―Ġnsan bir yolcudur. Rahm-ı maderden, dünyadan berzahtan, haĢirden ve 

sırattan geçen bir yolculuğu vardır. Sonu cennet ve cehennemde biter. YaratılıĢın amacı ebedi 

saadeti kazanmaktır. Ebedi saadet yurdu ise cennettir. Dinin amacı ve hedefi insanı cennete 

götürecek olan amelleri iĢlemektir. Bu da peygamberlerin gösterdiği Ģekilde iman ve amel ile 

mümkün olur. Dinin amacı ve hedefi budur. Ġnsanlığa saadet-i ebediyeyi kazandıracak olan 

iman ve ameli insanlığa öğreten peygamberimiz (sav) elbette kâinatın yüzü suyu hürmetine 

yaratıldığı en değerli bir peygamber olacaktır. Ġnsanlığa bundan daha büyük hizmet olabilir 

mi?   

 

 

ABDULLAH’IN EVLENMESĠ VE VEFATI (FĠL YILI) 

 

Fil yılında fil hadisesinden sekiz ay önce Abdulmuttalip Benî Zühre kabilesinin ileri 

gelenlerinden Vehb bin Abd-i Menâf‘ın kızı Âmine‘yi oğlu Abdullah‘a istedi.  Vehb de teklifi 

memnuniyetle kabul etti.  

Âmine binti Vehb neseben siretçe ve suretçe KureyĢ kızları arasında yüksek bir mevkiye 

aitti. Henüz 14 yaĢında idi. Abdullah da bu sırada 24 yaĢında bulunuyordu. Düğünü hemen 

yapıldı. Evlilikten birkaç hafta sonra Abdullah‘ın alnındaki nübüvvet nuru Hz. Âmine‘nin 

alnında parlamaya baĢladı. Bundan Hz. Âmine‘nin kâinatın efendisine hamile olduğu 

anlaĢıldı.  

Ġki ay sonra Abdullah sevgili eĢini bırakarak bir ticaret kafilesi ile ġam‘a gitti. DönüĢte 

hastalandı. Medine‘de dayıları olan Adiyy bin Neccaroğulları‘nda kaldı. Abdulmuttalip derhal 

oğlu Hâris‘i Medine‘ye gönderdi. Hâris Medine‘ye varınca Abdullah‘ı Neccaroğulları‘ndan 

Nâbiğâ‘nın evinin avlusunda defnedilmiĢ halde buldu.  

Hâris geriye döndü ve acı haberi Mekke‘ye getirdi. Genç Âmine teessür ve 

üzüntüsünden günlerde yas tuttu. Kâinatın efendisi dünyaya gelmeden iki ay önce babasını 

kaybetmiĢti. Bu hadiseden birkaç hafta sonra ―Fil Olayı‖ meydana geldi.  

Hz. Âmine bir mersiye ile durumunu Ģöyle anlatıyordu: 

―Mekke‘nin Bathâ‘sı Benî-Hâşimden boş kaldı. 

Mekke artık Benî-Hâşimin şanından boş kaldı. 

   Abdullah ölümün dâvetine uydu da gitti. 

   Beyt-i Abdullah o kutsal sevgiliden boş kaldı. 

Eyvâh ki ölüm asırlarca dünyayı dolaşsa, 

Benî-Hâşim bin Abdullah gibi bir er bulamaz 

   Dostları O‘nun tabutunu taşımak için koştular, 

   Ne yazık, sevdikleri O‘nun sevgisinden mahrum kaldı. 

Ne gariptir ki ölüm ummadığı bir anda geldi 

Hâlbuki O ne cömert, ne merhametli, ne kadar güzeldi.‖
70
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 Kalem, 52:1–2 
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 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur‘an Dili, 8:255; Hâkim, Müstedrek, 2: 498 
69

 Elmalılı, 8:256 
70

 Ġbn-i Saad, Tabakât, 1:100  
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Abdullah öldüğü zaman miras olarak geriye Ümm-ü Eymen Bereke isminde bir cariye, 

beĢ deve, birkaç koyun, bir kılıç ve bir miktar da gümüĢ para bırakmıĢtı.
71

 En değerli mirası 

ise iki ay sonra doğacak olan âhir zaman peygamberi Hz. Muhammed (sav) efendimizdir.  

 

Peygamberimiz (sav) in Babasının Vefatının Hikmeti: 

Abdullah bin Abbas (ra) dan mervidir ki Abdullah vefat edince melekler ―Ya Rab 

Resulün yetim kaldı‖ dediler. Yüce Allah buyurdu: ―O‘nun koruyucusu, yardımcısı ve terbiye 

edicisi benim.‖ 

Cafer-i Sâdıka (ra): ―Ne hikmete binaen o dürr-ü yetim, anne ve babadan mahrum 

kaldı?‖ diye sorulunca; ―Üzerinde mahlukattan hiçbirinin hakkı kalmasın diye..‖ Ģeklinde 

cevap verdi.  

Bediüzzaman Said Nursi (ra) ise bu konuda Ģöyle der: 

―Cenâb-ı Hak, Habib-i Ekreminin peder ve validesini, kendi keremi ile Resul-i Ekrem‘in 

(sav) ferzendâne hissini memnun etmek için valideyninin minneti altında bulundurmuyor. 

Valideynlik mertebesinden, mânevi evlat mertebesine getirmemek için, halis kendi minneti 

rububiyeti altına alıp, onları mesut etmek ve Habib-i Ekremini de memnun etmekliği rahmeti 

iktiza etmiĢ ki, valideynini ve ceddini ona zahiri ümmet etmemiĢ, fakat ümmetinin meziyetini, 

faziletini, saadetini onlara ihsan etmiĢtir.  

Evet, âlî bir müĢirin, yüzbaĢı mertebesinde olan pederi huzuruna girmesi, birbirine zıt 

iki hissin taht-ı tesirinde bulunur. PadiĢah o müĢir olan yaver-i ekremine merhameten pederi 

onun maiyetine vermiyor.‖
72

 

Peygamberimiz (sav) in ecdadı ―Muvahhid‖ ve  ―Hanif‖lerden olduğu ve asla putlara 

tapmadıkları, ahlak ve faziletçe çok üstün oldukları için ehl-i necat ve ehl-i cennettirler. 

Ancak nübüvvete ulaĢmadıkları için ibadetlerden mesul değillerdir. 

 

  

Fil Olayı ve Fil Yılı: (17 Muharrem 571/Pazar)     

HabeĢiler Yemeni istila etmiĢlerdi. Yemen de Ebrehe adındaki bir kumandan HabeĢ 

hükümdarı NecaĢinin
73

 kumandanı Aryât‘ı öldürünce, NecaĢi‘nin öfkesini dindirmek için: 

―Senin için misli görülmemiĢ bir Kilise yaptıracağım ve insanlar Kâbe yerine orayı ziyaret 

edecekler‖ der. 

Böyle siyasi bir amaçla bir kilise inĢası baĢlar ve biter. Araplar buna kızdılar. Malik 

bin Kinane oğullarından Nevfel adında bir adam çıktı, Yemen‘e gitti. Kulleys adındaki bu 

tapınağa pisledi. Bunun üzerine Ebrehe büyük bir ordu ile Mekke üzerine yürüdü. NecaĢi‘den 

de ordusunu güçlendirmek için fil istedi. O da ―Mahmud‖ adında bir fil vererek bu savaĢı 

destekledi. Mekke yakınında bir yerde konakladılar. Mekke reisi Abdülmuttalip‘in 200 kadar 

devesini ele geçirdiler. Abdülmuttalip bunları istemeye geldi.  

Ebrehe: 

―Sizinle savaĢmaya değil, Kâbe‘yi yıkmaya geldim. Eğer karĢı çıkarsanız sizinle 

savaĢırım‖ dedi.  

Abdülmuttalip: 

―Bizim size karĢı koyacak gücümüz yok, develerimi istemeye geldim‖ der.  

Ebrehe: 

―Seni görünce heybetinden korktum, ama konuĢunca seni küçümsedim. Sen Kâbe 

için rica etmeye değil, develeri istemeye geldin. Ne yazık ki Mekke‘nin reisi kendi malının 

derdine düĢtü.‖ dedi. 
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 Ġbn-i HiĢam, Sire, 1:167 
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 Bediüzzaman Said Nursi, (1998-Ġst) Mektubat, 375 
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hükümdarlarına Kostantin, Ġran meliklerine ġah, Osmanlı hükümdarlarına PadiĢah dendiği gibi.. 



 20 

Abdülmuttalip: 

―Ben develerin sahibiyim. Onları istiyorum. Kâbe‘nin sahibi ise Allah‘tır. O, 

Kâbe‘yi korur‖ diye cevap verdi.  

Bunun üzerine Ebrehe gülerek develerini geri verdi. Abdülmuttalip develerini aldı, 

döndü geldi, Kâbe‘yi tavaf etti ve ―Ey Rabbim, Ona karĢı senden baĢkasından yardım 

istemiyorum. Ey Rabbim! Bu kutsal mabedi onlardan sen koru. ġüphesiz Kâbe‘nin düĢmanı, 

senin de düĢmanındır‖ diye dua etti.
74

  

Yüce Allah Ebabil kuĢlarını göndererek Ebrehe‘nin ordusunu helak etti. Bu hadise 

Peygamberimiz‘in (sav) doğumundan elli gün kadar önce olduğu ve peygamberimiz (sav) o 

hadise zamanında annesinin karnında yedi aylık bir bebek olarak bulunduğu için bu hadise 

delâil-i nübüvvet olup peygamberimizin (sav) irhasat denilen mucizelerinden birisi sayılır.
75

 

Kur‘an-ı Kerim daha vahyin bidayetinde, Fil olayından 44 yıl sonra Mekke 

müĢriklerine bu olayı hatırlatır. Henüz olayı gören ve fiilen yaĢayan büyük bir topluluğun 

bulunduğu bu zamanda Fil Suresini inzal buyurarak Mekke müĢriklerine ―ĠĢte sizi her türlü 

istiladan ve kutsal Kâbe‘nizi de yıkılmaktan koruyan Kâbe‘nin Rabbi olan Allah‘ın birliğine 

imana davet eden bu sese kulak verin ve Allah‘ın birliğine, onun elçisi olan Muhammed‘in 

(sav) nübüvvetine iman ediniz‖ emreder ve imana davet eder. 

Kur‘an-ı Kerim bu olayı Ģöyle anlatır: ―Görmediniz mi Allah fil sahiplerine ne 

yaptı? Onların tuzaklarını nasıl da boşa çıkarttı? Ebabil kuşlarını göndererek onları 

taşlamadı mı? O yenilmez denen fil sahibi Ebrehe‘nin ordusunu ateşte pişmiş taşları 

başlarına atarak nasıl da dolu altında kalan veya çekirgelerin istilası sonucu yenmiş olan 

ekin gibi yerlere serdi, perişan etti. Siz de bu kudretin sahibinden kurtulamazsınız. Öyle ise 

Kâbe‘nin Rabbinin birliğine iman edin de kabeyi putlardan temizleyin.‖
76

 

Peygamberimiz (sav) Fil olayından 55 gün sonra doğmuĢtur. 

Fil olayının Araplar yanında büyük değeri vardır. Bu seneyi kendi aralarında takvim 

baĢlangıcı yapmıĢlardır.
77
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM  

 

PEYGAMBERĠMĠZĠN DOĞUMU 

(Fil Yılı /12-Rebiu’l-Evvel/--20 Nisan 571/Pazartesi) 

 

       ―Ol Rebiu‘i-Evvel ayı nicesi, 

       On ikinci gece isneyn gecesi, 

      Doğdu ol saatte ol sultan-ı din 

      Nura gark oldu semâvât u zemin.‖ 

         Süleyman Çelebi 

 

Fil vakıasından 50–55 gün sonra Rebiu‘l-Evvel ayının 12. Pazartesi gecesi sabaha 

karĢı kâinatın efendisi, âhir zaman peygamberi Muhammed Mustafa (sav) dünyaya gözlerini 

açtı.  

Hz. Âmine hamileliğinin altıncı ayında bir rüya görür. Rüyasında nurani bir ihtiyar 

kendisine Ģöyle der: ―Yâ Âmine bil ki sen, âlemlerin en hayırlı insanına hamilesin. Doğunca 

ismini Muhammed koy ve halini hiç kimseye açma.‖
78

 

Bu rüya onu Hz. Abdullah‘ın vefatının verdiği teessürden bir derece kurtarır. 

Kendisine teselli verir ve dünyaya gelecek olan çocuğu için büyük bir müjde olur. Doğumu 

esnasında kuĢ Ģeklinde bir melâike gelir ve Âmine‘nin sırtını sıvazlar bütün acıları kaygıları 

ve korkuları zail olur. Yanında bir bardak Ģerbet bulur, onu içince kendisini bir nur deryasının 

içinde görür. Gözlerinin perdesi kalkar doğudan batıya her yeri birden görür. ġam‘da bulunan 

saraylarını seyreder. Peygamberimiz (sav) dünyaya gelir gelmez secdeye kapanır ve üzerini 

bir beyaz bulut kaplar annesi ve ebesi ġifa Hatun kendisini bir ara kaybederler. Az bir müddet 

sonra sünnet olmuĢ
79

 ve göbeği kesilmiĢ halde kundağa sarılı olarak bulurlar. Ġki kürek kemiği 

arasında kırmızı bir ben Ģeklinde nübüvvet mührü vardır.
80

  

Yine Hz. Amine‘nin yanında bulunan ve doğumuna Ģahitlik yapan Osman bin Âs‘ın 

annesi, hem Abdurrahman bin Avf‘ın annesi doğuyu ve batıyı aydınlatan büyük bir nuru 

gördüklerini itiraf etmiĢlerdir.
81

 

Yahudi âlimlerinden olup peygamberimiz (sav) görerek iman eden Ka‘bu‘l-Ahbar‘dan 

mervidir ki eski kitaplarda ―Allah‘ın son elçisi Mekke‘de doğar, Medine‘ye hicret eder, 

devleti iĢe ġam‘da kurulur ve dünyaya hükmeder.‖
82

 Nitekim öyle olmuĢtur. Peygamberimiz 

(sav) de ―ġam memleketi Allah‘ın seçtiği güzel bir beldedir. Kullarından seçtiği iyileri ġam‘a 

çeker‖ buyurarak ümmetini ġam beldesine yöneltmiĢlerdir. Bunun için peygamberimizin 

(sav) doğumunda annesinin ve ebesinin ġam beldesini görmeleri anlamsız değildir.  

Peygamberimizin (sav) ebesi olan ġifa Hatun da doğumu esnasında peygamberimizin 

evini kaplayan nuru, ġam ve Rum beldelerini müĢahede etmiĢtir. Bu kimseye 

anlatılamayacak, anlatılsa da inanılmayacak olay zihninden hiç çıkmadığı içindir ki 

peygamberimiz (sav) nübüvvetini ilan ettiğini duyar duymaz hemen gelerek iman etmiĢtir. 

Ġmam Beyhaki, Ebu Nuaym‘dan ve Hassan bin Sabit (ra) dan rivayet eder ki: ―O gece 

bir Yahudi kendi kavmine seslendi: ‗Ġçimizde çocuğu doğan var mı?‖ ―Hayır, yoktur!‖ 

dediler. Bunun üzerine ―Bu gece Ahmed‘in yıldızı doğdu. ġayet Ġsrailoğullarından doğan bir 

çocuk yoksa, peygamberlik Ġsrailoğullarından ebediyen gitti!..‖ dedi.
83
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Mekke‘de ticaretle iĢtigal eden bir Yahudi vardı. Resulullah‘ın doğduğu gece 

KureyĢlilerle beraber oturuyordu ve onlara Ģöyle dedi: ―Ey ahali, bu gece içinizden birinin 

çocuğu dünyaya geldi mi? Meclistekiler: ―Bilemiyoruz!‖ dediler. Yahudi: ―Vallah bunu 

söylemek benim hiç hoĢuma gitmez; ama bu ümmetin son peygamberi Ahmed bu gece 

dünyaya geldi. ġayet o sizin içinizde doğmadıysa Filistin topraklarında dünyaya gelmiĢtir. 

Onun iki kürek kemiği arasında sar-siyah bir ben bulunacaktır‖ dedi. Topluluk bunun üzerine 

dağıldı ve herkes soruĢturmaya baĢladı. Sonra öğrendiler ki Abdulmuttalib‘in bir torunu 

dünyaya gelmiĢ ve adını da Muhammed koymuĢlar. Ertesi günü Yahudinin yanına koĢtular. 

Dediler ki: ―Bu gece Abdulmuttalibin bir torunu dünyaya gelmiĢ ve adını da Muhammed 

/Ahmed koymuĢlar. Yahudi ―Bu çocuk benim haber vermemden önce mi, sonra mı doğdu?‖ 

diye sordu. Dediler ki ―Önce doğmuĢ..‖ Yahudi ―Hemen beni onun yanına götürünüz‖ dedi.  

Hz. Âmine‘nin evine götürdüler. Hz. Âmine çocuğu onun kucağına verdi. Yahudi 

sırtını açarak benine baktı. Alamet-i Nübüvvet olan beni görünce derhal kendisinden geçti. 

Sonra toparlandı ve ―Peugamberlik Benî Ġsrail‘in elinden gitti‖ dedi. Sonra koynundan bir 

kitap çıkararak ―Bu kitapta onun Yahudileri öldüreceği ve âlimlerini mağlup ve periĢan 

edeceği yazılıdır. Araplar peygamberlik ile Ģereflendiler. Sizlere müjde! Onun hakimiyeti 

doğu ile batıyı kuĢacak, ġama ve Yemene hâkim olacaktır ve haberi, Ģanı bütün dünyaya 

yayılacaktır‖ dedi.
84

    

Peygamberimiz (sav) Pazartesi günü doğdu, pazartesi günü kendisine nübüvvet 

verildi, pazartesi günü hicret etti, pazartesi günü Medine‘ye girdi ve nihayet Rebiu‘l-Evvel 

ayının 12. günü olan pazartesi günü akĢama doğru vefat etti. (8 Haziran 632) 

Sabahleyin Peygamberimiz (sav) in doğduğu kabe yanında bulunan Abdulmuttalib‘e 

müjdelediler. Eve gelince Hz. Âmine rüyasını ona anlattı. Ġsminin Muhammed olmasını istedi. 

Abdulmuttalib doğumunun 7. günü develer kesti, Mekke halkına ziyafet verdi ve ismini 

―Muhammed‖ koydu. DuyulmamıĢ böyle bir ismi niçin koyduklarını soranlara da ―Gökte 

Allah yerde insanlar onu övsünler diye bu ismi verdim‖ cevabını verdi.  

 

Doğumu Anında Meydana Gelen Mucizeler: 

Yahudi bilginleri Tevrat‘ta Yüce Allah‘ın ―Hak Taâlâ Tûr-i Sinâ‘dan ikbal edip bize 

Sair‘den tulû etti ve Fârân dağlarında zahir oldu‖
85

 ayetini devamlı olarak okuyorlardı. Tûr-i 

Sinâ Hz. Musa‘ya (as) vahyin geldiği ilk makamdır. Sair de Hz. Ġsa‘ya (as) vahyin geldiği 

Zeytinliklerin bulunduğu Filistin dağlarıdır. Fârân dağları ise ―Hicaz dağları‖ olduğunu 

Yahudiler bildikleri için pek çok Yahudi hicaz bölgesine gelerek yerleĢmiĢlerdi. Yesrib yani 

Medine ahir zaman peygamberinin hicret yeri olduğu için çoğunlukla buraya gelerek 

yerleĢmiĢler ve üç mahalle oluĢturmuĢlardı. Bunlara ―Benî Kaynuka‖, ―Benî Kurayza‖ ve 

―Benî Nadr‖ denilmekte idi. Fedek ve Hayber Yahudileri de kitaplardan ve bilginlerinden ahir 

zaman peygamberinin doğacağı yeri öğrendikleri için ona yakın bulunma arzusu ile bu 

bölgelere gelerek yerleĢmiĢlerdi. 

Peygamberimizin (sav) doğduğu gece semada parlak bir yıldız belirdi. Yahudiler 

içinde bu iĢi takip edenlerden biri ―ĠĢte bu Ahmed‘in yıldızıdır‖ dediler. Mekke‘de bulunan 

bir Yahudi, HiĢam bin Muğire, Velid bin Muğire ve Utbe bin Rebia‘ya ―Bu gece sizde doğan 

çocuk oldu mu?‖ diye sorar. Onlar ―Bilmiyoruz!‖ diye cevap verirler. Bunun üzerine Yahudi: 

―Vallahi sizin bu kabahatinizden iğrendim. Bu gece Ahmed‘in yıldızı doğdu. Onun sırtında 

nübüvvet mührü vardır‖ der. Onlar evlerine gelerek yahudinin bu sözlerini hanımlarına 

anlattılar. Hanımları dediler: ―Bu gece Abdulmuttalib‘in bir torunu dünyaya geldi.‖ Sonra 

onlar yahudiye ―Evet bu gece bizde bir çocuk doğmuĢ‖ dediler. Bunun üzerine Yahudi: ―Beni 

mutlaka onun evine götürün‖ dedi. Onu Abdulmuttalib‘e götürürler. Yahudi Abdulmuttalip ile 

peygamberimizin yanına gider ve hemen sırtındaki nübüvvet mührüne bakar. FenalaĢır. 

                                                 
84

 Ġbn-i Saad, Tabakat, 1:162-163 
85

 Tevrat, Tensiye, Bab 33; Mektubat, 168 



 23 

Sebebini sordukları zaman Ģöyle der: ―Artık yahudilerin elinden kitap ve peygamberlik gitti. 

Yahudi bilginlerinin itibarı kalmadı. Araplar ise kendilerinden çıkacak olan bu peygamber ile 

kurtulacaklar, Ģanları ve Ģerefleri artacaktır.‖
86

  

Ġkincisi: Ġran‘da Kisra‘nın sarayının 14 eyvanı birden yıkıldı.  

Üçüncüsü: Ġran‘da bin yıldır sönmeden yanan ―AteĢgede‖nin ateĢi sebepsiz söndü. 

Bu iki önemli olayı gören ve duyan Ġran Kisrası bunda bir iĢ vardır diyerek 

bilginlerine durumu sordu.  Onlar da cevap veremediler. Mubazen adındaki baĢ kadısını 

ġam‘da bulunan kâhin Satih‘e gönderdi. Satih Ģöyle cevap verdi: ―Sizden on dört zat 

hâkimiyet edecek. Sonra saltanatınız mahvolacak. Hem biri gelecek bir din izhar edecek. O 

sizin din ve devletinizi kaldıracak.‖
87

 Bu sözler Satih‘in son sözleri oldu. Kendisi ölüm 

döĢeğinde hasta yatıyordu. Bu sözleri söyledi ve öldü. Durum Kisra‘ya bildirilince çok 

üzüldü. Ama bunu kimseye söylemedi. 

Dördüncüsü: Semave vadisi taĢarak sular altında kaldı. 

BeĢincisi: Kutsal Sâve (Taberiye) gölünün suları çekilerek kurudu.  

Altıncısı: Ġran baĢ kadısı Mubazen rüyasında Arap atlılarının serkeĢ develeri önlerine 

katarak Dicle‘yi geçip Ġran topraklarına girdiklerini gördü. 

Yedincisi: Kabedeki putların çoğu o gece yıkıldı ve baĢ aĢağı düĢtü.
88

  

 

 

PEYGAMBERĠMĠZĠN (SAV) SÜTANNEYE VERĠLMESĠ: 

Hz. Âmine Ģerefli yavruyu ancak bir hafta emzirdi. Bundan sonra peygamberimizin 

amcası Ebu Leheb‘in cariyesi Süveybe peygamberimize sütannelik yaparak günlerce 

emzirdi.
89

 Çünkü Ebu Leheb kendisine peygamberimizin doğduğunu müjdeleyen Süveybe‘yi 

bu müjdenin karĢılığı olarak azad etmiĢ ve sütannesi olmasını tavsiye etmiĢti.  

Daha sonra peygamberimiz (sav) Allah tarafından Ġslam dinini tebliğ ve tatbik ile 

görevlendirilince bu hak dinin en büyük düĢmanı kesilmiĢ ve bu haliyle de ölmüĢtür. 

Kendisini ölümünden sonra rüyada gören birisine Ģöyle demiĢtir: ―Dünyadan hiçbir hayır 

görmedim. Cehennemin ateĢi beni feryat ettiriyor. Ancak Muhammed‘den hayır gördüm. 

Pazartesi günü onun doğum müjdesini veren Süveybe‘yi azad ederek süt emdirdiğim için 

burada da bana pazartesi güleri su imkânı veriliyor.‖
90

 

Mevsim bahar mevsimi idi. Mekke‘lilerin âdeti üzere çevre köylerden Mekke‘ye 

gelerek zengin ailelerin çocuklarını Mekke‘nin sıcak ve bunaltıcı havasından kurtarıp yayla 

havası ile büyütmek ve sütanneliği yapmak için köylüler gelirlerdi. Peygamberimizi (sav) de 

Benî Bekr kolundan Sa‘doğulları kabilesinden Hâris ve hanımı Halime peygamberimizi 

alarak köylerine götürdüler ve 4 yaĢına kadar büyüttüler.  

Sa‘doğulları kabilesi Ģerefte, cömertlikte, mertlikte ve tevazu gibi üstün vasıflarda 

ünlü bir kabile idi. Arapça‘yı da çok fasih konuĢurlardı. KureyĢin ileri gelenleri çocuklarını bu 

kabileye emanet ederlerdi. O sene kabilede kıtlık hâkimdi. Ancak Halime-i Sa‘diye 

peygamberimizin (sav) bereketi ile çok hayır ve ihsanlara mazhar oldular. Her sıkıntıdan 

kurtuldular. Koyunları komĢularının aksine semizledi ve bol süte kavuĢtu. Yayla kuraklıktan 

kurtularak yağmura ve berekete kavuĢtu. Hatta bir defasında yağmur duasına defalarca 

çıktıkları halde yağmur yağmamıĢtı. Son olarak Halime peygamberimiz yüzünden gördüğü 

bolluk ve berekete istinaden kucağına küçük yavruyu alarak duaya iĢtirak etti ve ―ya Rab! Bu 
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çocuğun hakkına ve hürmetine bize yağmur ver!‖ Ģeklinde dua edince hemen yağmur baĢladı. 

Bir daha kuraklık görmediler.
91

  

Peygamberimiz (sav) iki yaĢında sütten kesilince Mekke‘ye annesine getirildi. Ama 

Hz. Halime iki sene daha kendi yanında kalması için yalvardı. Yaylada gürbüz olarak 

büyümesini istedi. Ġsteği kabul edilince sevinerek peygamberimizi (sav) yanına alarak tekrar 

geri döndü.   

Peygamberimiz (sav) kız kardeĢi ġeyma ve erkek kardeĢi Abdullah ile beraber 

koyunları otlatmaya gidiyor, onlarla beraber geziyordu. Sütannesi Halime ―Muhammed‘i 

güneĢte tutmayın‖ diyordu. Gözü gibi korumaya çalıĢıyordu. ġeyma ise ―Anneciğim bizi bir 

bulut takip ediyor. Biz hiç güneĢ görmüyoruz‖ diyordu.
92

  

Bir gün kardeĢi Abdullah ile evin arkasında kuzuları otlatırken iki beyaz elbiseli kiĢi 

gelerek peygamberimizi tuttular ve çimenlerin üzerine uzattılar. Abdullah koĢarak eve gitti ve 

durumu annesine haber verdi. TelaĢla evinden fırlayan halime hemen peygamberimiz (sav) in 

yanına geldi. Durumu sordu.  

―Sana ne oldu? Ne yaptılar yavrucuğum?‖ 

Bembeyaz kesilmiĢ yüzü ile sakin bir Ģekilde peygamberimiz (sav): 

―Yanıma beyaz elbiseli iki kiĢi geldi. Beni yatırdılar, göğsümü yardılar ve kalbimi 

çıkardılar. Kalbimi yararak içinden siyah bir kan parçası çıkardılar ve kalbimi yıkayarak 

temizleyip tekrar yerine koydular. Sonra da ayrılıp gittiler‖ buyurdu.
93

  

 ―ĠnĢirah‖ suresi nazil olduğu zaman, ―Biz senin göğsünü yarmadık mı?‖
94

 ayetinin 

manasını soran sahabelerine bu hadiseyi bizatihi anlatmıĢtır.
95

 Daha sonra peygamberimiz 

(sav) in kalbi vahyin nüzulünden önce Hira Nur mağarasında ve Mirac hadisesinden önce 

Kâbe‘de olmak üzere iki defa daha kalbi yarılarak temizlenmiĢtir.
96

 Böylece peygamberimiz 

(sav) in kalbi üç defa manevi ameliyat-ı maneviyeye mazhar olmuĢtur.  

―Kalbden maksat senevberî (Çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak bir 

lâtife-i Rabbaniyedir ki, mazhar-ı hissiyat-ı vicdan, ma‘kes-i efkârı dimağdır. Bu kalbin 

ruhtaki yeri kalbin cesetteki yeri gibidir ki bu ismi almıĢtır. Maddi kalp durduğu zaman ceset 

öldüğü gibi, mânevî kalp durursa ruh ölür, iman nuru söner, ceset bir heykelden ibaret 

kalır.‖
97

 Ancak maddi kalbin iman, ilim, hikmet, Ģefkat ile yakından alakası vardır. 

Peygamberimizin (sav) maddi kalbinin yıkanmasından sonra ilim, hikmet, ilâhî nur ve feyizle 

dolması akıl ve hikmetten uzak değildir.
98

 

Bu hadise üzerine Halime çok korktu, kocası Sa‘da: ―Bu çocuğu götürüp sağ salim 

annesine teslim edelim. BaĢına bir iĢ gelmesinden korkuyorum‖ dedi. Annesine teslim etmek 

için peygamberimizi (sav) Mekke‘ye gönderdi. Peygamberimiz (sav) o zaman dört yaĢında 

idi.  

Peygamberimiz (sav) Sa‘doğulları yurdunda yaĢadığı günlerini asla unutmamıĢtır. 

Seneler sonra Sa‘doğulları kabilesi kuraklık isabet edecekti. Süt annesi Halime 

peygamberimize (sav) müracaat edecek, peygamberimiz (sav) Hz. Hatice ile süt annesine 40 

koyun ile bir deve verecek ve büyük bir vefâ örneği gösterecektir.
99
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Peygamberimizin (sav) Kâbe’de Kaybolması: 

Halime‘nin kocası Saad Peygamberimizi (sav) Mekke‘ye getirip dedesi 

Abdulmuttalip‘e teslim etti. O zamanda Mekke‘ye gelen herkesin önce kabeyi tavaf etmesi bir 

gelenek halinde olduğu için dedesi peygamberimizi (sav) kabeye getirerek tavaf ettiriyordu ki 

peygamberimizi (sav) kaybettiler. Abdulmuttalip bir müddet aradığı halde bulamayınca 

kureyĢten bazılarına haber verdiler ve beraber aramaya baĢladılar.  

Abdulmuttalip Kâbe‘nin örtüsünü tutarak: ―Allahım! Muhammedi geri ver!‖ diye dua 

etmeye baĢladı.
100

  

Bir müddet sonra Varaka bin Nevfel peygamberimizi Mekke‘nin yukarı tarafında 

bularak getirip Abdulmuttalip‘e teslim etti. Abdulmuttalip Allah‘a Ģükür için kabeyi 

peygamberimizin elinden tutarak tekrar tavaf etti ve kurbanlar kesti. Götürdü annesine teslim 

etti.
101

 Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde bu olayı anlatmakta ve: ―Biz seni yetim bulduk da 

barındırmadık mı? Seni yolunu yitirmiĢ buldu da doğru yola iletmedik mi?‖
102

 buyurmaktadır. 

 

 

 

PEYGAMBERĠMĠZĠN ANNESĠ ĠLE 

BABASININ KABRĠNĠ ZĠYARETE GĠDĠġĠ (M. 576) 

 

Hz. Âmine sevgili kocası Abdullah‘a olan özlemini gidermek ve dayıları Adiyy bin 

Neccaroğullarını görmek üzere Medine‘ye gitmeye ve kabir ziyareti yapmaya karar verdi. 

Dadısı Ümm-ü Eymen ve biricik oğlu peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ile beraber 

Medine‘ye gitti. Peygamberimiz (sav) o zaman beĢ yaĢında idi. Dayısının oğlu Nabiğa‘nın 

evinin avlusunda bulunan kocası Abdullah‘ın kabri baĢında gözyaĢı döktü. Akrabalarını 

ziyaret etti.  

Medine‘de bir ay kadar kaldılar.
103

 Ümm-ü Eymen peygamberimizi yanından hiç 

ayırmazdı. Medine‘de bulunan Yahudiler peygamberimizi (sav) gördükleri zaman hayran 

hayran süzerlerdi. Bir gün Yahudi bilginlerinden iki Yahudi âlimi Ümm-ü Eymen‘e sordular: 

―Bu çocuğun adı nedir?‖ Ümm-ü Eymen cevap verdi: ―Muhammed‘dir.‖  Onlar: ―Getirin de 

onu yakından görelim‖ dediler. Ümm-ü Eymen tereddüt edince: ―Biz onu Allah için 

seviyoruz‖ dediler. Getirdi. Yahudiler saygı ile eğildiler ve sırtını açarak baktılar. Nübüvvet 

mührünü görünce: ―Bu çocuk bu ümmetin peygamberidir. Bu Ģehir onun hicret yeridir. 

Burada çok Ģiddetli harpler ve iĢler olacaktır‖ dediler.
104

 Daha sonra peygamberimiz (sav) 

burada annesi ile geçirdiği günlerini hatırlayacak ve hicret ettiği zaman bulunduğu yeri 

tanıdığını söyleyerek Ģöyle buyuracaktır: ―Çocukluğumda bu köĢkün damında Ensar 

kızlarından Enise ile oynardım. Suda yüzmeyi de Adiyy bin Neccarların kuyusunda 

öğrenmiĢtim.‖
105

  

Yahudilerin peygamberimizi devamlı gözetlemelerinden ve geleceğe ait hususlarda 

fikir beyan etmelerinden korkan Hz. Âmine daha fazla durmadı, Mekke‘ye dönmek üzere bir 

kervan kafilesi ile Medine‘den ayrıldı. Henüz Medine‘den yeni ayrılmıĢtı ki yolda ―Ebvâ‖ 

denilen yerde hastalandı. Hastalığı aniden artınca köye getirirler. Öleceğini anlayınca 

peygamberimizi (sav) yanına alır ve Ģöyle nasihat eder: ―Ey dehĢetli ölüm okundan yüz deve 

kurban edilerek kurtulan Abdullah‘ın oğlu! Yavrucuğum! Allah seni aziz etsin ve ismini 

devamlı kılsın. Rüyamda senin aziz ve celil olan Allah tarafından helal ve haramı bildirmek 
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üzere bu ümmete peygamber olacağın söylenmiĢti. Sen ceddin Ġbrahim (as) ın dinini 

tamamlayacaksın. Her Ģey fanidir. Her canlı ölür. Ben de öleceğim; ama sayende ismim 

bakileĢecek. Çünkü arkamda senin gibi bir evlat bırakıyorum‖ dedi.
106

  

Hz. Âmine Ebvâ‘da vefat etti. Tarihler 576 yılını gösteriyordu. Orada defnettiler. 

Peygamberimizi (sav) Mekke‘ye dadısı Ümm-ü Eymen götürdü. Peygamberimizin (sav) 

―Annemden sonra annem‖ dediği Ümm-ü Eymen peygamberimizi Allah‘ın inayet ve yardımı 

ile sağ-salim Mekke‘ye getirerek dedesi Abdu‘l-Muttalib‘e teslim etti. Yüce Allah Kur‘an-ı 

Kerimde ―Seni yetim bulduk da barındırmadık mı?‖
107

 ayeti ile buna iĢaret etmektedir.  

Peygamberimiz (sav) daha sonraları ―Cennetlik bir kadın ile evlenmek isteyen Ümm-ü 

Eymen ile evlensin‖ buyurarak onu azad etmiĢtir. Birinci kocasının ölümünden sonra Zeyd 

bin Hârise ile evlenmiĢ, ondan da Üsâme bin Zeyd dünyaya gelmiĢtir. Üsame ise 

peygamberimizin (sav) en genç komutanlarından birisidir. Ümm-ü Eymen‘in asıl adı 

―Bereke‖ idi. Peygamberimiz (sav) sık sık onun ziyaretine gider ve ―Bu benim ev halkımdan 

hayatta olanıdır‖ buyururlardı.
108

 

Peygamberimiz (sav) Hudeybiye umresine giderken Ebvâ köyüne uğrar ve annesinin 

kabrini ziyaret ederek gözyaĢı döker. Sahabeler de beraber ağlarlar. Annesinin kabrini de 

düzelten peygamberimiz (sav) ―Annemin bana olan Ģefkatini düĢündüm de ağladım‖ 

buyurmuĢlardır.
109

 Yine peygamberimiz (sav) ―Ben dedem Ġbrahim (as) ın duası, Ġsa (as) ın 

müjdesi ve annemin rüyasıyım‖
110

 buyurmuĢlardır.  

 

Peygamberimizin (sav) Anne ve Babasının Ġmanı: 

Peygamberimizin (sav) ceddi ve dedesi Abdulmuttalip Haniflerden olup asla putlara 

tapmamıĢlardır. Zeyd bin Amir bin Nüfeyl, Kuss bin Saide ve Varak bin Nevfel gibi onlar da 

Ġbrahim (as) ın bakıye-i dini olan Hanif yani tevhit inancı üzere idiler. Nitekim 

peygamberimiz (sav) ―Ben devamlı temiz babaların sulbünden ve temiz annelerin rahminden 

geldim‖
111

 buyurmuĢlardır. Bu temizlik her Ģeyden önce inanç temizliğidir. Kur‘an-ı Kerim 

müĢrikleri ―necis‖ olarak niteler.
112

 Dolayısıyla peygamberimizin cedlerinden hiçbiri küfür ve 

Ģirk gibi manevi kirlerden beridirler. Bununla beraber ―Fetret‖ asrında ve cahiliye döneminde 

yaĢamıĢlardır. ―Ehl-i Fetret‖ için azap olmadığı gibi, iyileri için büyük mükâfatın bulunması 

Rahmet-i Ġlahiyenin gereğidir.
113

 

Hülasa: ―Resul-i Ekremin (sav) peder ve valideleri ehl-i necattır ve ehl-i imandır ve 

ehl-i cennettir. Cenâb-ı Hakk Habib-i Ekrem‘inin mübarek kalbini ve o kalbin taĢıdığı 

ferzendâne Ģefkatini elbette rencide etmez.‖
114
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PEYGAMBERĠMĠZ (SAV) DEDESĠ ADULMUTTALĠB’ĠN YANINDA (M. 576) 

Peygamberimiz (sav) in annesinin de vefatı ile dedesinin yanında kalmaya baĢladı. 

Abdulmuttalip o zaman 108 yaĢında idi.
115

 Dedesi Abdulmuttalip kimseye göstermediği sevgi 

ve Ģefkati ona gösteriyordu. Peygamberimiz (sav) onun odasına rahatlıkla girer ve kimsenin 

oturmadığı yere dedesi ile otururdu. Abdulmuttalip torunu olmadan yemeğini yemez, bazen 

de dizine oturtarak yemeğin en lezzetli yerini torununa yedirirdi.
116

  

Abdulmuttalip ayrıca çok misafirperverdi. Akrabaları ile yakînen ilgilenir, onlara 

Ģefkat ve merhamet gösterirdi. Bu güzel vasıflarından dolayı KureyĢ‘liler ona ―Ġkinci 

Ġbrahim‖ derlerdi. Ramazan ayı geldiği zaman Hira mağarasına çekilerek ibadet eden ilk kiĢi 

de Abdulmuttalip olmuĢtur.  

Abdulmuttalib‘in KureyĢ arasında itibarı bu mevkide olduğu gibi ticaret için gittiği 

yerlerde de büyük itibar sahibi olmuĢtu. Seyf bin Ziyezen ve Ġran kisrası Hürmüz bin 

EnûĢirvan (meĢhur NûĢirevân) tarafından Yemen valisi tarafından Yemen‘e hükümdar tayin 

edilmiĢti. Kendisi de hükümdar soyundan geliyordu. Babasından kırallığı alan ve HabeĢ 

hükümdarına dayanarak Kâbe‘yi yıkmaya gelen Ebrehe Ebabil kuĢları tarafından taĢlanarak 

ordusu ve kendisi periĢan olunca Seyf bin Zîyezen Kisra‘nın da yardımı ile hükümdarlığı 

tekrar ele almıĢtı.   

 

Abdulmuttalib’in Yemende Seyf bin Zîyezen ile GörüĢmesi: 

Abdulmuttalip âdeti üzere ticaret için KureyĢ kervanı ile Yemen‘e gitmiĢti. Yanında 

Abdullah bin Cüd‘an, Ümeyye bin Abd-i ġems, Esed bin Abdu‘l-Uzza, Vehb bin Abd-i 

Menâf, Kusay bin Abduddar gibi ileri gelen tüccarlar vardı. Abdulmuttalip yanındaki heyetle 

Seyf bin Zîyzen‘i tebrik etmeye gitti. Kendisini de Abdulmuttalip bin HaĢim olarak tanıttı. Bir 

ay boyunca Yemen‘de kaldılar. Seyf bin Zîyezen Abdulmuttalib‘e hayran oldu.  

Seyf bin Ziyezen bir gün Abdulmuttalip‘i çağırarak ―Sana bir sır vereceğim. Onu 

senden baĢkası ile paylaĢamam‖ dedi. Ve devam etti: ―Ben bir kitapta okudum. Tihâme 

bölgesinde bir çocuk doğacak. Sırtında iki kürekkemiği arasında bir ben bulunacak. Siz 

Araplara seyyid, kıyamette de rehber olacak‖ dedi. Abdulmuttalip biraz daha açıklama 

isteyince: ―Bu zamanda doğacak, belki de doğmuĢtur. Ġsmi Muhammed olup annesi ve babası 

ölmüĢ olacak. Bakımını dedesi ve amcası üzerine alacak. Allah onu peygamber olarak 

gönderecek, bizleri de ona yardımcı yapacaktır. Dostlarını aziz, düĢmanlarını zelil edecektir. 

O arzın en değerli yerlerini fethedecek ve hâkim olduğu yerlerde putları ve putperestliği 

yıkacaktır. Onun hâkimiyetinde bir olan Allah‘a itaat ve ibadet edilecek, sözü hak ile bâtılı 

ayırt edecek, tam adil ve tam doğru olacaktır. O daima iyiyi ve ma‘rufu emredecek, kötülük 

ve münkerden nehyedecektir‖ dedi.  

Abdulmuttalip: 

―Ey hükümdar! Benim sevgili bir oğlum vardı, onu kavmin Ģereflilerinden Âmine 

binti Vehb ile evlendirdim. Âmine bir çocuk dünyaya getirdi. Adını da ―Muhammed‖ 

koydum. Dediğin gibi onun iki kürek kemiği arasında bir ben vardır. Babası da annesi de 

vefat etmiĢ bulunmaktadır, bakımını da ben ve amcası üzerine almıĢ bulunuyoruz‖ dedi. 

Bunun üzerine Seyf bin Zîyezen: 

―Ey Abdulmuttalip, hiç hilaf yok muhakkak ki sen onun dedesisin. Oğlunu iyi koru. 

Onu Yahudilerden sakın. Çünkü Yahudiler ona düĢmandırlar. Fakat Alla o Yahudilere fırsat 

ve imkân vermeyecektir. Sakın bu söylediklerimi de kimseye açma!‖ dedi.
117

 Yine ―Ben o 

kitapta buldum ki, Mekke‘liler onu hicrete zorlayacaklar ve onun hicret yeri Yesrib olacaktır. 
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Kabri de orada olacaktır. KeĢki ben onun nübüvvetine yetiĢse idim, onun yardımcısı olurdum‖ 

dedi.
118

 

Seyf bin Zîyezen bu ziyaretten bir yıl geçmeden HabeĢli hizmetçi köleler tarafından 

bir avda yalnızken mızraklanarak öldürülmüĢtür.
119

 

 

Abdulmuttalib’in Peygamberimizi (sav) Yağmur Duasına Götürmesi: 

Peygamberimiz (sav) henüz Abdulmuttalib‘in himayesinde iken Mekke ve çevresinde 

kuraklık oldu. Abdulmuttalip bir gün sevgili torununu alarak KureyĢ‘liler ile beraber Ebu 

Kubeys tepesine çıktı. Yüzünü Kâbe‘ye çevirerek: ―Allah‘ım! Bu çocuk hakkına ve hürmetine 

bizi bereketli bir yağmur ile sevindir‖ diye dua etti.  

Dua henüz bitmiĢti ki gökyüzü bulutlarla doldu ve yağmur yağmaya baĢladı. KureyĢ 

kavmi de büyü bir sevinç ve sürura boğuldu.  

 

Necran Uskufu’nun Peygamberimizi (sav) Tanıması: 
Bir gün Abdulmuttalip Kâbe‘de otururken Necran‘dan gelen bir din adamı Ġsmail 

oğullarından gelecek olan peygamberin vasıflarını Abdulmuttalip‘e anlatır. Bu arada 

peygamberimiz (sav) çıkagelir. Uskuf ona bakar, yüzünü, gözünü, sırtını ve ayaklarını inceler. 

Sonra ―Bu kimdir?‖ diye sorar. Abdulmuttalip ―Torunumdur‖ der. Uskuf: ―Bu çocuğu çok iyi 

himaye edin. ĠĢte bahsini ettiğim gelecek peygamber budur‖ der.
120

 

 

Abdülmuttalib’in Vefatı: (M. 578 / Fil Yılının 8. Senesi) 

YaĢı hayli ilerlemiĢ olan Abdulmuttalib bir gün aniden hastalandı. Hastalığında da 

torununu düĢünüyordu. Ölecek olursa torununu kime emanet edeceğini düĢünüyordu. Çünkü 

o henüz 8 yaĢında idi. Ebu Leheb çok katı kalpli ve merhametsizdi. Ona emanet edemezdi. 

Hamza ise ava çok meraklı idi. Torununu ihmal ederdi. Abbas‘ın ise çoluk-çocuğu çoktu. Ebu 

Talip fakir olmakla beraber çok merhametli ve Ģefkatli idi. Ona emanet edebilirdi. Bununla 

beraber torununun arzusunu da öğrenmek istedi. Oğullarını çağırdı. Onlara gerekli 

tavsiyelerde bulundu. Sonra torununa dönerek kimin yanında kalmak istediğini sordu. 

Sevgili peygamberimiz (sav) bir Ģey söylemedi; ancak yerinden kalktı ve gitti Ebu 

Talib‘in kucağına oturdu. Böylece fiilen reyini izhar etmiĢ oldu. Ebu Talib bu duruma sevinde 

ve Ebu Talib‘e dönerek: ―Oğlumu sana emanet ediyorum. O Allah‘ın bir emanetidir. Onu 

canın ve malın pahasına ve her Ģeye rağmen korumalısın. Bunun için bana söz ver, ta ki 

gözüm arkada kalmasın‖ dedi.  

Ebu Talip gözleri dolu olarak: ―Sen hiç merak etme babacığım! Onu öz çocuklarımdan 

daha iyi koruyacağım. Hayatta bulunduğum sürece ona kimsenin zarar vermesine fırsat 

vermeyeceğim. Bunun için sana söz veriyorum‖ dedi.
121

 

Ebu talip gerçekten de bu sözünü her Ģeye rağmen tuttu. Peygamberimizi hayatı 

boyunca korumaya devam etti ve.  Bunun için pek çok sıkıntıya da katlandı. 

Abdulmuttalib Milâdî 578 yılında, fil yılının da 8. senesinde vefat etti. Peygamberimiz 

(sav) de o zaman 8 yaĢında idi.  
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PEYGAMBERĠMĠZ (SAV) EBU TALĠB’ĠN HĠMAYESĠNDE: 

Hz Ali (ra) babası Ebu Talib hakkında Ģöyle der: ―Babam KureyĢ‘in fakir ama ileri 

gelen eĢrafındandı. Babamdan önce fakirliği ile beraber KureyĢ‘in ulularından sayılan ve 

kendini halka saydıran kimse yoktu.‖ 

Ebu Talib babası Abdulmuttalib‘e çok yönleri ile benziyordu. Cahiliye döneminde o 

da babası gibi asla içki kullanmamıĢtı. Aynı zamanda Kâbe‘nin hizmetlerinden ―Rifade‖ yani 

Kâbe‘nin perdedarlığı ve ―Sikâye‖ yani hacılara su taĢıma gibi mühim hizmetlerini 

görüyordu. Sonra bu vazifeleri kardeĢi Abbas‘a devretmiĢti.  

Ebu Talib de babası gibi yeğenini çok seviyordu. O oturmadan sofraya oturmazdı. 

Peygamberimiz (sav) in bulunduğu sofra gayet bereketli idi. Peygamberimiz (sav) in 

bulunduğu sofradan herkes doyarak kalkardı; ama onun bulunmadığı sofrada kimse 

doymazdı.
122

 Peygamberimizin (sav) dadısı Ümm-ü Eymen ―Resulullah (sav) çocukluğunda 

ne açlıktan ne de susuzluktan asla Ģikâyet etmezdi. Ben hayatımda onun bunlardan Ģikâyet 

ettiğini asla görmedim. Sabahleyin zemzem suyundan içerdi. Yemek yedirmek istediğimiz 

zaman da ‗istemem, karnım tok!‘ derdi‖ demiĢtir.
123

 

Ebu Talib‘in hanımı Fatıma hatun da peygamberimizi (sav) çok seviyordu. Onun 

ihtiyacını karĢılamadan kendi çocuklarına bakmıyordu. Peygamberimiz (sav) de onun bu 

iyiliğini ömrünün sonuna kadar unutmadı. O vefat ettiği zaman ―Bu gün annem vefat etti‖ 

diye ona olan sevgisini ve ifade ettiler. Hatta gömleğini çıkarak ona kefen yaptı ve kabre 

ısınması için kabrine girerek bir müddet içinde uzandı.
124

 

Peygamberimiz (sav) 10 yaĢına gelmiĢti. Ebu Talib bir ara koyunlarını ve keçilerini 

otlatacak bir çoban arıyordu. Peygamberimiz (sav) geçim sıkıntısı çeken amcasına yardım 

etmek için kendisinin koyunları otlatabileceğini söyleyerek bu iĢe talip oldu. Ebu talip bunu 

yeğenine yaptırmak istemiyordu; ancak ısrarlarına dayanamadı ve ‗pekâlâ!‘ demek zorunda 

kaldı. Peygamberimiz (sav) de böylece koyunları yanına alarak Mekke‘nin kenarındaki 

vadileri ve tepeleri dolaĢarak yalnız baĢına tabiatı ve varlıları derin derin tefekkür etme 

imkânına kavuĢmuĢ oldu. Gündüz tabiatı tefekkür ediyor, onlardaki acayip Ģeyleri düĢünüyor; 

gece olunca gökyüzüne ve yıldızlara bakarak onlardaki acayip harika olayları temaĢa ediyor, 

sonra vicdanına dönerek onlardaki hikmetleri yaratan yüce kudrete hayranlığını düĢünüyor ve 

vicdan muhasebesi yapıyordu.   

Daha sonraki yıllarda peygamberimiz (sav) bu günlerini yâd ederek sahabelerine 

anlattığı olmuĢtur. Bir defasında peygamberimiz (sav) sahabeleri ile kıra çıkmıĢlardı. 

Bulundukları mevkide dikenli arak ağacının meyveleri vardı. Sahabeler bunlardan yemek 

isteyince peygamberimiz (sav) ―Onların siyahlarını yiyiniz. Olgun olanları siyahlarıdır‖
125

 

buyurunca sahabeler: ―Ya Resulullah! Bunların yenen kısımlarını çobanlar bilirler. Siz 

çobanlık yaptınız mı?‖ sorusuna: ―Hiçbir peygamber yoktur ki çobanlık yapmıĢ olmasın. Her 

peygamber koyun gütmüĢtür.
126

 Musa peygamberdi ve koyun güderdi. Davud peygamberdi o 

da koyun güderdi. Ben de peygamberim, ben de koyun güttüm. Ailemin koyunlarını ―Ciyad‖ 

mevkiinde otlatırdım‖ buyurmuĢlardır.
127
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Yüce Allah’ın Peygamberimizi (sav) Himaye Etmesi: 

Peygamberimizi (sav) yüce Allah himaye ve terbiye ediyordu. ―Beni Rabbim terbiye 

etti ve edebimi güzel bir Ģekilde yaptı‖
128

 buyuran peygamberimiz (sav) bunu ne Ģekilde 

yaptığını da Ģöyle anlatmaktadır: ―Ben cahiliye devri insanlarının yaptıklarını iki defa 

iĢlemeye teĢebbüs ettimse de Allah beni bu iten alıkoydu. Bir defasında ben bir gençle koyun 

otlatırken diğer çobanların yaptığı gibi Mekke‘ye giderek bir eğlenceye katılmak istedim. 

Koyunları bir arkadaĢıma emanet ettim. Mekke‘ye geldim. Bir düğün eğlencesini seyre 

baĢladım. Allah kulaklarımı tıkadı ve uyuyakaldım. Ancak kızgın güneĢin sıcaklığı beni 

uyandırdı. Diğerinde de aynısı oldu. Bundan sonra Allah bana nübüvvetle Ģereflendirinceye 

kadar böyle bir teĢebbüsüm olmadı.‖
129

 

Peygamberimiz (sav)  cahiliye döneminde de putlar için kesilen kurbanın etinden 

yememiĢtir. Bir gün Zeyd bin Amr bin Nüfeyl ile bir ziyafete davet edilmiĢti. Sofraya et 

getirildi. Peygamberimiz (sav) ondan yemekten kaçındı. Zeyd bin Amr da: ―Ben ne üzerine 

Allah adı ile kesilmeyen bir hayvanın etinden yerim, ne de sizin putlara kestiğiniz hayvanların 

etinden yerim‖ diyerek o ziyafetten yemek yememiĢtir.
130

 Böylece o yemekten 

peygamberimiz (sav) ve Amr bin Nüfeyl yememiĢleridir. Zeyd b. Amr putlara kesilen 

kurbanların etinden yemez ve kesenlere Ģöyle derdi: ―Koyunu Allah yaratmıĢtır. Gökten 

koyun için su indirmiĢ ve yerden ot bitirmiĢtir. Sonra siz onu Allah‘tan baĢkası için 

kesiyorsunuz bu akla ve insafa sığar mı?‖
131

 der onları ayıplardı. 

Peygamberimiz (sav) on yaĢında koyunları otlatırken bir ses iĢitir. Sesin geldiği yere 

bakar iki adam görür. Kendisini tutar ve yatırırlar. Kalbini çıkarırlar. Biri diğerine: 

―Kalbinden kin ve kıskançlığı çıkar‖ der. Diğeri: ―Kalbini rahmet ve re‘fet ile doldur‖ 

emreder. Peygamberimiz (sav) hiçbir Ģey hissetmez. Sadece seslerini duyar ve onları görür. 

Ama ondan sonra kalbi son derece Ģefkat ve merhamet ile dolar.
132

  

 

Peygamberimizin (sav) ġam Yolculuğu: 

Peygamberimiz (sav) 12 yaĢına girmiĢti. Ebu Talip ticaret amacı ile ġam‘a gitmeye 

hazırlanıyordu. Değerli yeğenini de yanında götürmek istiyordu. Hem yanından ayırmamak, 

hem baĢka diyarları görmek, hem de ticareti öğrenmek için bu yolculukta beraber olmasını 

istiyordu. Peygamberimiz (sav) de bu yolculuğa çıkmayı arzu ediyor ve ―Amcacığım beni 

yalnız bırakma, ben de seninle bu yolculuğa çıkmak istiyorum‖ diyordu.  

Ebu Talip peygamberimizin de kendisi ile gelmek istemesi üzerine onu da yanında 

götürmeye karar verdi. Kafile ile beraber yola çıktılar. ġam yakınlarında ―Busra‖ kasabasına 

uğradılar. Yol üzerinde bulunan bir manastırın yakınına konakladılar. Bu manastırda rahip 

―Bahira‖ adında bir din adamı vardı. Asıl adı ―Circis‖ olan bu rahip Yahudi din adamı iken 

Hıristiyanlığı seçmiĢti. Circis hakikati arayan ve Allah‘tan hakkıyla korkan bir bilgindi. 

Tevrat‘tan ve Ġncil‘den aldığı bilgilerle ahir zaman peygamberini arıyor ve gelmesini 

bekliyordu. Bunun için KureyĢ kafilelerinin geçtiği bu bölgeye, yani ġam yolu üzerine bir 

manastır yaptırmıĢtı. Mekke‘den gelen ticaret kafilelerini ağarlar ve onlara kendilerinden bir 

peygamber gelip gelmediğini sorardı.  

Okuduğu kitaplarda ahir zaman peygamberinin ―Faran dağlarından çıkacağı, üzerinde 

bir bulutun gölgelik yaparak kendisini güneĢten koruyacağı, üzerine sinek konmayacağı ve 

sırtında nübüvvet mührünün bulunacağını‖ okumuĢtu. Bu defa KureyĢ kafilesinin üzerinde bir 

beyaz bulut kümesi ile geldiğini görünce heyecanlanmıĢ ve kafileyi seyre baĢlamıĢtı. Ne 
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zaman ki kafile konakladığı zaman bulutun da kafile üzerinde durduğunu görünce hemen 

adamlarını göndererek kafilede bulunanları manastıra yemeğe davet etti.  

KureyĢ kafilesi peygamberimiz küçük olduğu için onu kafilenin yanında bırakarak 

manastıra yemeğe gittiler. Rahip Bahira kafilede bulunan KureĢlilerin manastıra gelmiĢ 

olmalarına rağmen bulutun kafilenin konakladığı yerden ayrılmadığını görünce sordu: 

―Ġçinizde yemeğe katılmayan var mı?‖  

Ebu Talip cevap verdi: 

―Benim bir küçük yeğenim vardı. Develere bakması için onu bıraktım.‖ 

Rahip Bahira: 

―Aman efendim, ben kafilede bulunan herkesi davet ettim. Benim adamlarımdan birisi 

develerinizi bekler. Adamlarım kalsın onun da mutlaka gelmesini istiyorum‖ dedi. 

Bunun üzerine peygamberimizi de manastıra alırlar. Rahip Bahira beyaz bulut 

kümesinin kafilenin konakladığı yerden ayrılarak manastırın üzerine geldiğini görerek ―Bu 

çocukta bir iĢ var!.‖ diye daha da heyecanlandı. Bahira bir beklenti ve araĢtırma içinde olduğu 

için bulutun hareketine bir anlam veriyordu. Ama kafiledekiler ve diğerleri bunun normal bir 

tabiat olayı olarak görüyor ve hiç de dikkatlerini çekmiyordu. 

Peygamberimiz (sav) in nurlu simasını ve olgun davranıĢlarını görünce aradığı zatın o 

olma ihtimali daha da kuvvetlenmeye baĢladı. Yemek yenip Ģerbetler içildikten sonra herkes 

dağılırken peygamberimizi (sav) yanına çağırdı ve sordu: 

―Lât ve Uzza hakkı için cevap ver‖ dedi. Peygamberimiz (sav): ―Lât ve Uzza adına 

benden bir Ģey sorma. Vallahi onlardan nefret ettiğim gibi hiçbir Ģeyden nefret etmiyorum‖ 

dedi.  

Bu cevaptan oldukça memnun olan Bahira: ―O zaman Allah için cevap ver.‖ 

Peygamberimiz (sav): ―Ġstediğini sor‖ dedi. 

Rahip Bahira sordukça hayreti ve hakkında kanaati artıyordu. Verdiği cevaplar 

bildiklerine aynen uyuyordu. Sırtına baktı. Nübüvvet mührünü de görünce inancı tamamlandı. 

Bu beklediği ve ahir zamanda gelmesi Tevrat‘ta ve Ġncil‘de müjdelenen son peygamberdi. 

Sonra Ebu Talibin yanına gitti ve ona Ģöyle dedi: 

―Yeğenin ilerde çok büyük bir insan olacak. Bunun vasıfları Tevrat‘ta ve Ġncil‘de 

vardır. Onu hasetçi Yahudilerden koru. Zira onlar benim fark ettiğim Ģeyi fark ederler de onu 

tanırlarsa öldürmek isterler. Sakın ġam‘a onu götürme. Hemen buradan geri dön.‖
133

 

Bu tavsiye üzerine Ebu Talip mallarını Busra‘da satarak Mekke‘ye geri döndü.  

 

Peygamberimizin (sav) Putlardan Nefret Etmesi: 

Peygamberimiz (sav) çocukluğunda da putlardan nefret ederdi. Bunun sebebi fıtraten 

tertemiz olması ve alken kâmil olması yanında Allah‘ın himayesi de vardı. Bundan dolayı tüm 

gayr-ı ahlâkî davranıĢlardan nefret ederdi.  

KureyĢ müĢrikleri belli günlerde putların etrafında toplanır ve onlara hürmet ederler, 

kurban keserek fal bakarlardı. Ebu Talip bir defasında yeğenini de bu merasimlerden birine 

götürmek istedi. Peygamberimiz (sav) gitmek istemedi. ―Bu durumda ilahlarımızın 

öfkesinden ve seni bir felakete uğratmalarından korkarız‖ diye ısrar ettiler. Peygamberimiz 

(sav) istemeyerek kabul etmek zorunda kaldı. Putların yanına gelir-gelmez benzi sarardı ve 

gözden kayboldu. Bir müddet sonra yanlarına gelenler sordular: 

―Sana ne oldu?‖  

Cevap verdi:   
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―Ben putun yanına varınca uzun boylu beyazlar giyinmiĢ biri peyda oldu. ―Yâ 

Muhammed! Geri çekil! Sakın o puta el sürme!‖ diye haykırdı. Bana bir kötülük gelmesinden 

korktum.‖ dedi.
134

 

Bu olaydan sonra kimse peygamberimizi zorlamadı. Peygamberimiz (sav) de putların 

yanına asla yaklaĢmadı.  

Ebu Talib‘in yeğeni hakkındaki kanaati Ģuydu: ―Bu yeğenim ileride büyük ve mühim 

bir Ģahsiyet olacak…‖ Bunu her defasında söylerdi.  

 

Yahudilerin Peygamberimizi Tanımaları: 

Benî Ġsrail‘in yani Yahudilerin gelmesini bekledikleri üç peygamber vardı. Birincisi 

tekrar gelmesini bekledikleri Ġlyâ (as); Ġkincisi, Mesih; Üçüncüsü de son peygamber olarak 

gelecek olan Allah‘ın elçisi ve insanlığın kurtarıcısı.  

Tevrat‘ta ĠĢâyâ peygamberin haber vermiĢ olduğu ―Rabb‘ın yolunu hazırlayınız. 

Rabb‘ın yolunu doğrultunuz!‖ diye çölde çağıran ses Hz. Yahya (as)
135

 ile Mesih olarak 

bilinen Hz. Mesih Ġsa (as) dır.
136

 Üçüncüsü ise Allah‘ın elçisi olan ve ―Resulullah‖ unvanı ile 

meĢhur Hz. Muhammed (sav) dir. Ġsa (as) da onun müjdecisidir.
137

  

Bunun için peygamberimize (sav) ait vasıflar Yahudi âlimlerince çok iyi tespit 

edilerek kitaplarda yazılmıĢtır. Medine‘ye yerleĢen Yahudilerin amacı da beklenen 

peygamberin buraya hicret ederek geleceğinin kendilerinde bilinmesi idi. Nitekim 

Medine/Yesrib‘de bulunan Yahudiler Evs ve Hazrec kabilelerine araları açıldığı zaman: 

―Yakında bizden bir peygamber gelecek ve biz ona uyacağız. Sizleri de bu diyardan 

süreceğiz!‖ Ģeklinde tehdit ederlerdi.
138

 

Peygamberimiz (sav) hicret esnasında Kuba köyünde ikamet ederken Hz. Safiye (ra) 

―Babam Huyey bin Ahtap ile amcası Ebû Yasir bin Ahtap hemen Kuba‘ya giderek 

peygamberimize bakarlar. Ebu Yasir Huyey‘e sorar: ―Bu o gelecek olan peygamber midir?‖ 

Huyey cevap verir: ―Vallahi bu o peygamberdir!‖ der. Tekrar sorar: ―Bunun o peygamber 

olduğunu kesin tespit ettin mi?‖ Huyey: ―Evet!‖ dediğini nakleder.
139

 

Yüce Allah bütün bunların doğruluğunu Kur‘an-ı kerimde tasdik ederek buyurur: 

―Vakta ki onlara Allah katından Tevrat‘ı tasdik edici bir kitap ve peygamber geldi. Onlar 

Allah‘tan böyle bir yardımcı istiyorlardı. Fakat o tanıdıkları peygamber gelince 

kıskançlıklarından onu inkâr ettiler. Artık Allah‘ın laneti o kâfirler üzerinedir.‖
140

 

Peygamberimiz (sav) Hz. Ali (ra) ı Yemene muallim olarak göndermiĢti. Hz. Ali (ra) 

bir gün halka vaaz ederek onlarla sohbet ederek peygamberimizden bahsederken bir Yahudi 

bilgini ―Ebu‘l-Kâsım‘ı bize tarif et!‖ dedi. Hz. Ali (ra) meĢhur Ģemaili
141

 ile tarif edince 
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kelime-i Ģahadet getirerek Müslüman olur. ―Bu vasıflar ahir zaman peygamberine aittir‖ 

der.
142

 

 

Peygamberimizin (sav) Yemen’e Gitmesi: 

Peygamberimiz (sav) 16 yaĢında iken amcası Zübeyir bin Abdulmuttalip ile KureyĢ 

ticaret kafilesinde Yemen‘e gittiği rivayet edilir. Bu yolculuk esnasında kervana geçit 

vermeyen bir bataklık ve sulak yerden ―Beni takip ediniz‖ diyerek geçirmiĢtir.
143

  

 

Peygamberimizin (sav) Sözüne Sadakati: 

Abdullah bin Ebi‘l-Hamra der ki: ―Gençliğinde peygamberimiz (sav) ile bir yerde 

buluĢmak üzere sözleĢmiĢtik. Her nasılsa bu sözü ben unutmuĢtum. Üç gün sonra aklıma 

gelince hemen oraya koĢtum. Baktım peygamberimiz (sav) orada beni beklemekte.. Kendisini 

orada buldum.  

Bana Ģöyle dedi: ―Delikanlı, bana sıkıntı verdin. Üç gündür burada seni bekliyorum..‖ 

dedi. Çok mahcup olmuĢtum.
144

  

 

PEYGAMBERĠMĠZĠN (SAV) FĠCAR MUHAREBESĠNE KATILMASI: (M. 591) 

Cahiliye döneminde Araplar arasında kanlı savaĢlar ve cinayetler yaĢanıyordu. 

Kabileler arasında kan davaları çok yaygındı. Bununla beraber Araplar Recep, Zilkade, 

Zilhicce ve Muharrem aylarında bu ayların kutsallığı ve hac mevsiminin emniyeti için her 

türlü kan akıtmayı haram saymıĢlardı. Bu aylara bundan dolayı ―Haram Aylar‖ deniyordu. Bu 

ayların herhangi birinde bir savaĢ vuku bulursa buna ―günah iĢlemek‖ anlamında, ―Ficar 

SavaĢı‖ adını veriyorlardı.  

Ficar savaĢları da eksik olmuyordu. Peygamberimiz (sav) 20 yaĢlarında iken 4. bir 

Ficar SavaĢı kaçınılmaz olmuĢtu. Bu muharebe Ukaz Panayırında Kinâneoğulları ile Kays-ı 

Aylan yani ―Havazin‖ kabilesi arasında vuku bulmuĢtu. KureyĢ Kinaneoğullarının müttefiki 

olduğu için bu savaĢa müttefikinin zorlaması ile istemeyerek katılmıĢtır. 

Bilhassa Ebu Talip bu savaĢa haram aylarda olduğu ve çok büyük günah olarak telakki 

ettiği için hiç taraftar olmadığı halde katılmaya mecbur kalmıĢtır. Ebu Talip o zaman 20 

yaĢlarında bulunan peygamberimizi (sav) iki defa savaĢ meydanına götürmüĢtür. 

Peygamberimiz bizatihi savaĢa katılmamıĢ, ancak karĢı cepheden atılan okları toplayarak 

amcalarına getirmiĢtir.  

Nihayet bu savaĢ ölenlerin diyetleri ödenerek anlaĢma ile sonuçlanmıĢtır.
145

 

 

PEYGAMBERĠMĠZ (SAV) “HILFU’L-FUDUL” CEMĠYETĠNDE: 

Mekke‘de can ve mal güvenliği kalmamıĢtı. Bu durum KureyĢ‘i rahatsız ediyordu. 

Mekke‘nin güvenliği de tehlikeye giriyordu. Bundan dolayı hac ve ticaret güvenliğini tekrar 

sağlamak için bir cemiyetin kurulmasına ihtiyaç vardı. Bilhassa son ―Ficar‖ muharebesinden 

sonra bu ihtiyaç daha da artmıĢtı.   

Yemen‘in Zebid kabilesinden bir tüccarın devesi malı ile beraber gasp edilmiĢti. 

Zebdli hangi kapıya gitmiĢ ise kapı yüzüne kapandı. Bunun üzerine Ebû Kubeys tepesine 

çıkarak uğradığı zulüm ve hakareti KureyĢ‘e Ģikâyet etti. Bunun üzerine peygamberimizin 

(sav) amcası Zübeyir yanına HaĢim, Muttalip, Zühre, Esed, Hâris ve Teymoğullarından bir 

çoğunu alarak Mekke‘nin zengin ve ileri gelenlerinden Abdullah bin Cüdâ‘nın evinde 

toplandılar. Burada ―Hılfu‘l-Fudul‖ (Fazilet Yemini) yaptılar. Sonra Ģu hususları karar altına 

aldılar:  
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1. Mekke‘de zulme asla meydan verilmeyecek, 

2. Zâlime asla fırsat ve imkan tanınmayacak, 

3. Hakkını alana kadar mazlum ile beraber olunacak.
146

 

Sonra bunu bir cemiyet haline getirdiler. Cemiyet ilk olarak Yemenli Zebidi‘nin gasp 

edilen mallarını As bin Vâil‘den alarak sahibine geri iade ettiler.  

Peygamberimiz (sav) kendisine risalet görevi verildikten sonra daha sonra bu cemiyete 

iĢtirak ettiğini ifade ederek Ģöyle buyurmuĢlardır: ―Abdullah bin Cüdâ‘nın evinde yapılan 

yeminleĢmede ben de bulundum. Bence o yemin kırmızı tüylü develere sahip olmaktan daha 

değerli ve sevimlidir. ġu anda ben yine öyle bir cemiyete davet edilsem, yine icabet ederim‖ 

buyurdular.
147

  

 

Peygamberimizin (sav) ġam’a Ġkinci GidiĢi: (M. 593) 

Peygamberimiz (sav) 23 yaĢlarına gelmiĢti. Bu arada Ebu Talip büyük bir geçim 

sıkıntısı içinde idi. Mekke‘nin zengin ve dul bir kadını olan Hatice binti Huveylid‘in ġam 

kervanına malları ile iĢtirak edeceğini öğrenmiĢti. Hatice kendisi ticaret kervanına iĢtirak 

etmeyecek ama mallarını karı bölüĢme karĢılığında emanet edeceği güvenilir bir ortak 

aracılığı ile ticaret yapacaktı. Hizmet ve mallarını korumak için de kölesi Meysere‘yi 

ortağının yanında gönderecekti.  

Ebu Talip peygamberimizi (sav)   yanına çağırarak bu kervana iĢtirak etmesi için 

konuĢtu ve: ―Gerçi seni ġam‘a göndermekten çekiniyorum. Yahudilerin sana bir zarar 

vermesinden korkuyorum. Ama ne yapalım ki baĢka da çaremiz yoktur‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) amcasının bu teklifine ―Nasıl istersen öyle olsun‖ diye cevap verdi.  

Durum Hz. Hatice‘ye ulaĢınca peygamberimizi (sav) yanına çağırttı. Peygamberimiz 

(sav) amcası Ebu Talip ile gitti. ―Sizin doğruluğunuza ve ahlakınıza güveniyorum. Size 

herkesten daha çok mal ve ticaretten hisse vereceğim‖ dedi.  

 Ebu Talip, ―Senin falana iki deve yükü mal vermek için anlaĢtığını iĢittik. Biz dört 

deve yükü mal isteriz‖ diyince Hz. Hatice: ―Sen kolay ve hoĢa gidecek bir ücret talep ettin. 

Daha fazlasını istemiĢ olsaydınız ona da razı olur ve kabul ederdim‖ dedi.
148

  

Ebu Talip buna fazlası ile memnun oldu. Hz. Hatice kölesi Meysere‘yi de yanına 

çağırarak ―Sen Muhammed‘in emrinde olacaksın. Ne isterse yapacak, bir dediğini iki 

etmeyecek ve her halini bana bildireceksin‖ Ģeklinde talimat verdi. 

Ticaret kervanı çeĢitli belde pazarlarında ticaret yaparak üç aylık bir yolculuktan sonra 

ġam yakınlarında Busra panayırının münasip bir yerine tezgâhını açtı. Peygamberimiz (sav) 

de orada bulunan bir manastırın yakınında bir yerde zeytin ağacının altına konakladı.  

Peygamberimiz (sav) 12 yaĢlarında iken yine aynı yere gelmiĢti. O zaman manastırda 

bulunan rahip Bahira vefat etmiĢ yerine rahip Nastura geçmiĢti. Zeytin ağacının altına inen 

kervanı seyrediyordu. Önceden tanıdığı Meysere‘yi yanına çağırdı ve sordu: 

―Bu zat kimdir?‖ 

―KureyĢ‘li Mekke halkından birisidir.‖ 

―Hayret o ağacın altına Hz. Ġsa (as) dan bu güne kadar kimse konaklamamıĢtır. Onun 

gözlerinde biraz kırmızılık var mıdır?‖ 

―Evet vardır.‖ 

―O halde o ahir zaman peygamberidir. Ona iyi dikkat et!‖ dedi. 

Bu söz Meysere‘nin kalbine nakĢoldu.  

SatıĢlar yapılarak alım-satım iĢleri tamamlanınca baktılar ki peygamberimizden (sav) 

daha karlı alıĢ-veriĢ yapan olmamıĢ. Meysere ile beraber kafilede bulunan herkes bu duruma 

hayret ettiler. Kervan Mekke‘ye dönmek üzere harekete geçti.  
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Kervan Mekke‘ye doğru yol alırken Meysere‘nin dikkatinden kaçmayan bir Ģey daha 

vardı. O da peygamberimizin (sav) in üzerinde bir bulut parçasının gölgelik ediyor olması idi. 

Bu durumu Mekke‘ye girerken kervanı karĢılamak üzere evinin damına çıkarak kervanı 

uzaktan takip eden Hatice‘nin de gözünden kaçmamıĢtı. Yanındakilere bunu göstermiĢti.
149

   

Meysere Hz. Hatice‘ye gördüklerini ve duyduklarını anlatınca Hz. Hatice Ģöyle dedi: 

―Bu söylediklerin doğru ise Ģüphesiz o bu ümmetin peygamberidir. Ben zaten bu Mekke 

halkından bir peygamber çıkacağını biliyor ve bekliyordum. Bu zaman tam onun 

zamanıdır.‖
150

 Peygamberimiz (sav) Hz. Hatice hesabına ġam tarafına bir, Yemen‘e ise tam 

dört sefer yapmıĢtır.  

 

PEYGAMBERĠMĠZĠN (SAV) EVLĠLĠĞĠ (M. 595) 

 

Peygamberimiz (sav) 25 yaĢlarına gelmiĢti. Hz. Hatice‘nin malı ile ticaret yapıyor, çok 

iyi de kazanç sağlıyordu ama bu amcası namına olduğu için kendisine ayrıca bir mal 

biriktirememiĢti. Hz. Hatice ise o zamanda 40 yaĢlarındaydı. Hz. Hatice‘nin babası Huveylid 

bin Esed KureyĢ kabilesinin Esedoğulları kolundandı. Ficar savaĢından önce vefat etmiĢti. 

Soyu peygamberimizin (sav) dedesi  ―Kusay‖ da birleĢiyordu.  

Hz. Hatice iki defa evlenmiĢ olduğu halde zevceleri vefat etmiĢ olduğundan dul 

kalmıĢtı. Ġlk kocası Mahzum oğullarından Atik bin Âbid, Ġkinci kocası ise Abduddar 

oğullarından NebaĢoğlu Ebu Hâle idi. Kocalarından kalan malları sayesinde çok zengindi. 

Okuryazar olup, tahsilli ve bilgiliydi. Henüz cahiliye döneminde iffeti ve güzel ahlakı, 

doğruluğu ve temizliği ile ―Tahire‖ lakabını almıĢtı. Ġslamiyet‘ten sonra ise kendisine 

―Haticetü‘l-Kübra‖ denilecekti. Babası vefat ettiği için velayetini amcası Amr bin Esed 

yürütüyordu.  

Hz. Hatice Ģerefli ve dul, zengin ve güzel bir kadın olduğu için kendisine KureyĢ‘ten 

pek çokları talip olmasına rağmen o hepsini geri çevirmiĢti. Peygamberimizi (sav) tanıyınca 

onunla evlenmek için yakın arkadaĢı Nefise binti Münye ile evlenme teklifini 

peygamberimize kendisi götürmüĢtür.  

Bir gün Nefise peygamberimize (sav) gelerek: ―Seni evlenmekten alıkoyan nedir?‖ 

diye sordu. Peygamberimiz (sav) ona: ―Elimde evlenecek kadar malım ve param yoktur‖ diye 

cevap verdi. Nefise: ―Eğer ben bu parayı sana temin edersem, malı Ģerefi, güzelliği ve sana 

denkliği olan biri ile evlenmek istemez misin?‖ dedi. Peygamberimiz (sav) : ―Kimdir bu?‖ 

dedi. Nefise: ―Hatice binti Huveylid‖ peygamberimiz (sav) : ―Ama bu nasıl olur?‖ diyince, 

Nefise: ―Orasını ben bilirim, sen o iĢi bana bırak..‖ dedi. Peygamberimiz (sav) de: ―O zaman 

kabul ederim‖ Ģeklide cevap verdi.
151

  

Nefise hemen giderek durumu Hz. Hatice‘ye haber verdi. Hz. Hatice de bunun üzerine 

peygamberimize (sav) haber gönderdi ve: ―Ey amcamım oğlu! Sen benim akrabam, kavmin 

içinde Ģerefli, güvenilir, güzel huylu ve doğru sözlü olduğun için seninle evlenmek istiyorum‖ 

dedi.
152

  

Bu teklifi alan peygamberimiz (sav) amcası Ebu Talib‘e haber verdi. Ebu Talip de 

hemen düğün hazırlıklarına baĢladı. Düğün merasimi Hz. Hatice‘nin evinde yapıldı. Koyunlar 

kesilip yemekler yendikten sonra iki tarafın büyükleri bir araya gelerek geleneklere göre 

konuĢmalara baĢladılar. Ġlk konuĢmayı erkek tarafın büyüğü ve temsilcisi olarak Ebu Talip 

yaptı ve Ģöyle dedi: 

―Allah‘a hamd olsun ki bizi Ġbrahim‘in zürriyetinden ve Ġsmail‘in soyundan yarattı. 

Derim ki kardeĢimin oğlu Muhammed bin Abdullah sizin de akrabanızdır. KureyĢ içinde 
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hiçbir genç onun ile Ģerefte, asalette, akıl ve fazilette boy ölçüĢemez. O hepsinden üstündür. 

Gerçi malı azdır; ama malın bu saydığımız değerler yanında ne kıymeti olabilir ki?! Onun 

Ģerefi ve mertebesi daha da büyüyerek devam edecektir. ġimdi o sizden kızınız Hatice‘yi 

istemektedir. Mehir olarak da 20 deve vermeyi taahhüt etmektedir.‖  

Bu konuĢmadan sonra kız tarafını temsilen Hz. Hatice‘nin ammizadesi olan Varaka 

bin Nevfel ayağa kalktı ve Ģöyle dedi: ―Allah‘a hamd oldun ki bizi de sizin anlattığınız gibi 

yarattı. Bizde sizinle akrabalık kurmak ve Ģerefimizi daha da artırmak istiyoruz. Ey 

KureyĢ‘liler, sizler de Ģahit olun ki, ben Hatice binti Huveylid‘i 20 deve Mehir mukabilinde 

Muhammed bin Abdullah ile evlendirdim.‖  

Böylece peygamberimiz (sav) Miladi 595 yılında 25 yaĢında nübüvvetinden 15 yıl 

önce Hz. Hatice ile evlenmiĢ oldu.  

Ebu Talip de kendi evinde iki deve keserek ziyafet verdi. Hz. Hatice‘yi Ebu Talibin 

evine gelin olarak indirdiler. Hatice orada üç gün kadar gelin olarak kaldı. Sonra 

peygamberimiz (sav) ile kendi evlerine yerleĢtiler. Peygamberimizin (sav) Hz. Hatice‘den 

―Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümm-ü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah isimlerinde altı çocuğu 

oldu.
153

  

Peygamberimiz (sav)  Hz. Hatice hayatta iken hiçbir kasınla evlenmedi. Vefatından 

sonra da asla unutmadı. Daima ondan övgü ve saygı ile bahsederdi. Bundan dolayı 

peygamberimizin (asv) en sevgili hanımı olan Hz. AiĢe (ra): ―Ben ‗Hatice-i Kübra‘ dıĢında 

peygamberimizin (asv) hanımlarından hiçbirisini kıskanmadım‖
154

 demiĢtir. Çünkü 

peygamberimize (sav) herkes düĢman iken o dost oldu; çocuklarının annesi idi ve herkes ona 

sırt çevirmiĢ iken o ona elini uzatmıĢ ve her zaman yanında yer alarak destek olmuĢtu. Malını 

onun için harcamıĢ ve onun ile beraber her çeĢit sıkıntıya, açlığa ve zulme katlanmıĢtı ve asla 

Ģikâyet etmemiĢti. 

Peygamberimiz (sav) Medine‘ye hicret edene kadar Hz. Hatice‘nin evinden 

ayrılmamıĢtır. Hicretten sonra o evi Ebu Talib‘in oğlu Akil zaptetti. Muaviye bin Ebi Süfyan 

(Hz. Muaviye) hilafeti zamanında o evi satın alarak mescid yaptırmıĢtır.
155

 

Peygamberimiz (sav) nübüvvetine kadar Hz. Hatice‘nin (ra) malı ile ticaret yaparak 

çok servet elde etti. Mekke‘nin sayılı zenginleri arasına girdi. Ebu Talib‘e yardım etmek için 

Hz. Ali‘yi yanına alarak büyüttü. Böylece Ebu Talib‘e olan vefakârlığını gösterdi.  

Peygamberimiz (sav) Hz. Hatice ile 25 yıl çok mesut bir aile hayat geçirdi. Bunun on 

beĢ senesi nübüvvetinden önceye tekabül eder. Nübüvvetinden sonra da en sıkıntılı ve 

iĢkenceli olan on yılını da beraber geçirmiĢtir. Bu sıkıntılı dönemde peygamberimiz (sav) in 

en büyük yardımcısı ve destekçisi Ģüphesiz Hz. Hatice olacaktı. Ġleride bu durum 

anlatılacaktır. Hz. Hatice vefat ettiği zaman 65 yaĢında bulunuyordu. Peygamberimiz (sav) ise 

50 yaĢında idi. Peygamberimiz (sav) Hz. Hatice‘nin vefatı ile yalnız kaldı ve bu yalnızlığı 3 

yıl devam etti. Hicret senesi olan 622 yılında peygamberimiz (sav) 53 yaĢında iken Hz. AiĢe 

(ra) ile niĢanlandı ve beĢ çocuklu Hz. Sevde ile evlendi.  

 

Peygamberimizin (sav) Zeyd bin Hârise’yi evlat edinmesi: 

Zeyd bin Harise Kelb kabilesinden olup 8 yaĢlarında iken annesi Sûdâ ile kendi kavmi 

olan Benî Ma‘n kabilesine ziyaret amacı ile gitmiĢlerdi. Benî Kayn süvarileri kabileye baskın 

düzenlediler. Zeyd‘i de diğerleri gibi esir ederek getirip Ukaz panayırında sattılar. Hz. 

Hatice‘nin yeğeni Hâkim bin Hizan tarafından 400 dirheme satın alınarak Mekke‘ye getirildi. 

Peygamberimiz (sav) Hz. Hatice ile evlenmiĢ bulunuyordu. Peygamberimiz (sav) Zeyd‘i 

himayesine aldı. Zeyd peygamberimiz (sav) den o kadar çok iyilik gördü ki anne-babasından 

daha çok sevdi. 
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Günün birinde Kelb kabilesinden birkaç kiĢi Mekke‘ye Kâbe‘ye ziyarete geldi. Zeyd‘i 

gördü, tanıdı. Anne-babasının kendisi için ağladıklarını ve aradıklarını söylediler. Götürmek 

istediler. Zeyd gitmek istemedi.  

Oğlunun hayatta olduğunu öğrenen babası Hârise kardeĢi Kaab ile Mekke‘ye oğlunu 

kurtarmaya geldiler. Peygamberimiz (sav) onları evinde misafir etti. Babası oğlunu kurtarmak 

amacı ile fidye teklif etti. Peygamberimiz (sav) ―Fidyeye gerek yok. Eğer oğlunuz sizin 

yanınıza dönmek isterse ben onu azad eder gönül rahatlığı ile sizinle gider. Eğer kalmak 

isterse artık o benim evladımdır‖ der.  

Zeyd‘i çağırdılar. Durumu kendisine söylendi. Zeyd peygamberimize (sav) dönerek: 

―Ben sizi hiç kimseye değiĢmem. Siz benim için annemden ve babamdan daha değerlisiniz‖ 

der. Bunun üzerine peygamberimiz (sav): ―Ey Hâzırûn! ġahit olun ki, bundan böyle Zeyd 

benim oğlumdur. Ben ona vârisim, o da bana vârisdir‖ buyurarak evlat edinir.
156

 

Zeyd‘in babası ve amcası çaresiz geri döndüler.  

Evlatlığın mirasa ortak olmasını yasaklayan âyetler gelene kadar ―Zeyd bin 

Muhammed‖ diye çağrılıyordu.
157

 Sonrasında ―Zeyd bin Hârise‖ Ģeklinde babasının adı ile 

çağrılmaya baĢladı.
158

 

Zeyd Ġslam ile müĢerref olan ilk beĢinci kiĢidir.  Peygamberimiz (sav) Zeyd‘i çok 

severdi. Zaman zaman ―Yâ Zeyd! Sen kardeĢim ve azadlımsın‖ diye iltifat ederdi.
159

 

 

Peygamberimizin (sav) Süt Annesine olan Saygısı: 

Peygamberimiz (sav) sütannesi Halime‘nin Mekke‘ye geldiğini duyunca gitti onları 

çok iyi bir Ģekilde karĢıladı. Evine getirdi ve misafir etti. Üzerindeki ridasını çıkararak 

oturacağı yere serdi ve sütannesi Halime‘yi onun üzerine oturttu. Halini ve hatırını sordu. 

Halime kıtlıktan koyunlarının telef olduğundan bahsetti. Bunun üzerine peygamberimiz (sav) 

onu teselli etti. Giderken kendisine 40 koyun ile bir de üzerine binmeleri ve yük taĢımaları 

için bir deve verdi ve kabilesine o Ģekilde geri gönderdi.
160

 

 

Hz. Ali (ra) ın Doğumu ve Peygamberimizin Onu Himayeye Alması: 

Peygamberimiz (sav) 30 yaĢına gelmiĢti. Hz. Hatice ile evliliğinin beĢinci yılında 

bulunuyorlardı. Ebu Talib‘in hanımı ve peygamberimizin (sav) ikinci annesi Fatıma bir rüya 

gördü. Bu rüyayı peygamberimize (sav) anlattı. Peygamberimiz (sav) de: ―Sen bir erkek 

çocuğu doğuracaksın. O Allah‘ın çok sevdiği ve halkın kendisine çok değer verdiği hayırlı bir 

insan olacak. O doğduğu zaman müsaade et de adını ben koyayım‖ diye rüyasını yorumladı.  

Gerçekten de Fatıma bir müddet sonra bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Doğar 

doğmaz annesi göbek adı olarak ona ―Aslan/Esed‖ anlamında ―Haydar‖ adını verdi. Hz. Ali 

(ra) ın lakabı olan haydar buradan gelmektedir. Daha sonra kahramanlığı ve Ģecaatinden 

dolayı kendisine ―Allah‘ın Arslanı‖ anlamında ―Esedullah‖ unvanı da verilmiĢtir. 

Peygamberimiz (sav) onun doğduğunu görünce onun ile özel olarak ilgilendi. Ġsmini 

de Allah gökte, insanlar yerde yüceltsinler için ―Ali‖ koydu. Ġki yaĢından sonra, yani sütte 

kesilmesinden sonra da onu yanına ve himayesine alarak hem özel olarak onunla ilgilendi, 

hem de fakir olan amcasına yardım etmiĢ oldu, hem de amcasına vefakârlık yaparak kendisine 

yapılan iyiliği unutmadığını gösterdi.  

Hz. Ali (ra) 10 yaĢlarında Müslüman olacak ve ―Müslüman olan ilk çocuk‖ unvanını 

alacaktır.  
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KÂBE’NĠN ĠNġAASI VE 

PEYGAMBERĠMĠZ (SAV) ĠN KÂBE HAKEMLĠĞĠ (M. 600) 

 

Hz. Âdem (as) cennetten çıkarıldığı zaman Ģu anda Arap yarımadasının bulunduğu 

yere indirilmiĢti. Hz. Havva anamızla Arafat dağında Ģu anda hacıların vakfe yaptığı yerde 

buluĢtular. O zaman Arap yarımadası çöl değildi. Sulak, otlak ve ormanlıktı. Hz. Âdem (as) 

oraya yerleĢti. Ġnsanlığın ilk mekânı oldu. Ġnsanlık burada çoğaldı ve buradan dünyaya 

yayıldı. 

Yüce Allah Âdem‘i (as) insanlara peygamber ve muallim olarak görevlendirdi. Bunun 

üzerine Âdem (as) Allah‘a ibadet için ilk olarak Ģu anda Kâbe‘nin bulunduğu yere bir mescit 

inĢa etti. Böylece Allah‘a ibadet edilen ilk mescit burası oldu.   Yüce Allah buranın halkını 

isyan ve inkârlarından dolayı önce kıtlık ve kuraklıkla sonra da Tufan ile cezalandırmıĢtı. 

Bunun için Arabistan çöl haline gelmiĢti. Nuh (as) ın zamanında gerçekleĢen bu Tufan 

hadisesinden sonra insanlık Allah‘ın emri üzere bu gün ―Mezopotamya‖ dediğimiz Fırat 

vadisinde yeniden çoğalmaya baĢladı. Eski Dünya dediğimiz Asya, Avrupa ve Afrika‘ya 

buradan yayıldılar. 

Allah‘ın yeryüzünde ilk ibadet evi olarak Hz. Âdem (as) tarafından yapılan Kâbe 

zamanla yıkılmıĢ ve yeri kaybolmuĢtu. Daha sonra yüce Allah Ġbrahim (as) ve oğlu Ġsmail‘e 

(as) önce Zemzemi ihsan etti. Ġnsanları Zemzem çevresinde topladıktan sonra Kâbe‘nin yerini 

iĢaret ederek burada kaybolan ilk mescidin üzerine yeniden Kâbe‘nin inĢasını emretti. Onlar 

da Allah‘ın emri ile Kâbe‘yi bu günkü Ģekliyle inĢa ettiler. Günümüze kadar bir daha yıkılıp 

harabe haline gelmedi. ġirk içinde de olsa Allah‘a ibadet mekânı olarak kaldı. 

 Ġbrahim (as) in yaptığı zaman Kâbe‘nin damı ve tavanı yoktu. Ġlk olarak 

peygamberimizin dedesi Kusay devs ağacının tahtaları ile Kâbe‘ye dam yapmıĢtır.   

Allah‘ın evi olan Kâbe zamanla çeĢitli tamiratlar gördü. Peygamberimizin (sav) dedesi 

Kusay‘dan sonra ―Arim Selleri‖ denilen sellerle Kabe‘nin duvarları çatlamıĢtı ve yıkılacak 

duruma gelmiĢti. Huzaa kabilesinden Müleyh bin Amroğulları‘nın azaldı kölesi Düveyk 

Kâbe‘nin çatlağından girerek içeride bulunan bir takım değerli eĢyayı çalmıĢ, sonra 

yakalanarak eli kesilmiĢti. Kâbe‘nin çatlakları kapatılmıĢ ve sıvanmıĢtı. Ama bu yeterli 

değildi. Temelden yıkılarak yeniden inĢa edilmesi gerekiyordu. 

Ficar savaĢından on, on iki yıl sonrasıydı. Peygamberimiz (sav) 33 yaĢlarında idi. Rum 

tacirlerinden inĢaatçı Bakom‘un kereste yüklü gemisi Kızıldeniz‘de Ģiddetli bir fırtına ve 

rüzgâr sonucu Cidde tarafına sürüklenerek ġuaybe iskelesi yakınında karaya oturdu. Gemide 

inĢaat malzemeleri olarak ak ve yumuĢak taĢ, bol kereste ve demir vardı. KureyĢ‘liler bunu 

fırsat bildiler Kâbe‘nin imarı ve yeniden inĢası için onu satın almaya, ustalarını da Kâbe‘de 

çalıĢtırmaya karar verdiler. KureyĢ eĢrafından Velid bin Muğire baĢkanlığında bir heyet 

giderek Bakom ile konuĢtular. Bakom memnuniyetle kabul etti. Malzemeyi ucuza aldılar.  

Malzeme Mekke‘ye taĢındıktan sonra hep beraber Kâbe‘yi yıkarak temelden itibaren 

yeniden inĢa ettiler. Erkekler taĢ, kadınlar ise sıva taĢıyarak herkesin inĢaata katılımını 

sağladılar. Peygamberimiz (sav) de omzunda taĢ taĢıyarak yardımcı olmuĢtur. Omuzu 

acıyınca herkes gibi eteğini omzuna koymak ister. Eteğini kaldırdığı anda edep yeri açılır ve 

anında gaibden bir darbe yer ve ―Edep yerini ört!‖ nidasını iĢiterek yere düĢer. Bir daha edep 

yerini açmaz.
161

  

Kâbe yıkıldıktan sonra KureyĢ‘liler temelini daha da derinleĢtirmek ve sağlam yapmak 

isterler. Bunun için temel tamamen eĢildi ve Kâbe‘nin tüm temelini kuĢatan yeĢil bir taĢ ile 

karĢılaĢtılar. Biraz daha aĢağı inelim düĢüncesi ile bu yeĢil taĢa kazma vurulunca birden 

deprem olmuĢ gibi Mekke sallanmaya baĢladı. Herkes korkuya ve telaĢa kapıldı. Bunun 

üzerine kazıyı durdurdular ve temele buradan baĢladılar.
162
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Ebu Vehb bin Amr ve Velid bin Muğire KureyĢ‘lilere ―Kâbe‘nin onarımı için malların 

temiz ve helalinden olanından baĢkasını vermeyin. Faiz, kumar, gasp malları Kâbe‘de 

kullanılmasın‖ Ģeklinde hitabelerde bulundular, duyuru yaptılar ve Ģüpheli malları kabul 

etmediler.  

Günlerden pazartesi günüydü. Sıra Kâbe‘de bulunan ve cennetten getirildiğine 

inanılan kutsal ―Hacerü‘l-Esved‖ taĢının yerine konulmasına gelmiĢti. bu konuda kabileler 

arasında anlaĢmazlık doğdu. Her kabile bu kutsal görevi kendilerinin yapmasını istiyor ve bu 

Ģerefe nail olabilmek için yarıĢıyorlardı. Sonunda bu iĢin kanlı bir kavga ile biteceğinden 

korkuluyordu. Nihayet KureyĢ‘in yaĢlılarından ―Ebû Ümeyye‖ lakabı ile tanınan ―Huzeyfe 

bin Muğire‖ ortaya bir fikir attı. Teklifini Ģöyle duyurdu: 

―Ey KureyĢ! Bu anlaĢmazlığı bırakın! Kâbe‘nin Benî ġeybe kapısından ilk olarak 

girecek kiĢiyi hakem yapalım. O ne derse ona uyalım ve bu anlaĢmazlığı tatlıya bağlayalım. 

Kâbe‘nin inĢası gibi kutsal bir görevin sonunu kavga ile bitirerek sevap umduğumuz yerden 

büyük günah kazanarak ayrılmayalım. Hayırlı iĢimizi Ģer ile bitirmeyelim‖ dedi.  

Bu teklif herkes tarafından kabul gördü. Tüm gözlerini dikerek hep beraber Benî 

ġeybe kapısına bakmaya baĢladılar. Biraz sonra ―Muhammedü‘l-Emin‖ kapıdan içeriye girdi. 

Çok sevindiler ve ―O‘nun vereceği karara razıyız!‖ dediler. 
163

 

Durum peygamberimize (sav) anlatıldı. Bunun üzerine peygamberimiz (sav) biraz 

düĢündü ve sırtından ridasını çıkararak yere serdi. ―Haceru‘-l Esved‖ taĢını alarak üzerine 

koydu. Orada bulunan ve ―Haceru‘l-Esved‖ taĢını koyma Ģerefine ermek isteyen her kabilenin 

ileri gelenini çağırdı. Bunun üzerine ―Utbe bin Rebia, Ebû Zem‘â, Ebû Huzeyfe, Velid bn 

Muğîre, Kays bin Adiy‖ geldiler. Her biri ridanın bir yerinden tutarak ―Haceru‘l-Esved‖ taĢını 

kaldırarak beraberce duvara konulacak yere götürdüler. Peygamberimiz (sav) eli ile alarak 

yerine yerleĢtirdi.
164

 

Bu hadise peygamberimizin (sav) aklının kemalini göstermesi açısından çok 

anlamlıdır. Bunun üzerine peygamberimizin (sav) akıllılığı Araplar içinde çok meĢhur 

olmuĢtur.  

Haceru‘l-Esved taĢının yerine konuĢması ile Kâbe‘nin de inĢası tamamlanmıĢ oldu.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

 
Peygamberimizin Ġman Davası 

VAHYĠN ĠLK ÜÇ YILI (GĠZLĠ DAVET) 
 

MEKKEDE BULUNAN MUVAHHĠT HANĠFLER: 

Mekke‘de Hz. Ġbrahim‘in (as) dini üzere Allah‘ın birliğine inanan, putlara tapmayan, 

dürüstlükten ayrılmayan, içki içmeyen bir gurup insan vardı. Bunlara ―Hanifler‖ denmektedir. 

Bunların ileri gelenleri, Zeyd bin Amr bin Nüfeyl, Varaka bin Nevfel bin Esed, Abdullah bin 

CahĢ bin Riab, Osman bin Huveyris bin Esed ve Kuss bin Saide gibi isimlerdi. Bunlar 

―Kavmimiz doğru yolda değil‖ diyorlardı.  

Peygamberimiz (sav) Varaka bin Nevfel için: ―Onun üzerinde ince halis ipek bir elbise 

olduğu halde cennetin ortasında yürüdüğünü gördüm‖
165

 buyurmuĢlardır.  

Ġyad kabilesinden olan Kuss bin Saide de ileri gelen haniflerden sayılmaktadır. Onun 

Ukaz panayırında bir hitabesinde söylediği Ģeyler ve ahir zaman peygamberinin gelmesini 

müjdelemesi meĢhur olmuĢtur.
166

 Kendisi Ģair ve hatip idi. Ayrıca Arap hukemasından yani 

filozof, ilim ve fikir adamı sayılmaktaydı. Benî Iyad‘lılar Müslüman olunca peygamberimiz 

(sav): ―Ġçinizde Kuss bin Saide‘yi bileniniz var mıdır?‖ diye sordu. Onlar: ―Hepimiz onu 

biliriz ve çok iyi tanırız‖ dediler. Peygamberimiz (sav): ―Onun Sûk-ı Ukaz‘da meĢhur bir 

hitabesi vardı, onu da biliyor musunuz?‖ dedi.  Onlar sustular. Hz. Ebu Bekir (ra): ―Yâ 

Resulallah, ben o zaman onunla beraberdim. Kuss bin Saide‘nin sözleri hala hatırımdadır. 

Müsaade buyurursanız okuyayım‖ dedi. Peygamberimizin müsaade buyurması üzerine okudu. 

Hep beraber dinlediler. Bunun üzerine peygamberimiz (sav) buyurdu: ―Ümit ederim ki 

Cenâb-ı Hak kıyamet günü Kuss bin Saide‘yi ayrı bir ümmet olarak haĢr edecektir.‖
167

  

Zeyd bin Amr bin Nüfeyl de putlara asla tapmadı. Putperestlerin yaptıklarını asla 

tasvip etmiyordu. Allah'ın dinini aramak üzere ġam‘a gitti. Orada bir Yahudi bilgini ile tanıĢtı 

ve ondan dinler hakkında bilgi aldı. Yahudiliği anlatmasını istedi. O da ―Allah'ın öfkesini 

almadan bizim dinimize giremezsin‖ dedi. Amr ―Ben zaten Allah'ın öfkesinden kaçıyorum ve 

rızasını arıyorum‖ diyince Yahudi bilgini ―Allah'ın razı olacağı din Hanif Dinidir‖ dedi.  

Hanif dini nedir?‖ diyince de ―Hanif dini, ne Yahudi ve ne de Hıristiyan olmayan Hz. 

Ġbrahim‘in dinidir. Bir olan Allah‘tan baĢkasına asla ibadet etmemiĢtir‖ dedi. Zeyd bu konuda 

bir takım bilgiler aldıktan sonra Mekke‘ye gelmiĢti.
168

 

Kendisine hangi dine inandığını soranlara ―Ben Ġbrahim‘in (as) Rabbine ibadet 

ederim‖ derdi. ÖlmüĢ hayvanın etini ve putlara kesilen kurban eti yemez, kız çocuklarını 

öldürmekten ve kötü adetlerden vazgeçirmeye çalıĢırdı.
169

  Zeyd bin Amr peygamberimize 

(sav) vahyin nüzulünden beĢ yıl önce vefat etti. Vefat ederken Allah‘a Ģöyle yalvarıyordu: 

―Allah‘ım ben biliyor ve inanıyorum ki sen birsin. Kudretin her Ģeye galip, hikmetin her Ģeye 

Ģamildir. Ama ne var ki senin buyruklarını bize getiren, rızana uygun amelleri bize öğreten bir 

peygamberin bize gelmedi. Ne olurdu emirlerini bilseydim de ona uyarak senin rızana nail 

olsaydım.‖  

Peygamberimiz (sav) onun hakkında da ―O benimle Ġsa bin Meryem arasında tek 

baĢına bir ümmet olarak ba‘s olunacaktır‖
170

 buyurmuĢlardır. 
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Vahiy Öncesi Cereyan Eden Hadiseler: 

Vahyin nüzulünden önce;  

 Kâbe-i Muazzama yeniden inĢa edildi. (5 yıl önce) 

 Hz. Fatıma (ra) doğdu. (5 yıl önce) O Hz. Ali (ra) ın eĢi, peygamberimizin 

(sav) nesl-i mübarekinin kendisinden devam edeceği silsile-i nübüvvetin baĢı 

olacaktır. 

 Hz. Ömer (ra) ın kızı Hafsa doğdu. (5 yıl önce)  Hafsa sonra peygamberimizin 

zevcesi, Kur‘anın muhafızı ve mü‘minlerin annesi olacaktır. 

 Peygamberimiz (sav) 38 yaĢına gelince Ramazan ayında Hira/Nur mağarasına 

çekilerek, oruç tutup, ibadet etmeye baĢladı. Bunun üzerine kendisine nur 

görünmeye, gaipten sesler iĢitmeye ve kendisine ağaçların taĢların selam 

verdiğini görmeye baĢladı. Bunların cin ve kehanet iĢi olmasından endiĢe 

ederdi. Hz Hatice (ra) ise onu teselli ederek ―Allah senin doğruluğun ve güzel 

ahlakından dolayı asla mahcup etmez‖ diyerek endiĢelerini giderirdi. 

Peygamberimiz (sav) 39 yaĢına gelince bu durum daha da ilerledi. Bilhassa son altı 

ayda sadık rüyalar görmeye baĢladı. Öyle ki akĢam gördüğü rüya sabahleyin apaçık ortaya 

çıkıyordu. 23 yıllık vahiy döneminin ilk altı ayı böylece ―Rüyay-ı Sadıka‖ dönemi olduğu için 

peygamberimiz (sav) ―Sadık rüyalar nübüvvetin kırk altı cüz‘ünden birisidir‖
171

 buyurdular.  

Bu altı aylık dönemde peygamberimiz (sav) hep yalnızlığı seviyordu. Mekke dıĢında 

bulunan ve yaklaĢık beĢ kilometre uzaklıkta bulunan Hira/Nur dağına gider, orada bir 

mağaraya girerek yalnız baĢına, tefekküre dayanan ibadetine devam ederdi. Kainatın ve 

insanın yaratılıĢ amacını keĢfetmeye çalıĢırdı. Varlıkların hikmetleri üzerinde düĢüncelere 

dalar, Allah‘ın bunları baĢıboĢ yaratmadığını düĢünür ve yaratılıĢtaki harikalara bakarak 

onların ifade etmek istediği Ģeyleri anlamaya ve lisan-ı halleriyle söylemek istedikleri 

gerçekleri duymaya çalıĢırdı. Bu derece varlıklar ile ilgilenirdi ki onların seslerini iĢitmeye 

baĢladı. Hira mağarasına gider gelirken yolda ağaçlar ve taĢlar kendisine selam verirlerdi.
172

 

Peygamberimiz (sav) bu durumu ―Mekke‘de bir taĢ vardı ki bana selam verirdi. Ben o taĢı Ģu 

anda da tanıyorum‖
173

 Ģeklinde ifade etmiĢlerdir.  

Peygamberimizin (sav) bu ibadeti tamamen tefekküre de dayanmıyordu. Ceddi olan 

Ġbrahim (as) ın Hanif dini üzere, bakıye-i diniyesi ile amel ederdi.
174

 

  

VAHYĠN GELĠġĠ: (M. 610) (17 Ramazan 41. Fil Yılı) 

Peygamberimiz (sav) âdeti üzere oruçlu olarak Ramazan ayında Hira mağarasına 

çekilmiĢti. Her iki-üç günde bir evine gidiyor, bunun dıĢında mağarada ibadete devam 

ediyordu. Miladî 610 yılı Ramazan ayının 17. gecesi idi. Seher vakti peygamberimiz (sav) 

havf ve haĢyet içinde tefekküre dalmıĢtı. Birden nuranî bir aydınlık mağarayı ve âlemi 

doldurdu. Bu aydınlık içinde Cebrail (as) göründü. Gür bir sada ve tatlı bir eda ile ―Ġkra!‖ 

(Oku!) diye sesleniyordu. Sanki bun emirle ―Oku kâinat kitabını!‖ diyordu.  

Peygamberimiz (sav): ―Ben okuma bilmem!‖ Ģeklinde cevap verdi. 

Hz. Cebrail (as) peygamberimizi (sav) kucakladı sıktı ve yine aynı sada ile tüm kâinatı 

çınlatan bir ifade ile ―Ġkra!‖ (Oku!) emrini tekrarladı. Sanki bu ifade ile de ‗Kâinat kitabının 

sana ifade ettiği manaları insanlara oku‘ diye sesleniyordu.  

Peygamberimiz (sav) yine ―Ben okuma bilmem!‖ Ģeklide cevap verdi. 

Cebrail (as) ikinci kez peygamberimizi (sav) sıktı ve bıraktı. Yine aynı Ģekilde ―Ġkra!‖ 

(Oku!) fermanını tebliğ etti. Bununla da ‗sana tebliğ edilecek olan kâinat kitabının tercümesi 

olan Kur‘anı oku!‘ diyordu. 
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Peygamberimiz (sav) cevap verdi: ―Ne okuyayım?‖ 

Cebrail (as) o zaman vahy-i ilahinin ilk beĢ ayetini tebliğ etti: 

―Seni yaratan Rabbinin adı ile oku! O Allah insanı bir damla sudan yarattı da insan 

haline getirdi. Oku! Rabbin kerem sahibidir ki insana kalemle ilmi öğretti. İnsana bilmediğini 

öğreten O‘dur. Öyle ise, O yüce Allah‘ı tanımak için oku!‖
175

 

Peygamberimiz (sav) haĢyet ve heyecan içinde Cebrail (as) ın okuduklarını tekrar etti. 

Ayetler hem kalbine hem de diline yerleĢtirilmiĢti. BaĢka bir Ģey aklına gelmiyor, kalbi 

okunanlar ile dolmuĢ, dili kalbinde bulunanı kıraat ediyordu. Cebrail (as) kaybolmuĢtu. 

Peygamberimiz (sav) korku ve heyecan dolu duygularla mağaradan çıktı. Mekke‘ye 

doğru gidiyordu. Hayret ki yolda rastladığı taĢlar ve ağaçlar ona fasih dilleriyle ―Esselâmü 

Aleyke Yâ Resulallah!‖ diye selam veriyorlardı.
176

 Vahyin semadan nüzulü ile dünya ve 

içindeki her Ģey Ģevk ve neĢeyle dolmuĢ, manasızlık ve abesiyetten kurtulmuĢtu. 

Peygamberimizin (sav) getirdiği ve getireceği iman ile her Ģey kâinatın sultanı olan Allah‘a 

dayanmakla, Allah‘ın mahlûku olduğunun bilinmesi ile bir anlam kazanmıĢ ve kâinat 

sultanının eseri ve sanatı derecesine terakki etmiĢti. Bunun için tüm mahlûkat peygamberimizi 

(sav) tanıyor, alakadar oluyor ve risaletini tebrik ediyorlardı.  

Doğruca evine gitti. Kendisini merakla bekleyen zevcesine heyecanlı bir sükûnetle: 

―Beni örtünüz! Beni örtünüz!‖ diyebildi.
177

 Hz. Hatice üzerini örttü. Bir müddet sonra 

sakinleĢti. Sadık ve vefakâr zevcesine: ―Ey Hatice! Bana bir zarar gelmesinden korkuyorum. 

Ben kah bir ıĢık görüyorum, kah bir ses iĢitiyorum‖
178

 dedi ve baĢından geçenleri anlattı ve 

Cebrail‘in (as) öğrettiklerini okudu.  

Hz. Hatice peygamberimizi (sav) teselli etti: ―Hiçbir korku ve endiĢe duymana gerek 

yok. Üzülme. Allah senin gibi bir kulu asa mahcup etmez, utandırmaz. Sen doğru sözlüsün, 

emânete riâyet edersin, akrabaların ile ilgilenirsin. KomĢularına müĢfik ve nazik davranırsın. 

Fakirlere yardımcı olur, garipleri evinde barındırırsın. Felakette ve musibette halka yardımcı 

olursun. Ben senin bu ümmete peygamber olacağını umuyorum‖
179

 dedi.  

Hz. Hatice (ra) daha sonra ―Gel, beraber ammizadem Varaka bin Nevfel‘e gidelim ve 

soralım. O Ġncil‘i ve Tevrat‘ı okumuĢ birisidir. Belki durumuna bir açıklık getirir‖ diye 

Varaka‘nın yanına gittiler.  

Varaka bin Nevfel oldukça yaĢlı ve gözleri son zamanlarda ama olmuĢ birisi idi. 

Tevrat ve Ġncil‘i okumuĢ, KureyĢ‘in durumunu beğenmeyerek Hıristiyan olmuĢtu. Hz. Hatice 

ile berber varaka‘nın yanına gittiler. Durumu ona haber verdiler. Peygamberimiz (sav) 

anlattıkça Varaka: ―Kuddüs! Kuddüs! Sana müjde! Bu gördüğün Allah‘ın Musa peygambere 

ve Ġsa peygambere gönderdiği meleği Ruhu‘l-Kuddüs, Nâmus-u Ekber‘dir. Sana müjdeler 

olsun, sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Âh! Ne olurdu, senin halkı dine davet ettiğin 

günlerde genç birisi olsaydım, kavminin seni yurdundan çıkaracağı zaman sana yardım 

etseydim‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav) sordu: ―Beni kavmim niçin yurdumdan çıkaracak?‖ 

Varaka: ―Evet seni buradan çıkaracaklardır. Hiçbir peygamber yoktur ki düĢmanlığa 

maruz kalmasın. Eğer senin davet gününe yetiĢseydim tüm gücümle sana yardım ederdim‖ 

Ģeklinde cevap verdi.
180

 

 

Ġlk Abdest, Ġlk Namaz ve Fatiha Suresinin Nüzulü: 
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Peygamberimiz (sav) daha sonraki günlerde Mekke‘nin yukarısında dolaĢırken 

Cebrail‘i (as) bir insan suretinde tekrar gördü. Cebrail (as) ökçesini yere vurdu ve oradan bir 

su çıktı. Cebrail (as) güzelce abdest aldı. Peygamberimiz (sav) onun yaptıklarına bakıyordu. 

Ellerini üç defa ovarak yıkadı. Ağzın üç defa su aldı ve yıkayarak suyu dıĢarı çıkardı. 

Burnuna üç defa su çekti. Yüzünü üç defa saç bitiminden çene altına, iki kulak arasını güzelce 

yıkadı. Önce sağ kolunu sonra sol kolunu dirsekleri ile beraber ovarak üçer kere yıkadı. Sağ 

avucunun içi ve açık olan parmakları ile baĢını meshetti. Küçük parmaklarını kulaklarına 

soktu, baĢparmakları ile kulaklarının arkasını meshetti, açıkta kalan üç parmağının arkası ile 

de boynunu meshetti. Sonra önce sağ ayağını, sonra sol ayağını bilekleri ile beraber ovarak 

üçer defa güzelce yıkadı. Abdest bitince avucuna su aldı ve ellerine akıttıktan sonra elinde 

kalanı kucağına serpti. Peygamberimize (sav) de aynı Ģeyi yapmasını emretti.  

Peygamberimiz (sav) aynı Ģekilde abdest aldı. 

Sonra Hz. Cebrail (as) peygamberimize (sav) buyurdu: ―Ya Muhammed! Allah nasıl 

ibadet edeceğini bana öğretmemi emretti. Benim yaptığımı yap, okuduğumu oku ve kıldığım 

gibi namaz kıl‖ buyurdu.  

Sonra iki rekât namaz kıldı. Tekbirini, kıyamını, kıraatın, rükûunu ve secdesini bir 

güzel gösterdi. Kıraat olarak da besmele ile Fatiha suresini okudu. Tahiyyat miktarı oturdu. 

Böylece namazı tamamladı.  

Bu abdestte ve namazda fatiha dıĢında okumalar yoktu. Sonra zamanla vahyin nüzulü 

ile yavaĢ yavaĢ tamamlanarak mükemmel hale geldi. Cebrail (as) namazını bitirdikten sonra 

peygamberimize (sav) Ģöyle buyurdu. ―Allah-ü Taala bu gün sana ve ümmetine en değerli 

suresini inzal buyurdu‖ dedi ve getirdiği sureyi namazda okuduğu gibi okudu: 

―Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu lillahi Rabbi‘l-âlemîn. Errahmanirrahîm. 

Mâliki yevmiddin. İyyâke na‘büdü ve iyyake nestaîn. İhdinassıratal müstakîm. Sıratallezine 

en‘amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve laddâllîn.‖
181

  

Cebrail (as) fatihanın sonunda ―Âmîn!‖ demesini de tembih etti. Sonra peygamberimiz 

(sav) Cebrail (as) ın kıldığı gibi fatiha suresini okuyarak iki rekât namaz kıldı. Namazdan 

sonra peygamberimize (sav) Ģöyle buyurdu:  

―Her hayırlı iĢin baĢında besmele çekmelisin. Ta ki Allah‘ın yardımı seninle beraber 

olsun. Namazın her rekâtında da mutlaka fatiha okumalısın. Fatiha‘sız namaz olmaz. 

Fatihanın sonunda da ‗Âmin!‘ demelisin. Bu fatiha suresinin yarısı Allah‘a, yarısı da kula 

aittir. Yarısı Allah‘a övgü ve senadır. Yarısı ise duadır. Bundan böyle sabah akĢam ikiĢer 

rekat namaz kılmalısın‖ dedi. Ve yanından ayrıldı.
182

 

Peygamberimiz (sav) sevinçle evine döndü. Cebrail (as) dan öğrendiklerini hanımı Hz. 

Hatice‘ye öğretti. Bundan sonra beraberce sabah-akĢam ikiĢer rekât namaz kılmaya baĢladılar. 

Hz. Hatice‘nin (ra) ammizadesi Varaka‘nın yanına gittiler. Öğrendiklerini ve Cebrail (as) ın 

öğrettiklerini anlattı. Bunun üzerine Varaka Ģöyle dedi: ―Müjde! Müjdeler olsun! Ben Ģahadet 

ederim ki Sen Ġbn-i Meryem‘in müjdelediği zatsın. Sen nebiyy-i mürselsin! Ve sen cihada 

memur edileceksin‖ dedi.
183

 

Böylece ilk nazil olan sure ―Fatiha Suresi‖ oldu. ―Ümmü‘l-Kur‘an‖ ve ―Ümmü‘l-

Kitap‖ olan Fatiha suresi ―Seb‘ul-Mesânî‖ yani yedi ayettir. Hz. Ali (ra) ın rivayetine göre 

―Fatihatü‘l-Kitap ArĢın altındaki bir hazineden alınmıĢtır.‖ Alak suresinin ilk beĢ ayetinden 

sonra tam bir sure olarak nazil olmuĢtur. Ġlk ayeti ―Besmele‖ dir. Bunun için surenin baĢına 

yazılmıĢtır. ―Âmin!‖ sureden olmadığı için fatihanın sonuna yazılmamıĢtır.  

Besmele zahirde dört kelime, esasta ise yedi kelimedir. Fatihanın yedi ayetini içine 

almaktadır. Fatiha da yedi ayet, 114 harftir. Kur‘anın 114 suresine remzeder ve Kur‘anın bir 
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hulasası olduğunu ifade eder. Bunun için ―Fatiha Kur‘anın özü, Besmele‘de Fatiha‘nın özü ve 

özetidir‖ denilmiĢtir. Bir ağacın meyvede, meyvenin çekirdekte olması gibi… 

Yüce Allah daha sonra inzal buyurduğu bir ayette belirtildiği üzere fatiha ―Seb‘ul-

Mesânî‖ dir.
184

 Besmele fatihadan bir ayet olduğu için namazda fatihayı terk eden bir ayeti 

terk etmiĢ olur. Bunun için ġafiiler namazda açıktan okurlar.
185

 Hanefiler ise gizli olarak 

okurlar.  

 

Müddessir Suresinin Nüzulü: 

Bir müddet sonra, takriben 35–40 gün sonra peygamberimiz (sav) yolda giderken 

âniden bir ses iĢitir. BaĢını kaldırıp bakar ki Cebrail (as) aslî suretinde yerle gök arasında bir 

kürsü üzerinde peygamberimize (sav) görünür. Peygamberimiz (sav) ürpererek yere yığılır. 

Görüntü kaybolduktan sonra hemen evine döner ve ―Zemmilûnî‖ ―Zemmilûnî‖ ―Beni 

örtünüz‖ ―Beni örtünüz‖ der. Hemen Hz. Hatice bir örtü ile peygamberimizin üzerini örter ve 

dinlenmesini sağlar.  

Peygamberimiz (sav) örtünün altına girince Cebrail (as) gelir ve peygamberimizin 

(sav) kalbine Ģu ayetleri vahyeder: ―Ey elbisesine bürünerek oturan sevgili Habibim! Kalk! 

Artık uyuma ve dinlenme zamanı değildir. İnsanları Rabbinden gelecek olan bir azap ile uyar. 

Rabbini zikir ve tesbih ederek adını ve şanını yücelt. Elbiseni temizle. Temiz olarak O‘nun 

huzuruna dur. Tüm kötülükleri ve çirkin işleri terk et. Yaptığın iyiliği de çok görme. 

Rabbinden sana gelen her şeye sabret. Görevinde sabırlı ol.‖
186

 

Cebrail‘in (as) gitmesinden sonra peygamberimiz (sav) gelen vahyi kalbinde yazılı 

buldu. Okunan ayetler bütün benliğini sarmıĢtı ve kalbine yerleĢmiĢti ve kalbinden bir türlü 

çıkmıyordu. Bu durumdan hem dehĢet alıyor, hem de korkuyordu. 

Bundan sonra Cebrail (as) peygamberimiz (sav) den ayrılmaz olmuĢtu. Her zaman 

geliyor ve her halinde peygamberimize (sav) yardımcı oluyordu. Her geliĢinde de ―Allah‘ın 

Fermanı‖ olan vahyi getirmiyordu. Peygamberimiz (sav) ile hususi sohbet ediyor ve 

peygamberimizi (sav) vahyi tatbike ve tebliğe hazırlıyordu. Bu beraberlik o dereceye varmıĢtı 

ki Hz. Hatice‘nin (ra) kadın kalbi durumdan endiĢe eder oldu. Peygamberimizin bu yalnızlığı 

sevmesini ve devamlı ―Bana Cebrail geliyor, onun ile sohbet ediyorum‖ demesini amcasının 

oğlu Varaka bin Nevfel‘e anlattı. Varaka onun endiĢelerini giderecek telkinlerde bulundu. 

Hatice‘nin (ra) kalbinin tatmin olması için de ona bir teklifte bulundu:  

―Hz. Muhammed‘in (sav) yanına Cebrail (as) geldiğini söylediği zaman baĢını aç. 

Eğer o melek ise sen baĢını açtığın zaman kaybolacaktır. ġayet o görünen Ģeytan ise 

kaybolmayacak ve görünmeye devam edecektir. O zaman onun melek mi yoksa Ģeytan mı 

olduğunu bilirsin‖ dedi. 

Hz. Hatice (ra) peygamberimize gelerek ―ġayet meleği görürsen geldiğini bana da 

haber ver‖ dedi. Cebrail (as) gelince peygamberimiz (sav) haber verdi. ―Geldi iĢte Ģurada‖ 

dedi. Hz. Hatice baĢından örtüsünü çıkardı ve ―ġimdi görüyor musun?‖ dedi. Peygamberimiz 

(sav) ―Hayır! Artık onu göremiyorum‖ dedi. O zaman Hz. Hatice ―Artık ben kesinlikle kanaat 

getirdim ki o gerçekten bir melektir. Zira Ģeytan olsaydı bu halde bizi terk etmezdi‖ dedi.
187

 

 

Cebrail’in (as) Peygamberimizi (sav) Vahyi Tatbike ve Tebliğe Hazırlaması: 

Peygamberimiz (sav) Cebrail (as) ın talimatı ile sabah ve akĢam kendisine nazil olan 

Kur‘an ayetlerini kıraat ederek ikiĢer rekât namaz kılmaya baĢladı. Namazlarında Müddessir 

suresinin nazil olan ―Rabbinin tekbir getirerek yücelt‖ ayeti gelmiĢti. Bunu nasıl yapacağını 

Cebrail‘e (as) sorunca, Cebrail (as) ―Namaza baĢlarken ve namazın her hareketinde ―Allahü 
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Ekber‖ diyerek Rabbini yüceltmiĢ olursun‖ buyurdu. Peygamberimiz (sav) öyle yapmaya 

baĢladı. Her rekâtında Fatiha ile beraber nazil olan ayetleri kıraat ediyordu.  

Yine Cebrail (as) ―her hayırlı iĢin baĢında ―Bismillahirrahmanirrahim‖ demesini 

tavsiye etti. Peygamberimiz (sav) artık her iĢini Besmele ile yapmaya baĢladı. Her nimetin 

sonunda ise ―Elhamdülillah‖ diyerek Allah‘a hamd ediyordu. Henüz daha tesbih ile ilgili 

ayetler nazil olmamıĢtı. Onlar da yeri geldikçe, ayetler nazil oldukça tatbik edilerek ibadet 

halini alacaktı. Çünkü peygamberimiz (sav) sadece vahyin tebliğcisi değildi; tatbikçisi ve 

bizatihi uygulayarak yaĢayarak göstericisi idi. Allah‘ın elçisi olduğu için tebliğini yapıyor, 

Allah‘ın kulu olduğu için de bizatihi tatbik ederek Allah‘a kul olduğunu gösteriyordu.  

Peygamberimiz (sav) Cebrail (as) ile çoğu zaman görüĢüyor ve konuĢuyordu. Her Ģeyi 

soruyor ve öğreniyordu. Nazil olan ayetlerin gizli ve açık anlamlarını soruyor, iman 

hakikatlerini bizatihi  Cebrail (as) dan öğreniyordu. Böylece tebliğ vazifesini yapmak için 

hazırlık yapıyordu. Yine bir gün Cebrail (as) peygamberimize (sav) sıkıntıya maruz kaldığı 

zaman ―Bismillahirrahmanirrahim. Lâ havle ve lâ kuvvete illa billahi‘l aliyyi‘l azîm‖ 

demesini öğretti.
188

 

Muhtemelen peygamberimiz (sav) bir gün Cebrail‘e (as) ―Bismillahirrahmanirrahim‖ 

ne anlama geldiğini ve niçin her hayrın baĢında söylenmesinin sebebini sordu. Muhtemelen 

Cebrail (as)  da Ģöyle cevap verdi: ―Bütün varlıklar Allah‘ın birer eseri ve mükemmel 

sanatıdır. Hepsi de kendi dilleri ile Allah‘ı anarlar, her Ģeylerini Allah‘tan isterler. ĠĢte onların 

zikirleri ―Bismillahirrahmanirrahim‖ demektir. Rahmet ve kudret, merhamet ve Ģefkat sahibi 

olan Allah‘tan bir Ģeyi istemenin anahtarı ―Bismillah‖ demektir. Besmele tüm kainatın dilidir. 

Nasıl çölde seyahat eden bir bedevi Ģakilerden korunmak için bir reisin himayesine girer, 

dünya yolcusu olan insan da ―Bismillah‖ diyerek Allah‘ın himayesine sığınır, ondan medet 

alır.  

Her yönü ile aciz ve muhtaç olan varlıklarda görünen kudret ve rahmet iĢi olan 

Ģeylerin hepsi doğrudan Allah‘a aittir. Allah‘ın onlara rahmeti ve kudreti ile yardım etmesi de 

onların lisan-ı halleri, istidat ve kabiliyetleri ile ―Bismillah‖ diyerek Allah adına hareket 

etmelerine bağlıdır. ĠĢte madenlerin hayata mazhar olmaları, bitkilerin rahmet ve kudret eseri 

nimetlerle dallarını doldurmaları, hayvanların acizlik ve ahmaklıkları ile harika iĢlere mazhar 

olmaları hep onların ―Bismillah‖ demeleri iledir. Böylece tüm varlıklar Allah‘ın birer askeri 

olurlar. Nasıl aciz bir insan askere intisap ederek bir padiĢahın kumandası altına girmesi ile 

harika bir kudrete ulaĢarak düĢman askerinin kumandanını esir edebilir. Bu kuvvet ve kudret 

kendine değil kumandanına aittir. Öyle de varlıklardaki tüm iĢler de Allah‘a aittir. Bir tohum 

―Bismillah‖ diye Allah‘a dayanmakla dağ gibi bir ağacı ve tonlarca meyveyi içinden çıkarır. 

Bir bahçe ―Bismillah‖ diye Allah‘a dayanmakla renkleri, tatları, Ģekilleri ayrı onlarca nimeti 

insana sunabilir.  

Madem her Ģey kendi dili ile ―Bismillah‖ der, Allah namına Allah‘ın nimetlerini bize 

getirip veriyorlar; biz de ―Bismillah‖ diye almalıyız. Aynen bunun gibi her iĢimizde, her 

halimizde ve her anımızda Allah‘ın rahmetine ve kudretine muhtaç olan aciz insan da her iĢini 

―Bismillah‖ diyerek yapmalıdır. Allah namına vermeli ve Allah namına almalıdır. ĠĢte bunun 

tercümanı ―Bismillahirrahmanirrahim‖ demektir‖ Ģeklinde izahlarda bulunuyordu.   

Peygamberimiz (sav) yüce Allah‘ın kendisine verdiği bu mühim ve ağır görevi hakkı 

ile yapabilmek için gece gündüz çırpınıyordu. Henüz açıktan tebliğin emredilmediği ve gizli 

davetin devam ettiği ilk üç sene peygamberimizin (sav) tebliğe hazırlık dönemini teĢkil 

etmektedir.  

Bu mühim ve önemli görevi ve dini tebliğ hizmetini yapabilmek için öncelikli olarak 

bilgi, cesaret, sabır, kararlılık yönünden ne yapacağını ve nasıl yapacağını bilmesi 

gerekmektedir. Bu da bir hazırlık dönemini ve öğrenme dönemini bittabi gerekli kılmaktadır. 
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Bunun için vahyin ilk üç senesi gizli tebliğ ve öğrenme dönemi idi. Vahyi tebliğ ederken 

kendisine sorulacak sorulara vukufiyetle, metotlu ve anlaĢılır cevaplar verebilmek ve 

muhatabını ikna edebilmek buna bağlıdır. Bunun için de ilk dönemde Cebrail (as) her zaman 

peygamberimizin (sav) yanında olmuĢtur.  

 

Yüce Allah’ın Vahyi Yazdırmayı Emretmesi: 

Ġslam‘ın yayılmasında iki Ģey çok etkin olmuĢtur. Birincisi okumak. Ġkincisi ise 

okunacak olan Kur‘an-ı Kerimi yazı ile çoğaltarak neĢretmek ve yaymaktır. Din bir eğitim 

müessesesidir. Eğitim müessesesinin de temeli okuma ve yazmaya dayanır. Talim ve 

taallümün yani eğitim ve öğretimin temel ana unsuru bunlardır.  

Yüce Allah bunun için vahye ―Oku!‖ emri ile baĢlamıĢtır. Ġkinci aĢamasında ise 

vahyin yazılarak neĢrini istemiĢ ve yazıyı, yazı aleti olan kalem ve üzerine yazı yazılan Ģey 

üzerine yemin ederek değerini ve önemi belirtilmiĢtir. Yüce Allah sureye isim olarak da 

―Kalem Suresi‖ demiĢtir. Böylece vahyin yazılmasını ima etmiĢtir. Kur‘anda olan her Ģey 

vahiy eseridir. Surelerin isimleri, tertibi, ayetlerin sayısı ve yazılıĢ Ģekli.. Bütünü vahiy 

eseridir. Cebrail (as) Levh-i mahfuzdan getirdiği Ģekilde peygamberimize (sav)  vahyeder ve 

yazdırırdı. Bundan dolayı okumak zımnî farz, yazmak ise zımnî vacip olmuĢtur.  

Yüce Allah Kalem suresinde Ģöyle buyurmuĢtur:  

―Bismillahirrahmanirrahim. Nûn. Kaleme ve onun yazdığı satırlara yemin olsun ki 

Rabbinin sana olan nimeti sayesinde sen mecnun değilsin. Şüphesiz Allah katında senin için 

bitmez ve tükenmez sonsuz bir mükâfat hazırlanmıştır.  

Şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin. Yakında sen de seni itham edenler de 

görecekler ki ‗akıllı kim, cinnete düşen kim‘? Gerçekte ise doğru yolda olanı da yoldan 

sapmış olanı da bilen Allah‘tır. Bunun için seni yalanlayanlara aldırma ve görevini yapmaya 

devam et. ‖
189

 

Yüce Allah peygamberimizi Hz Hatice (ra)yı tasdik ederek hak yolda olduğunu beyan 

ediyor, peygamberlik görevinde Ģüphe ve tereddüt içinde olmaması gerektiğini ifade 

ediyordu. Önce okumayı emreden, insanı bir damla sudan yaratan ve mühim vazifeler için 

dünyaya gönderen ve binlerce kabiliyetlerle donatan Allah, yaratılıĢ amacını kavrayarak bu 

amaca uygun istidat ve kabiliyetlerin inkiĢafını istemiĢtir. Bu da Rabbin adı ile okumaktan 

geçmektedir. ―Okumanın amacı yaratıcıyı tanımaktır.‖ Bu da kalemle ilmi öğreten Allah‘ın 

emrine uyarak okuyup yazmakla olacaktır. Bilmediklerini vahiyle öğreten Allah, bildiklerini 

ve öğrendiklerini de bilmeyenlere kalemle yazarak ulaĢtırmayı zımnen emretmiĢtir.  

Allah yaratılıĢta önceliği kaleme verdiği gibi, Kur‘anın nüzulünde de önceliği  ―Kalem 

Suresine‖ vererek Kur‘anın kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi olduğunu göstermiĢtir. Nitekim 

peygamberimiz (sav) ―Allah ilk olarak kalemi yarattı. Ona Levh-i Mahfuza kaderi yazmasını 

emretti. Kalem de sonsuza kadar olacak her Ģeyi yazdı‖ buyurmuĢlardır.
190

  

Yine bu surede peygamberin vazifesinin ―insanlara yaratılıĢ amacı olan Allah‘ın 

birliğine imanı öğretmek ve saadet-i ebediyeyi kazanmanın yollarını göstermek‖ olduğunu 

beyan eder. Bu görevi yaparken karĢı çıkanlara nasıl davranması gerektiğini de öğretmektedir.  

Devam eden ayetlerde yüce Allah Ģöyle buyurur: ―Ey Rasulüm! Seni yalanlayanlara 

aldırma. Onlar senin kendi istedikleri gibi davranmanı beklerler. O zaman sana yakınlık 

gösterirler. Bunların sana ve senin davan olan iman ve tevhid davasına bir faydası olmaz. 

Çokça yemin eden, haysiyetsiz, devamlı kusur arayan, söz taşıyan, insanları hayırdan 

alıkoyan, haddini aşan ve çok günahkâr olan katı kalpli, kötülüğü ile ün yapmış kimselere çok 

mal ve evlat sahibidir diye sakın değer verme ve iltifat etme. Onlara ayetlerimiz okunduğu 

zaman ‗Bu eskilerin masallarıdır!‘ derler ve burun kıvırırlar. Merak etme biz onların 

burunlarını damgalayacağız.  
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Onların durumu bahçe sahibi iki kişinin durumuna benzer. Kendilerini denemek için 

onlara birer bahçe vermiştik. Meyveleri toplama zamanı gelince birbirlerine fısıldayarak 

‗Kimseye haber vermeden yarın meyveleri toplayalım. Yanımıza yoksul ve fakirler uğramasın‘ 

dediler. Kendilerine bu nimetleri veren Allah‘ı hatırlayarak ―İnşallah!‖ demediler.  

Gece onlar uykuda iken Rabbinden gelen bir afet o bahçeyi yaktı ve simsiyah 

kesiverdi. Sabah erken birbirlerini çağırarak ‗Mahsulü toplamak için aman erken 

davranalım‘ diyerek bahçelerine gittiler. Bahçelerini gördükleri zaman da ‗Biz galiba yanlış 

geldik‘ diye önce inanmadılar. Sonra gerçeği görünce de ‗Doğrusu biz mahrum kaldık! Bize 

çok yazık oldu!‘ diye hayıflandılar. İçlerinde akıllı olanı da ‗Ben size Allah‘ı tesbih edin 

demedim mi?‘ diyerek birbirlerini suçlamaya başladılar. Sonunda ‗Olur ki Rabbimiz bize 

bundan daha hayırlısını nasib eder. Artık Rabbimize yöneldik‘ dediler. Dünyanın azabı işte 

böyledir; ahiret azabı ise bundan daha da şiddetli ve daha büyüktür. Keşki bilseler!  

İnanan kullarıma gelince onların sonu ebedi nimetlerle dolu cennettir. Elbette biz 

inananlar ile inanmayanları bir tutacak değiliz.‖
191

  

Yüce Allah bu ayetlerde insanlara örnekler ve misaller vererek konuĢulması gereğini 

göstermiĢtir.  

Müzzemmil Suresi Nazil Oluyor ve Peygamberimize (sav) Gece Namazı 

Emrediliyor: 

Cebrail (as) daha önce getirdiği ayetlerde emredilen ve istenene uygun Ģekilde 

peygamberimize (sav) abdesti ve namazı, temizliği, Allah‘ı zikretmeyi, tesbih, tahmid, tekbir 

vazifelerini öğretti. Hz. Peygamber (sav) de emredileni ve Hz. Cebrail (as) dan dan 

öğrendiklerini hanımı Hz. Hatice ile paylaĢıyor, namazlarını beraberce kılıyorlar ve Allah‘ı 

zikrediyorlardı. 

Artık nübüvvet görevini kavramıĢ ve benimsemiĢti. Devamlı Ģekilde kendisine nazil 

olan Kur‘anı okuyorlardı. Böylece ilk inanan ve peygamberimiz (sav) ile namaz kılarak ibadet 

eden Hz. Hatice olmuĢtu. Peygamberimizin de en büyük yardımcısı ve destekçisi o idi.  

Bir güm peygamberimiz (sav) örtüsüne bürünerek yatarken Cebrail (as) geldi. Yüce 

Allah‘ın Ģu fermanını getirdi: ―Ey örtüsüne bürünen Habibim! Gecenin bir kısmı dışında 

ibadet için kalk. Gece yarısından sonra uyan ve sana inzal edilen Kur‘anı açık açık ve tane 

tane oku. Gece namazını kıl. Biz sana çok değerli bir söz vahyedeceğiz. Gece yarısından 

sonra kalkıp Kur‘a okumak, Allah‘ı zikr için daha elverişli, nefse daha da tesirlidir. Gündüz 

vakti insanın meşguliyet zamanıdır. Rabbinin adını zikrederek tam bir ihlâs ile O‘na yönel. O 

Allah doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Sen yalnız ona tevekkül et, 

yalnız ona güven ve sadece ona sığın.‖
192

 

Peygamberimiz (sav) bundan sonra gece yarısı kalkarak Kur‘an okumaya ve gece 

namazı olan Teheccüd namazını kılmaya baĢladı.
193

 Çoğu zaman gecenin üçte ikisi olunca 

Kâbe‘ye giderek orada kılar ve kuĢluğa kadar orada kalırdı. Kur‘anı da açıktan okuduğu için 

çokları peygamberimizin namazda okuduğu Kur‘anı dinler ve hayran kalırlardı.  
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ĠLK MÜSLÜMANLAR 

 
Peygamberimize (sav) ilk olarak inanan ve onunla ibadet ederek Müslümanlığı 

yaĢayan Ģüphesiz Hz. Hatice (ra) dır.
194

 Peygamberimize her yönü ile destek olan ve arka 

çıkan odur. Sonra peygamberimiz (sav) ile namaz kılan Hz. Ali (ra) olmuĢtur. 

Peygamberimizin (sav) yanında ve himayesinde olan Hz. Ali (ra) henüz on yaĢlarında 

bulunuyordu. Peygamberimizi (sav) Hz. Hatice ile namaz kılıp Kur‘an okurken görmüĢ ve 

izlemiĢti. Sonra ―Bu yaptığınız nedir?‖ diye sordu.  

Peygamberimiz (sav) ilk olarak ona anlattı ve Ģöyle buyurdu: ―Ya Ali! Bu Allah‘a 

ibadettir. Allah‘ın seçtiği ve beğenip kabul ettiği ibadet budur. Ben de seni tüm varlıkları, seni 

ve beni, her Ģeyi yaratan ve kendisinden baĢka yaratıcı olmayan, bir olan Allah‘a inanmaya ve 

ona bu Ģekilde ibadet etmeye davet ediyorum. Ġnsana ve kendisine hiçbir faydası ve zararı 

dokunmayacak olan putlara tapınmaktan ve onlardan yardım istemekten de seni men 

ediyorum. Ġbadete ve itaate layık olan ancak her Ģeye kadir olan, her canlının hayatını ve 

rızkını veren, öldüren ve dirilten yüce Allah‘tır.‖  

Hz. Ali (ra) henüz çocuktu. Aldığı terbiye gereği anne ve babasının haberi olmadan bir 

Ģey yapmasının doğru olmadığına inanıyordu ve onlara çok saygı duyuyordu. ġöyle cevap 

verdi: ―Ben böyle bir sözü ilk defa duyuyorum ve bu ibadet Ģeklini ilk olarak görüyorum. 

Babama danıĢmadıkça bu konuda size söz veremem.‖ 

Bunun üzerine peygamberimiz (sav) Ģöyle dedi: ―Bu senin kendi tercihindir. Bu 

konuda babana bağlı değilsin. Biz bu dini henüz gizli tutuyoruz. Sakın bunu babana söyleme.‖ 

Hz. Ali (ra) bu yeni durumu düĢünmeye baĢladı. Babasının ve tüm KureyĢ ileri 

gelenlerinin saygı duyduğu ve tapındıkları, dileklerini ilettikleri putların gerçekten fayda ve 

zarar verecek durumları yoktu. Zaten kendisine de bu durum saçma geliyordu. Yaratıcı aciz 

olamazdı. Her Ģeye kadir olması gerekiyordu. O gece sabaha kadar bunları düĢündü. Kalbinde 

akıl ve tefekkürden kaynaklanan iman nuru parladı.   

Sabah erkenden kalktı. Peygamberimizden gördüğü Ģekilde abdestini aldı ve 

peygamberimizin arkasında namaza durdu. Peygamberimiz (sav) selam verdiği zaman 

arkasında Hz. Ali‘yi görünce sordu: ―Seni bunu yapmaya iten nedir? Yoksa babana sordun da 

o mu bunu yapmanı istedi?‖ 

Hz. Ali (ra) aklını ve zekâsını gösteren Ģu cevabı verdi: ―ġüphesiz Allah beni 

yaratırken babama sormadı. Ben Allah‘a iman ve itaat hususunu niçin babama sorayım?‖
195

 

Hz. Ali (ra) ilk Müslüman çocuk olma Ģerefini kazanmıĢ oldu.
196

 Hz. Ali (ra) daha 

sonra Ģöyle demiĢtir: ―Ben Resulullah (sav) ile beraber namaz kılan ilk adamım. Resulullaha 

(sav) pazartesi nübüvvet verildi. Ben ise Salı günü iman ettim ve Müslüman oldum.‖
197
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 Hz. Hatice (ra) : Cahiliye döneminde ―Tahire‖ (Namus timsali temiz kadın) olarak ün yapmıĢtı. KureyĢ 
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istemesi bunun en iyi göstergesidir.  

Peygamberimize (sav) vahiy geldiği zaman ilk inanan ve destekleyen o olmuĢtur. Peygamberimiz ile ilk 

olarak namaz kılan da odur. Allah tarafından cennette inciden bir köĢk ile müjdelenmiĢtir. (Buhari, Sahih, 4:231 

; Müslim, Sahih, 4:1820) peygamberimiz (sav) onun hakkında ―Halk beni inkar etti ama o bana inandı. Herkes 
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Yine peygamberimiz (sav) onun hakkında ―Kendi zamanında kadınların en hayırlısı ve en üstünü Meryem 

binti Ġmran idi. Bu zamanda kadınların en hayırlısı ise Hatice‘dir‖ buyurdular. (Buhari, Sahih 4:230; Müslim, 

Sahih, 4:1886; Tirmizi, Sünen, 5:702–703)  

Peygamberimiz (sav) cennet kadınlarından bahsederken de: ―Cennet kadınlarının en üstünü Hatice binti 

Huveylid, Fatıma binti Muhammed, Meryem binti Ġmran ve Firavunun zevcesi Âsiye‘dir‖ buyurmuĢlardır. 

(Müsned-i Ahmed, 1:316) 

Hz. Hatice 65 yaĢlarında iken, peygamberimizin nübüvvetinin 10. yılında Mekke‘de vefat etmiĢtir.  
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Peygamberimiz (sav) Hz. Ali (ra) ile beraber Mekke‘nin dıĢına gezmeye gidiyor, 

orada ibadet ve tefekkür ile meĢgul oluyorlardı. Yolda gider gelirlerken karĢılaĢtıkları ağaçlar, 

taĢlar ―Esselâmü Aleyke yâ Resulallah!‖ diye selam veriyorlardı.
198

 

Afif-i Kindî (ra) Ģöyle demiĢtir: ―Ben henüz Müslüman olmadan önce peygamberi Hz. 

Hatice ve Hz. Ali ile namaz kılarken görmüĢtüm. Sonra ben de onlar ile beraber durup namaz 

kılmadığıma ne derece piĢman olduğumu sizler anlayamazsınız.‖
199

 

Peygamberimiz (sav) Mekke‘nin kırlarında ve vadilerinde dolaĢır Hz. Ali (ra) ile 

beraber namaz kılarak Kur‘an okurlardı. Bir müddet sonra peygamberimizin azatlı kölesi 

Zeyd bin Hârise Müslüman oldu. Zeyd bin Harise o zaman 18 yaĢlarında bulunuyordu. 

Böylece azatlı kölelerden ilk Müslüman olan Zeyd bin Harise olmuĢtur.
200

 Bundan sonra 

peygamberimiz (sav) bir çocuk ve bir köle ile beraber üç kiĢi olmuĢlardı. Peygamberimizin 

(sav) iki talebesi olmuĢtu. Biri çocuk yaĢta bulunan Hz. Ali (ra) diğeri ise genç bir talebe olan 

Hz. Zeyd idi. Beraber namaz kılıyorlar, Mekke dıĢında beraber dolaĢıyor ve Allah‘ın 

ayetlerini tefekkür ediyor, Kur‘an ile beraber Kâinat kitabını da mütalaa ediyorlardı. Bunun 

için Hz. Ali (ra) evine çok seyrek gidiyordu.  

Ebu Talip eskisi gibi oğlunu göremez olunca aramaya çıktı. Peygamberimizin (sav) 

evine geldi, orada bulamayınca sordu. Hz. Hatice onları ―Batn-ı Nahle‖ vadisinde 

bulabileceğini söyledi. Oraya gitti. Uzaktan peygamberimizi önde imam olmuĢ, arkasında da 

Hz. Ali namaz kılarken buldu. Yaptıklarını gözetlemeye baĢladı. Namazlarını bitirip 

kalktıklarında yanlarına gitti ve sordu: 

―Yeğenim siz burada ne yapıyorsunuz?‖ 

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: 

―Amcacığım, bu Allah‘ın dinidir. Babamız Ġbrahim‘e (as) gönderdiği dinini bana da 

vahyetti. Bu dini öğretmek ile de beni görevlendirdi. Bu dine girmeye herkesten çok sen 

layıksın. Bunun için seni Allah‘ın birliğine imana ve benim de Allah‘ın elçisi olduğumu kabul 

etmeye davet ediyorum. Bu dinin temelinde Allah‘ın birliğine iman ve putlara tapınmaktan 

kaçma vardır‖ dedi.  

                                                                                                                                                         
196

 Hz. Ali bin Ebi Talib (ra) : KureyĢ‘in HâĢimî kolundan Peygamberimizin amcası Ebu Talib‘in oğludur. 5 

yaĢından itibaren peygamberimizin (sav) himayesinde büyüdü ve terbiyesinde yetiĢti. Hem anne, hem de baba 

tarafından HâĢimî idi. Hz. Ali (ra) peygamberimizin kızı Fatıma ile evleninceye kadar peygamberimizin evinde 

kaldı. Evlenince ayrı eve çıktılar. 10 yaĢında vahyin geldiği ilk haftalarda iman etti ve peygamberimiz (sav) ile 

namaz kılmaya baĢladı. “Sabikûn-u Ġslâm” ın ikincisidir. Hicret esnasında 23 yaĢında idi. Peygamberimiz (sav) 

aile içinde Hz. Ali (ra) ve Hz. AiĢe (ra) ile istiĢare ederdi. Akılda, ilimde ve Ģecaatte çok ileri idi. Peygamberimiz 

(sav) onun hakkında ―Ben ilmin Ģehriyim, Ali ise onun kapısıdır‖ (Heysemi, Zevâid, 9:114) buyurmuĢlardır. 

    Hz. Ali’nin (ra) Fazileti: Hz. Ali (ra) peygamberimizin talimatı ile okumayı ve yazmayı öğrenen ilk ―Vahiy 

Kâtibi‖dir. Hz. Hamza (ra) gibi Ģecaat ve cesaret abidesi idi. Peygamberimiz (sav) onun hakkında ―Mü‘min onu 

sever, münafık ona buğzeder‖ (Tirmizi, Sünen, 5:635) buyurmuĢlar. ―Allah‘ım! Ona dost olana dost ol, düĢman 

olana da düĢman ol!‖ Ģeklinde dua etmiĢlerdir. (Buhari, 5:118; Müslim, 4:1871) Âl-i Âbâ içinde ona da dua 

etmiĢti. (Tirmizi, 5:351,699; Müsned-i Ahmed, 6:304) Hz. Fatıma‘ya (ra) ―Ben seni ümmetimin en önce 

Müslüman olanı, en akıllısı, en bilgilisi ve en uslusu ile evlendiriyorum‖ demiĢtir. (Müsned-i Ahmed, 5:26 ; 

Heysemi, Zevâid, 9:114) Hz. Ali (ra) ―Bana Allah‘ın kitabından sorun. Vallahi nazil olan her ayetin nerede, nasıl 

ve hangi sebepten nazil olduğunu bilirim‖ derdi. (Ġbn-i Saad, Tabakat, 2:338) 
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 Tirmizi, Sünen, 5:640; Müsned-i Ahmed, 1:141; Hesemi, Mecmau‘z-Zevâid, 9:102 
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Bunun üzerine Ebu Talip Ģöyle dedi: ―Ben atalarıma çok bağlı birisiyim. Onların 

dininden ayrılmak istemem. Senin bu iĢe devam etmene de bir Ģey demem. Allah‘a yemin 

ederim ki ben hayatta olduğum müddetçe senin hoĢlanmadığın bir Ģeyi kimse sana yapamaz. 

Buna da asla müsaade etmem. Bana gelince Ģunu size söyleyeyim benim arkam hiçbir zaman 

baĢımdan yukarıda olmayacaktır.‖
201

  

Sonra Hz. Ali‘ye (ra)  döndü ve : ―Oğlum, sen ondan ayrılma. O seni yanlıĢ bir Ģeye 

çağırmaz. O daima hayra ve iyiye davet eder. Bunun için sana ona uymanı tavsiye ederim‖ 

dedi.
202

 

Peygamberimiz (sav) Hz. Ali‘ye (ra) vahyin yazılması için okuma yazmayı 

öğrenmesini tavsiye etti. Hz. Ali (ra) da Hz. Ebu Bekir (ra) baĢta olmak üzere okuma yazma 

bilenlere giderek okuma ve yazmayı kısa zamanda öğrendi. Bundan sonra peygamberimize 

(sav) nazil olan vahyi yazmaya baĢladı.  

 

Tekvir Suresinin Nüzulü: 

Yüce Allah peygamberimiz (sav) efendimize dünyanın ahiret için bir han ve bir 

bekleme salonu olduğunu, dünyanın ahiret hayatına hazırlık ve imtihan yeri olduğunu, 

insanların öldükten sonra tekrar dirilerek ebedi saadet ve ebedi Ģekavete mazhar olacaklarını 

beyan eden ―Tekvir Suresini‖ inzal buyurdu.  

Yüce Allah Tekvir Suresinde mealen Ģöyle buyurdu: 

 

―Bismillahirrahmanirrahim.  

Zamanı gelince güneşin ışığı toplanıp dürülecek, yıldızlar dökülecek, dağlar yürütülüp 

serap olacaktır. Hayvanlar bu halin dehşetinden bir araya toplanacak, denizler yarılacak ve 

dünya harap olacaktır.  

Sonra kudretimizle bedenler diriltilecek, ruhlar tekrar bedenlerine geri döneceklerdir. 

O zaman diri diri gömülen çocukların hangi günahlarından dolayı öldürüldüğü sorulacaktır. 

O zaman herkesin amel defterleri açılacak, gök yükseltilecek, cehennem kızdırılacak, cennet 

herkesin göreceği şekilde yakınlaştırılacak ve herkes o gün kendisi için ne hazırlandığını 

bilecektir. 

Yemin olsun görülen ve görülmeyen yıldızlara. Kararan geceye, ağaran güne. 

Muhakkak ki bu Kur‘an çok şerefli elçi olan Cebrail‘in getirdiği kutsal ve şerefli Allah‘ın 

kelamıdır. Kur‘anı getiren elçi de Arş-ı Mekin‘in sahibi olan Allah katında yüce bir makama 

sahiptir. O Cebrail bütün meleklerin kendisine itaat ettiği Allah katında güvenilir bir elçidir.  

Çocuklarınız gibi tanıdığınız ve her halini bildiğiniz peygamberiniz de bir mecnun, bir 

şair değil, vahyi Cebrail‘den alan bir peygamberdir. O peygamber Cebrail‘i ufukta apaçık bir 

şekilde görmüştür. Size de ancak kendisine vahyolunan gerçekleri haber vermektedir. Onun 

getirdiği Kur‘an elbette şeytanın sözü değil; Rahman olan Allah‘ın sizlere rahmeti olan 

kelamıdır.   

Ey İnsanlar! Nereye gidiyor, hangi amaca hizmet ediyorsunuz? Doğru yolu bulmanız 

için Muhammed‘in ağzından çıkan bu Kur‘ana kulak verin. Bu Kur‘an tüm âlemlere Allah 

katından bir öğüttür. Doğru yolda gitmek isteyenler onunla gidebilirler. Yeter ki siz isteyin.  

Siz isterseniz Allah da sizin için onu diler. Allah dilemedikçe sizler buna muvaffak 

olamazsınız. Meşiet-i İlahiye asıl ve esastır. Her şeyde Allah‘ın hükmü, rahmeti ve kudreti 

hâkimdir. Öyle ise sizler Allah‘a güvenerek Ondan isteyin ki Allah da sizin için onu istesin ve 

sizin için yaratsın. Aksi takdirde sizler Allah‘ın yardımı olmadan bunda muvaffak 

olamazsınız.‖
203
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Bu surede yüce Allah hem peygamberimize hem de KureyĢ‘e hitap içinde tüm 

insanlığı muhatap alarak kıyametin kopacağını ve insanların tekrar diriltilerek hesaba 

çekileceğini, insanlık için asıl meselenin de bu olduğunu açıkça beyan etmiĢtir. Bu gerçekleri 

ifade eden Kur‘andan ve Kur‘anın tercümanı olan peygamberden ve onu getiren Cebrail (as) 

dan Ģüphe edilmemesi gerektiğini de vurgulamıĢtır.  

Surenin nüzulünden sonra peygamberimiz (sav) Hz. Ali (ra) ve Hz. Zeyd‘e sureyi 

öğretti. Bu surede geçen kıyamet ve haĢir hakikatlerini izah etti. Bunun üzerine Hz. Ali (ra) 

merakla sordu: ―Ya Rasulallah! Kıyamet ne zaman kopacaktır?‖ Peygamberimiz (sav) cevap 

verdi: ―Kim ölmüĢse onun kıyameti kopmuĢtur.‖
204

 Böylece her Ģeyden önce insanın kendisi 

ile ilgilenmesi gerektiğini ders verdi. Ġnsan önce nefsine bakmalı sonra uzağa gözünü 

çevirmelidir. Kendi ölümünü düĢünmeden kıyametin kopmasını düĢünmenin doğru 

olmadığını bu veciz cevabı ile belirtmiĢ oldu.  

Peygamberimiz (sav) daha sonra ―Her kim kıyamet gününe gözü ile görür gibi 

bakmak isterse ‗Kuvvirat‘ ‗Fatarat‘ ve ‗ġakkat‘ surelerini okusun‖ buyurmuĢlardır.
205

  

 

A’lâ Suresinin Nüzulü: 

Kuvvirat Suresinden sonra Cebrail (as) yüce Allah‘ı tesbih etmeyi öğreten Âlâ suresini 

getirdi. Yüce Allah bu surede kısaca Ģu hakikatleri ders veriyordu: 

―Bismillahirrahmanirrahim. 

―Her şeyden yüce olan Allah‘ın adını tesbih et. O Rabbin her şeyi yaratan ve düzene 

koyandır. O her şeye bir kader tayin etmiş ve yaratılış amacına yöneltmiştir. O Rabbin 

kurumuş olan yeryüzünü yeşertmekte, sonra yine onu kupkuru hale getirmektedir. Sizin de 

sonunuz böyle olacaktır.  

Ey Rasülüm! Biz sana Kur‘anı okuyacağız ve sen onu bir daha unutmayacaksın. 

Ancak Allah‘ın dilediği müstesna. O sizin açığa çıkardığınızı da gizlediğinizi de, her şeyi 

bilir. Biz sana kolay olan ve iki cihan saadetine giden yolu da göstereceğiz. Sen de 

kendilerine öğüdün fayda verecek olanlara öğüt ver. Bil ki, Allah‘tan korkan öğüt alır. Senin 

vereceğin öğüdü de o dinler. Nefsinin heva ve hevesini dinleyenler ise senin öğüdünden 

kaçarlar. Onlar cehennem ehlidirler. Biz de onları oraya göndereceğiz. Orada onlar ne 

yaşarlar ne de ölürler; ancak azap içinde dururlar.  

İnkârdan ve isyandan kaçan, Rabbinin adını güzel bir şekilde anarak namaz kılanlar 

ise kurtuluşa ermişlerdir. Gerçek şu ki, insan dünyayı ahirete tercih etmektedir. Peşin ücrete 

taliptir. Ahiret hayatı ise daha hayırlı ve devamlıdır.  

Ey Habibim! Bu sana vahyolunan gerçekler senden önce peygamber olarak 

gönderdiğimiz İbrahim ve Musa‘nın kitaplarında da var olan hakikatlerdir. Sen de onlar gibi 

bu hakikatleri insanlara anlatmakla mükellefsin. Bunun için peygamber olarak seçilmişsin. 

Öyle ise hiç kimseden çekinmeden bu hakikatleri insanlara ders vermelisin.‖
206

  

Cebrail (as) sureyi vayhettikten sonra Peygamberimiz (sav) Hz. Cebrail‘e (as) sordu: 

―Allah‘ı tesbih etmek ne demektir? Ve nasıl tesbih etmeliyiz?‖ Cebrail (as) surede yüce 

Allah‘ın istediği Ģekilde tesbih etmesini öğretti. ―Yüce Allah ‗Sebbihisme Rabikke‘l-a‘lâ‘ 

buyuruyor. Öyle ise ‗Sübhâne Rabbiye‘l-a‘lâ‘ demelisin. Çünkü yüce Allah ancak kendi 

kelamı ile anlatılabilir, kendi kelamı ile övülebilir ve kendi kelamı ile ona ibadet edilebilir. 

Ġnsanın insana has ifadeleri ile Allah tesbih edilemez‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) ―Ya Cebrail! Nerde ve ne zaman tesbih etmeliyim?‖ diye sordu. 

Cebrail (as) da namazın rükû ve secdelerinde en az üçer defa ―Sübhâne Rabbiye‘l-A‘lâ‖ 

demesini öğretti.
207

 Bundan sonra namazlarda bu tesbihleri okumak sünnet oldu. Namazın 
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dıĢında da Kur‘an okurken peygamberimiz (sav) tesbih ayetlerine gelince Allah‘ı tesbih eder, 

hamd ile ilgili ayetleri okuyunca hemen Allah‘a hamd eder, dua ayetlerine gelince Allah‘a 

dua eder, istiğfar ayetlerinde de Allah‘a istiğfarda bulunurdu.
208

 

Peygamberimiz (sav) A‘lâ Suresini çok severdi. Bu sureye ―Efdalü‘l-Müsebbihât‖ 

‗Allah‘ı tesbih eden, yani Allah‘ı öven surelerin en faziletlisi‘ derdi.
209

 Namazlarda da sık sık 

okurdu. Bilhassa Cuma ve Bayram namazlarında okuduğuna dair rivayetler vardır.
210

  

 

 

Hz. EBU BEKĠR (RA) IN MÜSLÜMAN OLMASI VE ĠMANA HĠZMETLERĠ: 

 

Hz. Ebu Bekir (ra) eskiden beri peygamberimizin en yakın dostlarındandı. Samimi 

olarak görüĢür ve konuĢurlardı. Cahiliye döneminin çirkin ahlak ve adetlerinin hiç sevmez, 

içki içmez ve putlara tapmazdı. Ruhunu ve kalbini Ģirk ve küfür kirlerinden uzak tutmuĢtu. 

TanınmıĢ iyi bir tüccardı. KureyĢ onun görüĢlerinden faydalanırdı. Feraset sahibi ve ileri 

görüĢlü idi. KureyĢ‘in soyunu sopunu çok iyi bilir, kan davalarını hallederdi. O zamanın en 

önemli bilimlerinden ―Neseb Ġlmi‖nde mahirdi. Okuma yazma oranının yüzde bir olduğu o 

dönemde okuma-yazma bilen nadir insanlardan birisiydi.  

Resul-i Ekrem (sav) henüz davetini açıklamamıĢtı. Ama gizliden gizliye, kulaktan 

kulağa peygamberlik iddia ettiği yayılmıĢtı. Bunu KureyĢ‘in ileri gelenleri de duymuĢlardı. 

Yemen tarafına yaptığı ticari seyahatinden henüz dönmüĢtü ki Amr bin HiĢam (Ebu Cehil) 

Ukbe bin Ebi Muayt, baĢta olmak üzere KureyĢ eĢrafından bir gurup kendisine ―HoĢ Geldin‖ 

demek için evine geldiler.  

HoĢbeĢten sonra Hz. Ebu Bekir (ra) sordu: ―Mekke‘de ne var ne yok? Biz burada 

yokken önemli bir hadise oldu mu?‖ 

Amr bin HiĢam: ―Ya Ebâ Bekir! Senin arkadaĢın Ebu Talibin yetimi olan Muhammed 

peygamberlik iddiasına kalkıĢmıĢ. Gelmeni bekledik. Git kendisi ile konuĢ. Ġddiasından 

vazgeçmesini söyle!‖ dedi. Diğerleri de aynı Ģeyleri söylediler.   

Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir (ra) doğru peygamberimizin (sav) evine gitti ve: 

―Yâ Ebe‘l-Kâsım! Senin peygamberlik iddia ettiğin doğru mu?‖ diye sordu.  

Peygamberimiz (sav) tebessüm ederek: ―Yâ Ebâ Bekir! Ben sana ve tüm insanlığa 

gönderilmiĢ Allah‘ın elçisiyim. Ġnsanları ―Lâ Ġlâhe Ġllallah‖  demeye davet ediyorum‖ 

buyurdular. 

Hz. Ebu Bekir (ra) : ―Buna delilin nedir?‖ diye sordu. 

Peygamberimiz (sav) : ―Ya Ebâ Bekir! GörmüĢ olduğun rüya delil olarak sana yeterli 

değil midir?‖ diyince yerinden kalktı, peygamberimizi (sav) kucakladı ve alnından öptü ve: 
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 Allah’ı Tesbih Etmek: Allah‘ı tesbih etmek, yüce Allah‘ı her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederek övmek 
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ifade etmenin adı ―Tesbih‖ dir.  Biz de peygamberimizin (sav) bize öğrettiği Ģekliyle ―Sübhanallah‖ diyerek 

Allah‘ı tesbih ediyoruz. Hamd Allah‘ın nimetlerine Ģükretmenin unvanı ve adı ―Elhamdü lillah‖ kelimesi olduğu 
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dil ile. Bu ―Sübhanallah‖ demektir. Ġkincisi ise fiiliyle bu da namaz kılmakladır. Namaz kılan günde beĢ vakit 
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ibadetleri ile de Allah‘ı sevdiklerini gösterirler. Allah‘ın sevgisine de bu Ģekilde ulaĢırlar.  
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―Ben Ģahitlik ederim ki sen Allah‘ın Resulüsün‖ dedi. Müslüman olduğunu açıkladı. 

Sonra Ģöyle dedi: ―ġam tarafına yolculuk yaptığım bir sırada bir gece rüyamda bir ayın 

Mekke‘ye indiğini ve ıĢığı ile tüm evleri aydınlattığını, sonra benim evimin içine girdiğini 

görmüĢtüm. Rüyamı rahip Bahira‘ya yorumlatmıĢtım. Rahip bana: ‗Sana müjdeler olsun! 

Mekke‘de bir peygamber çıkacak ve iman nuru ile tüm evleri aydınlatacak. Sen de ona iman 

edenlerin en yakını olacaksın‘ diye yorumlamıĢtı. Sana olan imanına da beni Ģahit tutmuĢtu. 

Ben bu rüyayı baĢka hiç kimseye anlatmamıĢtım. Mekke‘den bir peygamberin zuhurunu 

bekliyordum. Bu iĢe senden daha layık birisi de olamazdı. Senin peygamberlik iddianı 

duyunca sevinçten duramadım. Hemen koĢtum geldim. Sana her hususta destek olacağıma söz 

veriyorum‖ dedi.
211

  

Mekke‘de Hz. Ebu Bekir‘in (ra) Müslüman olması kadar peygamberimizi (sav)  

sevindiren bir olay olmamıĢtır.  

Hz. Ebu Bekir (ra) peygamberimizi (sav) çok iyi tanıyordu. Doğruluğu, üstün ahlakı, 

emin ve güvenilir olması ve hayâsı halka yalan söylemesine engel iken, böyle birinin Allah‘a 

karĢı yalan iddialarda bulunması elbette imkânsız idi. Bu hususu çok iyi bilen Hz. Ebu Bekir 

(ra) peygamberimizden (sav) bu durumu öğrenince tereddütsüz iman etmiĢti.
212

 Bundan 

dolayı peygamberimiz (sav) buyurdular: ―Ġmana davet ettiğim herkes tereddüt etti ve 

düĢündü; ancak Ebû Bekir hiç tereddüt etmedi ve kabulde gecikmedi. ġüphesiz iman etti.‖
213

 

Hz. Ebu Bekir‘in (ra) tereddütsüz imanına peygamberimiz (sav) en büyük Ģahit oldu. 

Hz. Ebu Bekir‘in (ra) Müslüman olması ile Ġslam büyük bir geliĢme kaydetti.
214
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 Beyhaki, Delailü‘n-Nübüvve, 1:417; Ġbn-i HiĢam, Sire, 1:269 
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 Hz. Ebu Bekir (ra) : (M. 574–634 /Fil Yılı 2 / V.H.13 ) Babasının adı Osman, künyesi Ebu Kuhafe,  Annesi 

ise ―Ümmü‘l-Hayr‖ idi. Ata soyu peygamberimiz (sav) ile Mürre bin Kaab‘da birleĢir. Annesinin erkek çocuğu 

yaĢamadığı için doğacak erkek çocuğu Kâbe‘ye adar. Doğduğu zaman göbek adını ―Abdulkâbe‖ koyar. Sonra 

adını da ―Atik‖ koyarlar. Ġlk erkek çocuğa nispeten lakabı ―Ebu Bekir‖ olur. Müslüman olunca peygamberimiz 

(sav) adını ―Abdullah‖ olarak değiĢtirir.  

     Fil yılından 2 yıl 4 ay sonra doğmuĢtur. Cahiliye döneminde peygamberimizin yakın arkadaĢı idi. Erkeklerin 

de ilk Müslüman olanı oldu ve peygamberimiz ile olan dostluğu daha da arttı. Peygamberimiz (sav) ―Canda, 

malda, arkadaĢlıkta ve cömertlikte Ebu Bekir bin Kuhafe‘den daha fedakar ve cömert davranan birisi yoktur‖ 

(Buhari, 1:120; Müslim, 4:1854; Tirmizi, 5:607) buyurarak onu övmüĢtür.  

     Müslüman olduğu zaman 40.000 dirhemi vardı. Hepsini Müslüman olan köleleri azad etmekte harcadı. Malını 

da Müslümanlar için harcadı. Ġslam için, Allah Resulü için her türlü fedakârlığı yaptı. Her hayırda ve her ibadette 

en ileride idi. Peygamberimiz (sav) bundan dolayı ―Cennetin sekiz kapısı vardır. Her mümin ameline göre bir 

kapısından girecektir; ancak Ebu Bekir her kapıdan çağrılacak ve hepsinden içeri girecektir‖ (Buhari, 4:193; 

Müslim, 2:711; Malik, Muvatta, 2:469) burarak bunu ifade etmiĢlerdir. Her yönü ile mükemmel birisi olduğu 

için Hz. Ali (ra) ―Peygamberden sonra bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir, sonra Ömer (ra) dir.‖ (Müsned-i 

Ahmed, 1:106) diyerek bu gerçeği ifade etmiĢtir.  

    Ġmana hizmeti mükemmeldi. Ġman hizmeti onun gayreti ile büyük bir ivme kazandı. Mekke‘nin zengin ve 

asilleri onun daveti ve telkini ile peygamberimiz (sav) ile görüĢerek Müslüman oldular. Zayıfları ve köleleri de 

onun himayesi ve koruması ile Müslümanlığını koruyabildiler. Bizzat kendisi baĢta Bilal-i HabeĢi ve Ammar bin 

Yasir olmak üzere yedi köleyi satın alarak azad etmiĢ ve iĢkencelerden kurtarmıĢtı. Peygamberimizin (sav) Ġmanı 

anlatmasına ve Kur‘anı neĢretmesine ve okumasına zemin hazırlayan ve insanları peygamberimizle görüĢtüren o 

idi. Hicret eden müminlere gizli yol gösteren ve gittikleri yerde tüccar ve devlet adamları olan dostları aracılığı 

ile himaye imkânı sağlayan odur.   

    Kur‘ana hizmeti de çok mükemmeldi. Mekke‘de içinde Kur‘an okunup ibadet edilen ilk mescidi evinin 

avlusuna o yapmıĢtı. Hilafeti döneminde de Kur‘an-ı Kerimi kurduğu bir ilmî heyet vasıtası ile toplayarak 

koruyan da o olmuĢtur. (Buhari, Sahih, 6:106) Okur ve yazar olduğu için peygamberimize (sav) gelen tüm 

vahiyleri ezberler ve yazardı. Ġlk vahiy kâtibi odur. Hz. Ali (ra) ve diğer genç sahabelere okuma ve yazmayı 

öğreten ve vahiy kâtiplerini yetiĢtiren de o olmuĢtur. Peygamberimiz (sav) kendisine gelen vahyi önce ona 

yazdırır ve gelen ayetlerin hangi sureye ve kaçıncı ayete konması gerektiğini ona öğretir o da diğer katip 

sahabelere yazdırırdı. Bu faaliyette lider konumunda olan ve organizeyi yapan Hz. Ebu Bekir (ra) olmuĢtur. 

(Müsned-i Ahmed, 1:57; Ebu Davud, Sünen, 1:209) Hz. Ebu Bekir (ra) bu hizmeti organize eder ve en iyi 

yapana yaptırırdı.  
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Hz. Ebu Bekir (ra) ın Ġmana Hizmeti: 

Hz. Ebu Bekir (ra) iman ettikten sonra o zamana kadar nazil olan Kur‘an ayetlerini ve 

surelerini ezberledi. Anlamlarını peygamberimizden (sav) öğrendi. Gizli olarak yakınlarına, 

tanıdıklarından müsait gördüklerine anlatmaya baĢladı. Tüccar olduğu için hem alıĢveriĢ için 

gelen köleler ile ham de saygın biri olduğu için Mekke‘nin ileri gelen soylu ve saygın aileleri 

ile çok iyi iliĢkiler içinde idi. Temiz fıtratlı ve güzel ahlaklı olanlarını iyi tanıyordu. Fıtratı 

Ġslam‘a müsait olanları gizlice imana davet ediyor ve onlara Kur‘an okuyordu. Sordukları 

soruları ve öğrenmek istediklerine bildiği hususlarda cevap veriyor, bilmediklerini de akĢam 

olunca peygamberimizden öğreniyordu. Gönlü Ġslam‘a ısınan ve müslüman olmak isteyenleri 

de geceleri peygamberimiz (sav) ile görüĢtürerek Ģüphelerini ve tereddütlerini gidermeye 

çalıĢıyor iman etmelerini sağlıyordu.  

 

Bilal-i HabeĢî’nin Ġslam ile ġereflenmesi: 

Bilal-i HabeĢi Ümeyye bin Halef‘in HabeĢli kölesi idi. Çok temiz fıtratlı, çalıĢkan ve 

dürüsttü. Hz. Ebu Bekir (ra) onun huyunu ve ahlakını çok beğenirdi. Devamlı alıĢveriĢe 

gelirdi. Hz Ebu Bekir (ra) ona imanı anlattı ve Kur‘an okudu. Varlıkların yaratılıĢ amacını ve 

Allah‘ın onları yaratmadaki hikmetini anlattı. Ġnsanın dünya hayatı için yaratılmadığını ebedi 

cennetin ve daimi bir cehennemin kendisini beklediğini anlattı. O da temiz fıtratının gereği 

hemen bu güzel hakikatleri anladı ve kabul ederek müslüman oldu. Geceleri müsait 

zamanlarda gizli olarak bir araya gelerek Kur‘an okumaya ve namaz kılmaya baĢladılar. 

Böylece Hz. Ebu Bekir (ra) ın gayreti ile kölelerden ilk olarak Bilâl-i HabeĢi
215

 müslüman 

olmuĢ oldu. Bilal-i HabeĢî de yakın arkadaĢı Ebu Fukeyhe‘yi ve annesi Hamâme‘yi de Ġman 

ve Kur‘an ile tanıĢtırdı. Önce Ebu Fukeyhe sonra da annesi Hamâme müslüman oldu.  

Onun bu gayretini ve kendisi ile beraber baĢkalarının müslüman olması için gayretini 

öğrenen efendisi Ümeyye bin Halef kendisini çağırdı ve gerçeği sordu. Bilal (ra) çekinmeden 

gerçeği söyledi. Vazgeçmeyeceğini de ifade etti. Bunun üzerine çok büyük iĢkencelere maruz 

bıraktı. Çölde kızgın kumlar üzerine bırakılıyor ve göğsüne kaldıramayacağı taĢlar konarak 

günlerce aç ve susuz iĢkenceye tabi tutuluyordu. O ise ―Ehad, Ehad!‖ diyerek Allah‘ın 

birliğini haykırmaktan vazgeçmiyordu. Efendisi olan Ġslam düĢmanı Ümeyye bin Halef 

―Andolsun ki sen ölmedikçe veya Muhammedi inkâr edip Lat ve Uzza‘ya tapınmadıkça seni 

bırakmam ve azabı üzerinden eksik etmem‖ diyordu. 

Hz. Ebu Bekir (ra) bu duruma dayanamadı ve Ümeyye bin Halef‘e: ―Sen hiç Allah‘tan 

korkmaz mısın?‖ dedi ve Bilal‘i almak istedi. Ancak Ümeyye vermedi. Sonunda Bilal‘in 

iĢkencelere aldırmayarak dininden dönmeyeceğini anlayınca 400 dirhem ile Bilal‘in yerine bir 

güçlü kuvvetli köle vermesi karĢılığında Bilal‘i Hz. Ebu Bekir‘e (ra) sattı. Hz. Ebu Bekir (ra) 

onu alsı ve iĢkenceden kurtardı. Peygamberimizin (sav) huzuruna getirdi ve azad ettiğini 

söyledi. Hz. Bilal-i HabeĢî bir daha Resulullah (sav) den ayrılmadı.  
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 Bilâl-i HabeĢî: (v. M. 644 / H. 20) HabeĢistanlıdır.  Babası Rebâh ve annesi Hamâme de köle idi. Bilal 

Mekke‘de Cumahoğulları içinde Yemen ile Taif arasında Serah‘ta doğdu. Ümeyye bin Halef‘in kölesi idiler. 

Annesi ile beraber müslüman oldu. Çok temiz kalpli olduğu için Müslümanlığını fazla gizleyemedi. Umeyye bin 

Halef bu durumu öğrenince çok büyük iĢkencelere uğrattı. Lat ve Uzza putuna tapmadığı için çölde kızgın 

kumlar üzerinde göğsüne taĢ konularak günlerce aç ve susuz bırakıldı. Asla müĢriklerin dedikleri yapmadı. 

Ancak ―Ehad, Ehad‖ diyerek Allah‘ın birliğini haykırdı. Hz. Ebu Bekir (ra) onu 400 dirheme alarak azad etti. 

Annesini de aynı Ģekilde Hz. Ebu Bekir (ra) satın alarak azad etmiĢtir. Sesi çok güzeldi. Peygamberimiz (sav) 

onu müezzin yaptı. Peygamberimiz (sav) ona: ―Ya Bilal! Ben cennette senin ayaklarının sesini iĢittim‖ (Buhari, 

Sahih, 4:217; Müslim, Sahih, 4:1910; Müsned-i Ahmed, 2:333) buyurarak ona cenneti müjdelemiĢtir. 

Peygamberimizin (sav) yanından hiç ayrılmadı. Peygamberimizin (sav) vefatından sonra ġam‘a gidip yerleĢmek 

istedi. Hz. Ebu Bekir (ra) bırakmadı. Hz. Ömer (ra) zamanında ġam‘a gitti. Hicrî 20 tarihinde 65 yaĢında iken 

DımıĢk‘ta vefat etti.  
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Ebu Fukeyhe’nin Müslüman Olması:   

Asıl adı Eflah veya Yesar idi. Abduddar oğullarından Safvan bin Ümeyyetü‘l-

Cumahî‘nin kölesi idi. Bilâl-i HabeĢî‘nin gayreti ile Müslüman oldu. Bunun üzerine ağır 

iĢkencelere maruz bırakıldı. Onu da Hz. Ebu Bekir (ra) satın alarak azat etmiĢtir. 2. 

HabeĢistan hicretine katılmıĢ ve Bedir savaĢı öncesinde vefat etmiĢtir.  

Hz. Ebu Bekir (ra) ın babası Ebu Kuhafe bir gün ―Görüyorum ki bir takım zayıf 

köleleri alarak azat ediyorsun. Bari güçlü kuvvetlileri alsan da iĢimize yarasa sonra azat etsen 

olmaz mı?‖ dedi.
216

  

Böylece ilk Müslümanlar Hz. Ebu Bekir (ra) Hz. Ali (ra) Hz. Zeyd (ra) Hz. Bilal (ra) 

ve Hz. Ebu Fukeyhe (ra) geceleri beraber toplanıyorlar Allah Resulüne gelen Kur‘an 

ayetlerini okuyorlar, beraber namaz kılıyorlar ve Allah‘ın kitabını anlamaya çalıĢıyorlardı. 

Sabah olunca da öğrendiklerini müsait buldukları ile paylaĢmaya çalıĢıyorlardı. KonuĢtukları 

insanların bir kısmı onları dinliyor, bir kısmı onlarla alay ediyor ve bazıları da onları 

inançlarından vazgeçirmeye çalıĢıyorlardı.  

Çoğu zaman Hz. Ebu Bekir (ra) ın evinde toplanıyorlardı. Bazen de peygamberimizin 

(sav) evinde bir araya geliyorlardı. Din hizmetlerini Hz. Ebu Bekir (ra) organize ediyordu. 

ĠĢin baĢında Hz. Ebu Bekir (ra) olduğu için KureyĢ‘liler açıktan bir Ģey diyemiyor ve baskı 

yapamıyorlardı.  

 

 

Leyl Suresinin Nüzulü: 

Yüce Allah Hz. Ebu Bekir (ra) ın dine, imana ve Kur‘ana hizmetini, elindeki servetini 

ve malını fakir ve kimsesiz köleleri alarak azad etmesini överek Leyl Suresini inzal buyurdu:  

―Bismillahirrahmanirrahim.  

Yemin olsun her yeri kaplayan geceye ve ağaran güne ve kudreti ile bunları yapana! 

Yemin olsun erkeği ve dişiyi yaratana! Sizin işleriniz ve kabiliyetleriniz ayrı ayrıdır.  

Kim Allah‘ın dinini tasdik eder, günahtan kaçınır ve bağışta bulunursa biz ona her 

zorluğu kolaylaştırırız. Onu da hayırlı ve kolay olan din yoluna sokarız. Kim de kendini 

dinden ve imandan müstağni görür, dine olan ihtiyacını hissetmez de dini yalanlar ve cimrilik 

ederse biz de ona cehennem yolunu kolaylaştırırız. Cehenneme girdiği zaman ona dünyadaki 

kazancı, malı ve evladı faydasızdır.  

 İnsanlığa doğru yolu gösteren biziz. Ahiret de bizimdir, dünyada bizimdir. Sizi alev 

saçan cehennemden sakındırmak için peygamberimizi ve Kur‘anı rahmet olarak gönderdik. O 

cehenneme ancak Allah‘ın dinini inkâr eden ve hak yoldan yüz çevirenler girer. 

Allah‘ın dinini inkârdan sakınan, iman eden ve Allah‘a isyandan kaçınan, malını 

Allah yolunda harcayarak günahtan uzak duranlar ise cehennemden uzak tutulurlar. O 

mümin hiç kimseye minnet etmeden, verirken karşılık beklemeden sırf Allah rızasını arayarak 

verirler. Allah da ona öyle mükâfatlar verecektir ki o zaman da o Rabbinin vereceği bu 

mükâfattan razı olacaktır.‖
217

 

Peygamberimiz (sav) kendisine nazil olan bu sureyi akĢam evinde toplanmıĢ bulunan 

sahabelerine okudu ve Hz. Ebu Bekir‘e (ra) yazdırdı. Sonra peygamberimiz (sav) Hz. Ebu 

Bekir‘e (ra) dönerek ―Bu surede yüce Allah seni övmekte, dinin düĢmanı olan cimri Übeyy 

bin Halef ve benzerlerini de yermektedir‖ buyurdu. 

Sonra peygamberimiz (sav) ―Dünyanın ahirete hazırlanma yeri olduğunu, imanın 

yolunun sonu cennete, küfür yolunun sonunun ise cehenneme çıktığını anlattı. Dünya malının 

veriliĢ amacının da Allah‘ın rızası kazanmak olduğunu belirtti. Bir müslümanın üç mühim 
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 Hâkim, el-Müstedrek, 2:552  
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 Leyl Suresi, 92:121 
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vazifesinin olduğunu, birincisinin Allah‘ın birliğine inanmak, öldükten sonra dirildiği zaman 

hesabını düzgün vermek ve Allah‘ın elçisine uymak ve son olarak da Allah rızası için fakiri, 

yetimi ve yoksulu kayırmaktır‖ buyurdu ve daha pek çok nasihatlerde bulundu.  

 

Hâlid bin Said’in (ra) Müslüman Olması: 
Halid bin Said bin Âsî bin Ümeyye bir gece rüyasında büyük bir ateĢ uçurumunun 

kenarında durduğunu, babasının onu ateĢe atmaya çalıĢtığını Resulullah (sav) in kendisini 

belinden tutarak ateĢten kurtardığını gördü. DehĢetle uyandı.  

Rüyasını Hz. Ebu Bekir‘e (ra) anlattı. ―Zannedersem bu gerçek bir rüyadır‖ dedi. Hz. 

Ebu Bekir (ra) da peygamberimizin insanları gelecekte girecekleri cehennem ateĢinden 

kurtardığını anlattı. Öğrendiği peygamberimize (sav) gelen ayetlerden ve surelerden okudu. 

Beraberce peygamberimizin (sav) yanına gittiler. Peygamberimizi (sav) evinde bulamadılar. 

Hz Hatice (ra) peygamberimizi (sav) Ciyad mevkiinde bulabileceğini söyledi. Oraya gittiler. 

Hz. Ali (ra) ile beraber buldular. Hz Halid rüyasını anlattı ve ―Ya Muhammed, sen insanları 

neye davet ediyorsun?‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav): ―Ben insanları ―Lâ Ġlâhe Ġllallah‖ demeye, Allah‘ın birliğine, 

Ģeriki ve naziri olmadığına, her Ģeye kadir olduğuna, her Ģeyi yarattığına inanmaya, taĢtan ve 

ağaçtan yapılan ve hiçbir Ģeye gücü yetmeyen putlardan yardım istenmesine ve saygı 

duyulmasına karĢı çıkmaya davet ediyorum‖ buyurdular.  

Bunları dinleyen Hâlid bin Said ―Lâ Ġlâhe Ġllallah‖ diyerek iman etti.
218

 

Hz. Hâlid okuma yazma bilen, arap edebiyatına vakıf ender gençlerden olup zengin ve 

asil bir aileye mensuptu.
219

  

Halid‘in Müslüman olduğunu öğrenen babası Said (Ebu Uhayha) Müslüman olmayan 

ocuklarını onun üzerine saldı. Evine gelince de elindeki deyneği ile üzerine yürüdü. Döverek 

deyneği üzerinde kırdı. ―Sen atalarının dinine ihanet eden ve ilahlarımıza hakaret eden 

Muhammed‘in dinine nasıl girersin?‖ diyordu. Halid ise: ―Vallahi Muhammed doğru 

söylüyor, ve doğru yapıyor!‖ diyince Ebu Uhayha büsbütün öfkelendi, sövdü-saydı ve ―Ey 

zelil! Yaramaz! Defol git. Sana ekmek-aĢ yok!‖ diyerek evinden kovdu. 

Halid: ―benim rızkımı sen değil, Allah veriyor. Rabbim bana her yerde rızık verir!‖ 

diye mukabele edince oğullarına dönerek: ―Yakalayın ve hapsedin!‖ diye emretti. 

Yakaladılar. Bir odaya tıktılar. Sonra götürüp kızgın çölde harabe bir örene bağladılar. Aç ve 

susuz bırakarak tövbe etmesini beklediler. Halid bir gün Allah‘ın yardımı ile bir Ģekilde 

oradan kurtuldu. HabeĢistan‘a hicret edene kadar babasına görünmedi. Peygamberimizin (sav) 

yanından ayrılamadı. Kur‘an-ı kerimi yazarak ve yeni Müslüman olanlara öğreterek kendisini 

Allah‘ın dinini öğrenmeye ve öğretmeye verdi. Gizlice hanımı ile görüĢerek onunda 

Müslüman olmasını sağladı. Sonra beraberce HabeĢistan‘a gittiler. KardeĢi Amr
220

 ve hanımı 

da Hâlid‘in gayreti ile Müslüman olan ilk sahabelerdendir. 
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 Ġbn-i Saad, Tabakat, 4:99 
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 Halid bin Said: Zevcesi Ümeyne binti Halef ile beraber HabeĢ hicretine katıldı. Hicretin 7. senesinde 

Mekke‘nin fethine katıldı. Peygamberimiz (sav) onu Yemen‘e zekat amilliğine gönderdi. Hicretin 14. senesinde 

bir seferde Ģehit olmuĢtur.  
220

 Amr bin Said: Ağabeyi Hâlid‘in gayreti soncu hanımı Fâtıma binti Safvan ile birlikte Müslüman olmuĢtur. 2. 

HabeĢ hicretine iĢtirak etmiĢtir. HabeĢ muhacirleri ile Medine‘ye de hicret ederek iki hicreti gerçekleĢtirmiĢtir. 

Mekke‘nin fethinde hazır bulunmuĢ, Taif, Huneyn ve Tebük seferlerine katılmıĢtır. Hicretin 13. senesinde bir 

seferde Ģehit olmuĢtur. Peygamberimiz (sav) mühür olarak kullandığı yüzüğü ondan almıĢ ve devlet baĢkanlarına 

gönderdiği mektupları onun ile mühürlemiĢtir.   



 57 

Fecr Suresinin Nüzulü:  
Bismillahirrahmanirrahim.  

―Yemin olsun fecir vaktine ve on geceye. Çift yaratılan varlıklara ve tek olan Allah‘a, 

gelip geçen geceye. Bunların değerini anlayarak hikmetlerini düşünmek akıl sahipleri için 

yeterli değil midir?  

Geçmişte Âd ve Semud kavmine ve Firavun‘a ne yaptığını görmedin mi? Onlar 

beldelerinde azgınlık yapmışlar, fesat çıkarmışlardı. Rabbin de onların başlarına türlü türlü 

azaplar yağdırdı. Şüphesiz Rabbin her şeyi görüp gözetmektedir.  

Ne zaman Allah insana imtihan için bir nimet vererek ikramda bulunursa insan 

‗Rabbim bana ikramda bulundu ve beni üstün kıldı‘ der. Ne zaman da rızkın daraltarak 

imtihan etse ‗Rabbim bana ihanet etti‘ diye Rabbini itham eder. Asla ve kat‘a Rabbi onlara 

ihanet etmedi ama onlar Rabbinin nimetlerinin değerini bilerek yetime iyilik etmez, yoksulu 

da doyurmazlar. Mirası da helal ve haram demeden yersiniz. Malı da çok seversiniz. Bunun 

sonucu olarak sıkıntıya uğrarsınız.  

Heyhât! Kıyametin koparak yeryüzünün parçalandığı, rabbinizin emri ile mahşer 

meydanı kurulup melekler saf saf durduğu zaman haliniz nice olur? O gün cehennem 

gözünüzün önüne getirilir. İnsan o gün dünyada yaptıklarını hatırlar da pişmanlık duyar. 

‗Keşke, bu gün için hazırlık yapmış olsaydım‘ der. Fakat bunun faydası yoktur. Artık iş işten 

geçmiştir. Suçlular zincirlere vurulmuştur. O gün Allah‘ın azabı çok çetindir.  

O gün mü‘minlere: Ey dünyada nefsini iman ve ibadet ile terbiye etmiş, günahlardan 

korumuş, kalbini Allah‘ın zikri ile doldurmuş ve kemâle erdirmiş olanlar! Rabbin senden razı, 

sen de Rabbinden razı olmuş olarak Rabbine yönel! Has kullarımın arasında cennetime gir!‖ 

denilir.
221

 

Yüce Allah bu surenin baĢında peygamberimize (sav) ortasında Mekke müĢriklerine 

sonunda ise Hz. Ebu Bekir‘e (ra) hitap etmiĢtir. Peygamberimiz (sav) sureyi okuyup bitirince 

Hz. Ebu Bekir (ra) surenin sonu için: ―bu ne güzel ayet!‖ diyince peygamberimiz (sav): 

―Haberin olsun yâ Ebâ Bekir! Sen vefat edeceğin zaman ölüm meleği bunu sana 

söyleyecektir‖
222

 buyurdular.  

 

Zübeyir bin Avvâm’ın Müslüman Olması: 

Zübeyir bin Avvam bin Huveylid bin Esed,
223

 Hz. Ali (ra) ile aynı sene doğmuĢtu. 

Annesi Safiye binti Abdulmuttalip‘tir. Bu peygamberimizin (sav) emesidir. Peygamberimizin 
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 Fecr Suresi, 89:1–30  
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 Ebu Nuaym, Hilyetu‘l-Evliyâ, 4:283–284 

223
 Zübeyir bin Avam: Büyük oğlu Abdullah'tan dolayı "Ebû Abdillah" diye çağrılırdı. Peygamberimizin (sav) 

dostu ve havarisi aynı zamanda halası Safiyye binti Abdulmuttalib'in oğludur. Cennetle müjdelenen on kiĢiden 

biridir. Hz. Ömer'in vefatından sonra, halife seçimini gerçekleĢtirmeleri için tayin ettiği altı kiĢilik "Ashabü's 

ġûra" üyelerindendir. Annesi kendisini "Ebu't-Tâhir" diye çağırırdı. Fakat Zübeyr (r.a) kendisini oğlu Abdullah 

ile künyelendirmiĢ ve bu künye ile tanınmıĢtır (el-Askalânî, el-isâbe, 3:5; Ġbn HiĢâm, Sîre, 1:250; Buharî, 

Fedâilü Ashâbi'n-Nebî, 13; Ġbn Sait Tabakâtü'l-Kübra, 3:100). Zübeyr, Hz. Ebu Bekir'in islâm'a girmesinden kısa 

bir müddet sonra müslüman olmuĢtur. Ġlk müslümanların dördüncüsü veya beĢincisidir. Zübeyr'in babası ölünce, 

amcası Nevfel onun velâyetini üstlenmiĢti. Küçük yaĢta yetim kalan Zübeyr'i, annesi çok döverdi. Amcası da 

onu savunur, dövmesine engel olmaya çalıĢırdı. Ancak Zübeyr büyüyüp müslüman olunca, ona karĢı bu sevgisi 

öfkeye dönüĢtü. Öyle ki, islâm'dan dönmesi için onu bir hasıra bağlayıp asar ve ateĢ yakarak dumanla ona 

iĢkence ederdi (el-Askalâni,  3:5; Ġbn Sa'd, 3: 101) Zübeyr, 615 yılında Mekkeli müslümanlarla birlikte 

HabeĢistan'a hicret etmiĢtir. Medine'ye hicretten sonra muhacirlerle ensâr arasında kardeĢlik tesis edildiği zaman 

Zübeyr ile Seleme b. Selâme b. Vaks kardeĢ ilan edilmiĢti  Bedir günü müslümanların sayılı birkaç atı vardı. 

Bunlardan biri de Zübeyr'in Ya'sub adlı atı idi. O gün bir çok müĢriki öldürmüĢtür ki, bunlardan biri "KureyĢ'in 

aslanı, Muttaliboğulları aslanı" diye bilinen amcası Nevfel idi (Ġbn HiĢam, 1: 666-708; Ġbn HiĢam, Cemheretü 

Ensâbi'l-Arab, Kahire, 1982, 120). Zübeyr'in oğlu Abdullah, babası ile ilgili olarak Ģu olayı anlatıyor: "Ahzâb 

günü, ben ve Ebû Seleme'nin oğlu Ömer kadınların yanında bırakılmıĢtık. Bir de baktım ki babam Zübeyr, atının 

üstünde iki yahut üç kere Kurayza oğullarına gidip geldi. Evimize döndüğümüzde babama: Babacığım! Ben seni 
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(sav)  hanımı Hz. Hatice de Zübeyir‘in emesi idi. Babası Avvam deve kasabı idi. Hz. Ebu 

Bekir‘in (ra) daveti ile peygamberimizin (sav) yanına geldiler. Peygamberimiz (sav) ona nazil 

olan sureleri okudu ve anlaması için de gerekli açıklamaları yaptı. O zamana kadar nazil olan 

sureler fatiha, Â‘lâ, Leyl ve Fecr sureleri idi. Zübeyir akıllı ve temiz ruhlu olduğu için hemen 

iman etti. Henüz 11 yaĢında idi.  

Bundan sonra peygamberimizin (sav) ―Okuma‖ meclisine o da katılmaya baĢladı. Bir 

gün müĢriklerin peygamberimizi (sav) öldürmek için yakaladıkları haberi kendisine geldi. O 

zaman 12 yaĢında idi. Eline kılcını aldı ve koĢarak peygamberimizin (sav) evinin olduğu 

Mekke‘nin yukarı tarafına peygamberimizin (sav) yanına koĢtu. Bir taraftan da ―Öldürene ve 

ölene kadar savaĢacağım! Peygamberimizi ya kurtarırım veya da ölürüm!‖ diyordu. Kan ter 

içinde peygamberimizin (sav) yanına vardı.  

                                                                                                                                                         
Benî Kurayza yurduna gidip gelirken gördüm dedim. Babam: Sen beni öyle gördün mü evlâdım? dedi. Ben de 

Evet, dedim. Babam: Rasûlüllah (s.a.s); "Benî Kurayza ya kim gider de onların haberini bana getirir" dedi. Ben 

de gittim. Döndüğümde, Rasûlüllah, anası ile babasını bir arada zikrederek Ânam babam sana feda olsun" dedi 

(Buharî, Fedâilü Ashâbi'n-Nebi, 13). Yermük Vakası gününde Peygamber'in sahâbîleri, Zübeyr'e hitaben: "Ey 

Zübeyr! Rumlara Ģiddetli bir saldırı yapmazmısın ki, biz de seninle beraber Ģiddetli bir saldırı yapalım" dediler. 

Bunun üzerine Zübeyr (r.a) Rumlar üzerine Ģiddetli hamleler yaptı. Bu hamleler sırasında, Rumlar, Zübeyr'in 

omuz köküne iki darbe vurdular. Bu iki geniĢ yara arasında Bedir'de yediği bir darbenin çukurluğu vardı ki, oğlu 

Urve; "Ben çocukken bu darbenin yerine parmaklarımı sokar, oynardım" demiĢtir (Buharî, Fedâilü Ashâbi'n-

Nebi, 13). Zübeyr, Mısır fethinde de önemli bir rol oynamıĢtır. Nitekim halife Hz. Ömer, 642'de Mısır'ın Babilin 

kalesini kuĢatan Amr Ġbnü'l-Âs'a yardım için onu on bin kiĢilik bir kuvvetle göndermiĢtir. Mısır'ın o zamanki 

hükümet merkezi olan Heliopolis de Zübeyr tarafından alınmıĢtır (Ġbnü'l-Esîr, el-Kâmil, Ġstanbul 1985, 2: 5 15). 

Zübeyr'in, Hz. Osman'a baĢ kaldıran Mısırlıların, Medine'de gerçekleĢtirdikleri hareketlerde, Osman'ın Ģehid 

ediliĢine kadar, ise aktif olarak karıĢmadığı, bazı rivayetlere göre; hem kendisinin hem de Hz. Ali'nin, Hz. 

Osman'ı korumak üzere oğullarını gönderdikleri ifade edilmiĢtir. Hz. Osman'ın Ģehid edilmesinden sonra, 

ashabın büyük bir çoğunluğu Hz. Ali'ye bey'at etmiĢlerdir. Zübeyr ile Talha da bey'at edenler arasındadır.  

Anlatıldığına göre, Zübeyr ve Talha, bey'at iĢi bittikten sonra Hz. Ali'ye gelerek; "Sana hangi hususta bey'at 

ettiğimizi biliyor musun?" derler. Hz. Ali: "Evet; dinlemek ve itaat etmek üzere. Ebû Bekir, Ömer ve Osman'a 

hangi hususta bey'at ettiyseniz onun üzerine" der. Onlar ise: "Hayır, biz sana iĢte ortak olmak üzere bey'at ettik" 

derler. Hz. Ali onların bu isteklerini reddeder. Bu defa KureyĢ'ten rastladıkları bir cemaata Hz. Ali hakkında ileri 

geri konuĢurlar. Bu dedikoduları duyan Hz. Ali, Abdullah b. Mes'ud'u çağırtarak onun görüĢünü sorar. Abdullah; 

"Görüyorum ki, valilik istiyorlar. Sen de Zübeyr'e Basra valiliğini, Talha'ya da Kûfe valiliğini ver" diyerek Hz. 

Ali'ye tavsiyede bulunur. Hz. Ali bunu Ģiddetle reddeder. Bilahare, Zübeyr'le Talha, Hz. Ali'ye gelerek umre 

yapmak üzere Mekke'ye gitmek için izin isterler. Hz. Ali asıl maksadlarını bildiği halde onlara izin verir (Ġbn 

Kuteybe, El-imameti ve's-Siyâse, 51; Ġbnü'l-Esîr, a.g.e., III, 195 vd). Bundan sonra, Zübeyr, Talha ve Hz. 

ÂiĢe'nin, Cemel SavaĢında Hz. Ali'ye karĢı cephe aldıkları görülmektedir. Hz. Ali, onları karĢısında görmek 

istemediğinden ikna etme yollarını arıyordu. Bir ara Zübeyr'le karĢılaĢınca ona; "Ey Abdullah'ın babası! Seni 

buraya getiren nedir?" diye sordu Zübeyr: "Osman'ın kanını istemeye geldim" dedi. Hz. Ali; "Osman'ın kanını 

mı istiyorsun? Allah, Osman'ı öldüreni kahretsin. Ey Zübeyr! Rasûlüllah'ın sana; "Sen Haksız olduğun halde Ali 

ile savaĢacaksın " dediğini hatırlıyor musun?" deyince, Zübeyr; "Allah Ģahidimdir ki bu doğrudur" der. Hz. Ali; 

"Öyleyse benimle ne diye savaĢıyorsun?" diye sorunca Zübeyr "Vallahi bunu unutmuĢtum, Ģayet hatırlasaydım 

sana karĢı çıkmazdım, seninle savaĢmazdım" dedi (Ġbn Kuteybe, 68). Bu konuĢmadan sonra Zübeyr savaĢtan 

çekilerek geri döndü. Medine yolunda Temîm kabilesine ait bir su baĢına vardığında orada bulunan Amr b. 

Cürümüz, onu takibe baĢladı. Vâdi's-Sibâ' denilen mevkide bir fırsatını bularak Zübeyr'i Ģehid etti (H. 36) (Ġbn 

Kuteybe, 69; Ġbn Abdi'l-Berr,  2: 515; Ġbn Sa'd 3: 112; el-Askalâni, 3: 6). ġehid edildiği zaman yaĢı, kimi 

kaynaklarda 66 veya 70 olarak kayıtlıdır (Ġbn HiĢam, 1: 251; Ġbn Abdi'l-Berr, 2: 516; Ġbn Sa'd, 3: 113) Zübeyr, 

Ģehid edildiği zaman miras olarak geriye epey mal bırakmıĢtır. Bu cümleden olarak Medine'de geniĢ bir arazi ve 

on bir ev, Basra'da iki ev, Kûfe'de bir ev ve Mısır'da bir ev bırakmıĢtı. (Ġbn Sa'd, 3:108) Ashâbdan en çok fetva 

verenler yedi kiĢidir. Bunlar; Ömer, Ali, Ġbn Mes'ud, Ġbn Ömer, Ġbn Abbas, Zeyd b. Sabit ve ÂiĢe'dir. Bunlardan 

sonra ikinci derecede yer alan yirmi sahabeden biri de Zübeyr (r.a)'dir (el-Askalânî, 1: 9). Zübeyr'in dört hanımı 

ve toplam 20 çocuğu vardı.  Zübeyr (r.a), cesur ve gözüpek bir müslümandı. Mekke'de, Allah için ilk defa kılıç 

çeken odur. Medine'ye hicret ettikten sonra da yapılan tüm savaĢlara katılmıĢ, bütün sıkıntılı zamanlarda daima 

Peygamber (s.a.s)'in yanında bulunmuĢtur. SavaĢta gösterdiği üstün baĢarıdan ve çok iyi ok attığından Allah 

Rasûlü onun, Hadi at! Anam babam sana feda olsun " diyerek memnuniyetini ifade etmiĢtir. Yine onun 

hakkında; "Her peygamberin bir havarisi vardır, benim ki de Zübeyr'dir" buyurmuĢlardır (Ġbn Abdi'l-Berr, 2: 

511–513; Buharî, Fedâilü Ashâdi'n-Nebî, 13). 
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Peygamberimiz (sav) evinden çıkıyordu. Zübeyir‘i elinde kılıç kan ter içinde görünce 

sordu: ―Yâ Zübeyir nereye koĢuyorsun?‖ Zübeyir durumu anlattı. Peygamberimiz (sav) 

tebessüm buyurdular. Teselli ettiler. Sonra yanına aldı ve Kâbe‘ye doğru yürüdüler. Yolda 

peygamberimiz (sav) sordu. ―Beni gerçekten o Ģekilde bulmuĢ olsaydın ne yapardın?‖ 

Zübeyir (ra) dedi: ―Elimdeki kılıçla müĢrikler ile ölene kadar çarpıĢırdım!‖ bunu her hali ile o 

derece ciddi söylüyordu ki peygamberimiz (sav) ona ve kılıcına dua etti.
224

 

Hz. Zübeyir, Hz. Hamza ve Hz. Ali (ra) gibi kahraman ve Ģecaat abidesi bir Ģahsiyetti. 

Peygamberimizin (sav) bütün seriye ve savaĢlarına katılmıĢtır. Uhud savaĢında herkesin 

dağıldığı bir zaman peygamberimizin (sav) önünde ölmek için yemin ederek savaĢmaya 

devam enden sahabelerdendir.  

 

Hz. Osman bin Affan’ın (ra) ve Talha bin Ubeydullah’ın (ra)  Müslüman Olması: 

Hz. Ebu Bekir (ra) hiç boĢ durmuyordu. Devamlı Kur‘an-ı Kerimi okuyarak ve 

anlatarak insanlara ulaĢmaya çalıĢıyordu. Bunu yaparken de iĢi gizli tutuyordu.  Yüce Allah 

Kur‘an-ı Kerimde Kalem Suresinde ―Çokça yemin eden, haysiyetsiz ve şerefsiz olan, devamlı 

kusur arayan, söz taşıyan, insanları hayırdan alıkoyan, haddini aşan, çok günahkâr olan, 

kötülükle ün yapmış yalancı kimselere iltifat etme‖
225

 emrine uyarak bu vasıfta olanlardan 

kendini koruyor ve onlardan gizli olarak temiz fıtratlı ve güzel huylu olan fıtratı bozulmamıĢ 

olanları dine davet ediyordu.  

Bu arada müĢrikler de boĢ durmuyorlardı. Müslümanları gizlice takip ediyorlar, 

peygamberimizin (sav) yanına Kur‘an okumaya ve öğrenmeye gidenleri ve sohbetine 

katılanları tehdit ediyor, kimsesiz ve garip olanlara iĢkence yaparak inançlarından 

vazgeçirmeye çalıĢıyorlardı.  

Hz. Ebu Bekir (ra) son derce ciddi bir gayretle Hak dini yaymaya çalıĢıyordu. 

Kimsesizlere, Müslüman olduğu için evinden kovulanlara, iĢkenceye uğrayanlara yardımcı 

oluyor, yiyecek gönderiyor ve köle ise satın alarak azat etmek için elinden gelen her Ģeyi 

yapıyordu. 

Bir gün Osman bin Affan‘a gitti.
226

 Ona Kur‘an-ı Kerimin o zamana kadar nazil olan 

ayet ve surelerini okudu ve anlayacağı Ģekilde açıkladı. Peygamberimizden (sav) bahsetti. 
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 Ġbnu‘l-Esir, Üsdü‘l-Gâbe, 2:250 
225

 Kalem Suresi, 52:10–14 
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 Hz. Osman (ra) : Mekke‘ni zengin, itibarlı ve okuma yazma bilen ender kiĢilerden olup asla içki 

kullanmayan birisi idi. Son derece haya sahibi idi. Cömert, ihsanı ve ikramı bol ve hayırseverdi. Çok yumuĢak 

huylu idi. KumaĢ ticareti yapardı. (Ġbn-i Saad, Tabakat, 3:55–56) Osman b. Affân, Ümeyyeoğulları ailesine 

mensup olup, nesebi beĢinci ceddi olan Abdi Menaf'ta Resulullah (s.a.s) ile birleĢmektedir. Fil olayından altı 

sene sonra Mekke'de doğmuĢtur. Annesi, Erva binti Küreyz Büyükannesi ise Resulullah (s.a.s)'ın halası 

Abdülmuttalib'in kızı Beyda'dır. Künyesi, "Ebû Abdullah'tır. (Ġbnul-Hacer el-Askalânî, el-Ġsabe fi Temyîzi's-

Sahabe; II, 462; Ġbnül Esîr, Üsdül-Ğâbe, III, 584–585; Celaleddin Suyûtî, Târihul-Hulefâ, Beyrut 1986, 165). 

Resulullah (s.a.s) risaletle görevlendirildiğinde Osman (r.a) otuz dört yaĢlarındaydı. O, ilk iman edenler 

arasındadır. Hz. Osman, cahiliyye döneminde de Hz. Ebû Bekir'in samimi bir arkadaĢı idi (Siretu Ġbn Ġshak, 

Ġstanbul 1981, s. 121) Hz. Osman, iman ettiği zaman bunu duyan amcası Hakem b. Ebil-Âs onu sıkıca 

bağlayarak hapsetmiĢ ve eski dinine dönmezse asla serbest bırakmayacağını söylemiĢti. Hz. Osman (r.a) 

ebediyyen dininden dönmeyeceğini söyleyince, kararlılığını gören amcası onu serbest bırakmıĢtı. PeĢinden o, 

Resulullah (s.a.s)'ın kızı Rukayye ile evlenmiĢti. Mekkeli müĢriklerin iman edenlere yönelttikleri baskı ve 

iĢkenceler yoğunlaĢıp çekilmez bir hal alınca, Hz. Osman'ın HabeĢistan'a ilk hicret edenler arasında idi. Hz. 

Osman'ın, eĢi Rukayye ile birlikte HabeĢistan'a hicret eden lerdendi. Bir yahudinin mülkiyetinde olan Rume 

kuyusunu yirmi bin dirheme satın alarak bütün müslümanların istifadesine sunmuĢtu. Bu kuyunun müslümanlar 

için ne kadar önemli olduğu Resulullah (s.a.s)'in Ģu sözünden anlaĢılmaktadır: "Rume kuyusunu kim açarsa, ona 

Cennet vardır" (Buharî, Fezailu'l-Ashab, 47).  Hz. Osman, hanımı Rukayye ağır hasta olduğu için, Resulullah 

(s.a.s)'in izniyle Bedir savaĢından geri kalmıĢtı. Rukayye ordu Bedir'de bulunduğu esnada vefat etmiĢ, 

müslümanların zaferinin müjdesi Medine'ye ulaĢtığı gün toprağa verilmiĢti. Fiili olarak Bedir'de bulunmamıĢ 

olmakla birlikte Resulullah (s.a.s) onu Bedir'e katılanlardan saymıĢ ve ganimetten ona da pay ayırmıĢtı (Ġbnu‘l-

Esîr, Üsdül-Gâbe, III, 586; Suyutî, Tarih-i Ġslam, 165; H.Ġ.Hasan, Tarihu'l-Ġslâm, I, 256). Hz. Osman Bedir 
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Ölümden sonra ebedi olan ahiret hayatından bahsetti. Allah‘ın insanı baĢıboĢ yaratmadığını ve 

bu kadar değer verdiği insanı dirilmemek üzere yokluğa mahkûm etmeyeceğini ve dünyada 

yaptıklarından mutlaka hesaba çekeceğini, zalimleri cezalandırıp iyileri mutlaka 

mükâfatlandıracağını anlattı. Sonunda Ģöyle dedi: ―Allah‘ın ihsanı olan cennete rağbet et ya 

Osman! Onun rızası ve iltifatı her Ģeyin üzerindedir. Onu kazanmaya çalıĢ‖ dedi.  

Hz. Osman (ra) Ebu Bekir (ra) ın sözünü kesmeden sonuna kadar dinledi. Sonra Ģöyle 

dedi: ―Emem Ervâ binti Abdulmuttalip‘in hastalığında ziyaretine gitmiĢtim. Allah‘ın Resulü 

Muhammed (sav) de ziyaretine gelmiĢti. Ġçeri girince dikkatle kendisini izledim. O günlerde 

kendisi hakkında bazı Ģeyler duymuĢtum. Bana: ―Yâ Osman nasılsın? Ne durumdasın?‖ dedi. 

Ben de kendisine ―Sana ĢaĢıyorum. Ġçimizde çok üstün bir değerin vardı. Ama hakkında farklı 

Ģeyler iĢitiyorum‖ dedim. Bana bütün vücudu ile döndü ve: ―Ya Osman! Bil ki ‗Lâ Ġlâhe 

Ġllallah‘ Allah birdir. Ondan baĢka yaratıcı ve ibadete layık bir mabud yoktur‖ dedi ve sonra 

dönüp gitti. Allah biliyor ki ürperdim, irkildim ve tüylerim diken diken olmuĢtu. O söz bana 

çok tesir etti. O günden bu tarafa o sözün tesiri ile yaĢıyorum‖ dedi.
227

 Sonra ―AkĢam ben size 

gelirim. Beraberce O‘nu dinlemeye gideriz‖ dedi.  

AkĢam olunca gizlice peygamberimizin (sav) evine gitmek için buluĢtular. Yolda 

Talha bin Ubeydullah‘a uğradılar.
228

 Ona da durumu anlattılar. O da peygamberimizi 

dinlemek istediğini söyledi. Beraberce peygamberimizin evine gittiler.  

                                                                                                                                                         
savaĢı hariç, müĢriklerle ve Ġslâm düĢmanlarıyla yapılan bütün savaĢlara katılmıĢtır. Rukayye'nin vefat ediĢinden 

sonra Resulullah (s.a.s), Hz. Osman'ı diğer kızı Ümmü Gülsüm ile evlendirdi. Hicretin dokuzuncu yılında Ümmü 

Gülsüm vefat ettiğinde Resulullah (s.a.s) Ģöyle buyurmuĢtu: "Eğer kırk tane kızım olsaydı birbiri peĢinden hiç 

bir tane kalmayana kadar onları Osman'la evlendirirdim" ve yine Hz. Osman'a "Üçüncü bir kızım olsaydı 

muhakkak ki seninle evlendirirdim" demiĢti (Üsdül-Gâbe, 3:584–585). Hz. Osman, Medine dönemi boyunca 

sürekli Resulullah (s.a.s) tan ayrılmadı. CeyĢ'ul-Usra diye adlandırılan Tebük seferine çıkacak ordunun yaklaĢık 

üçte birini tek baĢına techiz etmiĢtir. Asker sayısının otuz bin kiĢi olduğu göz önüne alınırsa bu meblağın 

büyüklüğü rahatça anlaĢılır. Yaptığı yardımın dökümü Ģöyledir: Gerekli takımlarıyla birlikte dokuz yüz elli deve 

ve yüz at, bunların süvarilerinin teçhizatı, on bin dinar nakit para (A. Köksal, IX,162). Onun bu davranıĢından 

çok memnun olan Resulullah (s.a.s); "Ey Allah'ım! Ben Osman'dan razıyım. Sen de razı ol" (Ġbn HiĢam, Sîre, 

IV,161) diyerek duada bulunmuĢ ve; Bundan sonra Osman'a iĢledikleri için bir sorumluluk yoktur" (Suyûtî, 

Tarih,169) demiĢtir.  Hz. Ebû Bekir (r.a) halife seçilince Osman (r.a) ona bey'at etti. Ebû Bekir (r.a) halifeliği 

boyunca ümmetin iĢlerini idarede onunla istiĢarede bulundu. Ebû Bekir (r.a)'ın vefatından önce yazdırdığı Hz. 

Ömer'in Halife atanmasına dair belgeyi Osman (r.a) kaleme almıĢtır. Hz. Ebû Bekir, Osman (r.a)'ın yazdıklarını 

ona tekrar okutturduktan sonra mühürletmiĢti. Osman (r.a), yanında Ömer (r.a) ve yanında Useyd Ġbn Saîd el-

Kurazî olduğu halde dıĢarı çıkmıĢ ve oradakilere "Bu kâğıtta adı yazılan kimseye bey'at ediyor musunuz" diye 

sormuĢtu. Onlar da "evet" diyerek bunu kabul etmiĢlerdi (Ġbn Sad, Tabakat, III, 200). Halife Hz. Ömer (r.a), 

yaralanınca, hilâfete geçecek kimsenin tayin edilmesi için altı kiĢiden oluĢan bir Ģura oluĢturmuĢtu. Bunlar Hz. 

Ali, Osman, Sa'd Ġbn Ebi Vakkas, Abdurrahman b. Avf, Zubeyr Ġbn Avvam ve Talha Ġbn Ubeydullah (ra) idiler. 

Yapılan görüĢmeler neticesinde, Ģura üyelerinden dördü feragat edince görüĢmeler Hz. Osman'la Hz. Ali 

üzerinde devam etti. ġura baĢkanı Abdurrahman Ġbn Avf, geniĢ bir kamu oyu yoklaması yaptıktan sonra 

müslümanların bu iki kiĢiden birisinin halife seçilmesi üzerinde mutabık olduklarını gördü. Hz. Ali (r.a)'i 

çağırarak ona; Allah'ın Kitabı, Resulünün Sünneti ve Ebû Bekir ve Ömer'in uygulamalarına tabi olarak hareket 

edip etmeyeceğini sordu. O, Allah'ın Kitabı ve Resulünün Sünnetine tam olarak uyacağı, ancak bunun dıĢında 

kendi içtihadına göre davranacağı cevabını verdi. Aynı soruyu Osman (r.a)'a yönelttiğinde o, bunu kabul etmiĢti. 

Bunun üzerine Abdurrahman Ġbn Avf, Osman (r.a)'ı halife atadığını ilan ederek ona bey'at etti (Suyuti,171, 172; 

Ġbn Hacer, 463) Hz. Osman'a ikinci olarak bey'at eden kimse Hz. Ali (r.a) olmuĢtur. PeĢinden de bütün 

müslümanlar ona bey'at ettiler  
227

 Ġbn-i Abdi‘l-Berr, El-Ġstiâb, 3:1779 

228 Talha bin Ubeydullah (ra) : Mekke‘de okuryazar önde gelen sahabelerdendir. Peygamberimiz (sav) onu 

Cennet ile müjdelemiĢ ve ―Yürüyen bir Ģehide bakmak isteyen Talha‘ya baksın‖ (Buhari, 2:107; 4: 211–212) 

buyurarak Ģehit olacağını da haber vermiĢtir. Talha b. Ubeydullah b. Osman b. Amr Künyesi, Ebu 

Muhmmed'dir. Cennetle müjdelenen on kiĢiden biri, islâm'a giren ilk sekiz kiĢiden ve Hz. Ebubekir aracılığıyla 

müslüman olan beĢ kiĢiden biridir. Ayrıca, halife seçimini gerçekleĢtirmeleri için oluĢturulan altı kiĢilik Ashab-ı 

ġurâ arasında yer almıĢ meĢhur bir sahâbidir. Annesi, es-Sa'be bint Abdillah b. Mâlik el-Hadramiyye'dir (Ġbn 

HiĢam, Sîretü'n-Nebeviyye, 1:251 ; el-Askalânî, El-Ġsâbe fî Temyîzi's-Sahâbe, 3:290 ;Ġbnü'l-Esîr, Üsdü'l-Gâbe fî 
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Peygamberimiz (sav) onları mütebessim bir Ģekilde karĢıladı. Onlara Kur‘an-ı 

Kerimden Kuvvirat, A‘lâ ve Fecr surelerini okudu. Açıklamalarda bulundu ve gerekli izahlar 

yaptı. Sordukları sorulara cevaplar verdi. Dünya hayatının faniliğinden ahiretin baki 

olmasından ve öldükten sonra Allah‘ın yeniden insanları ihya etmesinden bahsetti. Allah‘ın 

yüceliğini anlattı. Bütün bunları dinleyen Osman bin Affan ve Talha bin Ubeydullah büyük 

bir tesir altında kaldılar ve ―Lâ Ġlâhe Ġllallah‖ diyerek iman ettiler.  

Hz. Osman (ra) söz aldı ve: 

―Yâ Resulallah! Ben son ġam yolculuğundan dönerken Maan ve Zerkâ arasında mola 

vermiĢtik. Orada dinlenirken uyku ile uyanıklık arasında hatiften bir ses iĢittim. ġöyle 

diyordu: ‗Ey uyuyanlar uyanın! Ahmed Mekke‘de zuhur etti.‖ Biz Mekke‘ye geldik ve sizin 

nübüvvet haberinizi duyduk‖ dedi.
229

 

Talha bin Ubeydullah da söz alarak Ģöyle dedi: ―Ey Allah‘ın Rasülü! Ben de ticaret 

amacı ile ġam‘a gitmiĢtim. Bursa panayırında bir rahip ‗Ġçinizde Mekke‘li var mı?‖ diye 

sordu. Ben Mekke‘li olduğumu söyledim. Bana yaklaĢtı ve ‗Ahmed zuhur etti mi?‖ diye 

sordu. Ben ‗Ahmed de kim?‘ dedim. Bana ‗O Abdullah bin Abdulmuttalip oğludur. O ahir 

zaman peygamberidir. Mekke‘den çıkarılacak ve hurmalık taĢlık bir yere hicret edecektir‘ 

dedi. Mekke‘ye geldim ve sizin haberinizi duydum. Ebu Bekir‘in de size uyduğunu söylediler.  

Bunun üzerine peygamberimiz (sav) diĢleri görünecek Ģekilde tebessüm buyurdular.
230

 

Talha bin Ubeydullah (ra) Hz. Ali (ra) ve Hz. Zübeyir (ra) ile aynı sene doğmuĢlardı. Bu 

durumda ġam seferinde on iki yaĢında olduğu anlaĢılmaktadır.  

 

Sa’d bin Ebî Vakkas’ın Müslüman Olması:  

Peygamberimiz (sav) bir gün genç sahabeler ile Mekke‘nin Ciyad mevkiinde oturmuĢ 

Kur‘an okuyor ve öğretiyordu. Saad bin Ebi Vakkas oradan geçiyordu. Peygamberimizi (sav) 

ve genç sahabeleri görünce uzakta oturdu ve merakla konuĢmalarını dinlemeye ve 

yaptıklarına hayranlıkla bakmaya baĢladı. Namaz vakti gelince peygamberimiz (sav) ile 

sahabeleri ikindi namazını kıldılar. Namazdan sonra Kur‘an okudular ve anlamadıklarını 

peygamberimize (sav) sordular. Peygamberimiz (sav) onlara ikna olacakları Ģekilde cevaplar 

verdi. Saad bin Ebi Vakkas uzaktan gayet ciddiyetle dinliyordu.  

Peygamberimiz (sav) onun bu ciddiyetle dinlemesinden hoĢlandı. Saad‘a dönerek: ―Ey 

Saad yaklaĢmaz mısınız? Gel bizimle beraber ol‖ buyurdu. Saad yaklaĢtı. Peygamberimizin 

Kur‘anı okumasını ve izahlarını yakından dinledi. Sohbetin sonunda peygamberimiz (sav) 

Saad‘a : ―Ey Saad! Gel sen de Allah‘ın dinini kabul et. Bu din, insanı bir amaç için yaratan 

Allah‘ın insanı ebedi saadete hazırlayan dinidir‖ buyurdu.  

                                                                                                                                                         
Ma'rifeti's-Sahâbe, 3:85) Bedir‘de ġam kervanını özetlemek için gidenlerin arasında olduğu için savaĢta 

bulunamamıĢtır. Bedir'den sonraki birçok savaĢa katılmıĢtır. Uhud günü Peygamber (s.a.v.)'i kahramanca 

müdafaa etmiĢ, O'na bir Ģey olmasın diye atılan oklara, indirilen kılıç darbelerine karĢı vücudunu siper etmiĢtir. 

Sonuçta birçok kılıç ve ok yarası almıĢ, aldığı yara neticesi bir kolu çolak kalmıĢ, yine Resulullah'ı müdafaadan 

geri durmamıĢtır (Ġbn HiĢam, Sire,2: 80) SavaĢta yaralanan peygamberimizi (sav) sırtına alarak Uhut dağına 

çıkaran o olmuĢtur. Hz. Ömer (ra) ın MeĢveret meclisinden eksik etmediği altı kiĢiden birisi de o idi. Hz. 

Osman'ın Ģehid edilmesinden sonra, müslümanların büyük bir kısmının Hz. Ali'ye bey'at ettiğini biliyoruz. Bu 

bey'atte bulunanlardan biri de Talha b. Ubeydullah'tır. Ancak, bey'atten kısa bir süre sonra, Talha ile Zübeyr 

Ġbnü'l-Avvam'ın, Hz. Ali'ye karĢı çıkan Hz. ÂîĢe'nin yanında yer almıĢlardır. Neticede Zübeyr, Hz. Ali'ye karĢı 

çıktığına piĢman olarak savaĢ meydanını terketmiĢtir. Talha ise mücadeleye devam etmiĢ, nihayet Cemel günü 

(H. 36) Mervan b. Hakem tarafından öldürülmüĢtür. Vefat ettiği zaman tahminen 60–64 yaĢlarındaydı. Ashâbın 

zenginlerindendi. Zengin olduğu kadar da cömertti. Cömertliği sebebiyle kendisine "el-Fayyâd" denirdi. Vefat 

ettiği zaman, miras olarak bir hayli gayrimenkul, nakit para ve değerli eĢya bırakmıĢtır. Rivâyete göre gayrı 

menkullerinin tutarı otuz milyon dirhem, nakitlerinin tutarı iki milyon ikiyüz dirhem ve ikiyüz bin dinar idi. 

Sadece Irak'tan gelen yıllık geliri yüz bin dirhem civarındaydı (Ġbn Sa'd, Tabakat, 3:221)  

229
 Ġbn-i Saad, Tabakat, 3:55 
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 Ġbn-i Saad, Tabakat, 3:214–216; El-Ġsâbe, 2:220–221 
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Saad bin Ebi Vakkas henüz on yedi (17) yaĢındaydı.
231

 Okunanlardan ve 

gördüklerinden çok etkilenmiĢti. Nasıl müslüman olunacağını sordu. Peygamberimiz (sav) 

öğretti. O da ―Lâ Ġlâhe Ġllallah‖ diyerek müslüman oldu.
232

  

                                                 
231

 Sa'd b. Ebî Vakkas: Babası Malik b. Vuheyb'dir. Malik'in künyesi Ebî Vakkas olup, Sa'd bu künyeye 

nispetle Ġbn Ebî Vakkas olarak çağrılırdı. Anne tarafından da nesebi Rasûlüllah (s.a.s) ile birleĢmektedir. Annesi 

Hamene binti Süfyan b. Ümeyye'dir. Zühre oğullarından olup peygamberimizin annesi ile akraba idi. Sa'd (r.a), 

ilk iman edenlerden biridir.. Sa'd (ra) on yedi yaĢında Müslüman oldu.  (Sa'd, Tabakâtül-Kübrâ, 3:139). Sa'd'ın 

müslüman olduğunu öğrenen annesi, buna çok üzülmüĢ, dinden dönmezse, yemeyip içmeyeceğine dair yemin 

etmiĢti. Sa'd, annesine, bunu yapmamasını, çünkü dininden dönmeyeceğini söyledi. Yeminini uygulamaya koyan 

annesi, bir zaman sonra açlık ve susuzluktan bayılmıĢtı. Ayıldığında Sa'd ona; "Senin bin tane canın olsa ve 

bunları bir bir versen, ben yine de dinimden dönmeyeceğim" demiĢti. Onun kararlılığını gören annesi 

yemininden vazgeçmiĢti. Sa'd (r.a) annesine çok düĢkündü ve ona bir zarar gelmesini asla kabul edemezdi. 

Ancak imanla alakalı bir konuda Rabbine isyan edip baĢkalarının heva ve heveslerine de tabi olamazdı. Sa'd (r.a) 

ve benzerlerinin karĢılaĢacağı bu gibi durumları çözümlemek ve iman edenleri rahatlatmak için Allah Teâlâ Ģu 

âyet-i kerimeyi göndermiĢti: "Bununla beraber eğer, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir Ģeyi bana ortak koĢmak 

için seninle uğraĢırlarsa, o zaman onlara itaat etme. Dünya iĢlerinde onlara iyi davran..." (Lokman, 31:15). Sa'd 

(r.a), Medine'ye hicrete kadar Mekke'de kalmıĢtır. Dolayısıyla müĢrikler tarafından uğradıkları bütün saldırı ve 

iĢkencelere diğer müslümanlarla birlikte Mekke'de müslümanlar, Mekke zorbalarının saldırılarından emin olmak 

için ibâdetlerini gizli ve tenha yerlerde ifa ediyorlardı. Bir gün Sa'd (r.a) arkadaĢlarıyla birlikte ibâdet ederlerken 

müĢriklerden bir grup onlara sataĢarak Ġslâmla alay etmiĢler ve onlara saldırmıĢlardı. Sa'd eline geçirdiği bir deve 

sırt kemiğini alıp müĢriklere karĢılık vermiĢ ve onlardan birini yaralayarak kanlar içerisinde bırakmıĢtı. ĠĢte 

Ġslâm'da Allah için ilk akıtılan kan budur. (Üsdü'l-Gâbe, 2:367). Sa'd (r.a) Medine'ye hicretle birlikte Ġlk seriyye, 

Hicretin yedinci ayında Mekke kervanının yolunu kesmek için otuz kiĢiden oluĢan Hz. Hamza komutasındaki 

seriyyedir. Sa'd (r.a)'da bu ilk askerî birliğe katılanlardandır. Bir ay sonra Ubeyde b. Haris komutasında 

gönderilen seriyye KureyĢ kervanıyla karĢılaĢtığında ilk oku Sad b. Ebi Vakkas (r.a) atarak çatıĢmayı baĢlatmıĢtı. 

Mekke'de Allah yolunda ilk kan akıtan kimse olma Ģerefi Sa'd (r.a)'a ait olduğu gibi, yine Allah yolunda ilk ok 

atma Ģerefi de böylece ona nasip olmuĢtur. Sa'd (r.a) Ģöyle demektedir: "Araplardan Allah yolunda ilk ok atan 

kimse benim." Sa'd b. Ebi Vakkas (r.a)'ın bütün cihad faaliyetlerine aktif bir Ģekilde iĢtirak etmiĢtir. Bedir 

savaĢında müĢrik süvari birliğinin komutanı olan Sa'id b. el-As'ı öldürüp kılıcını Rasûlüllah (s.a.s)'e getirmiĢti. 

Peygamberimiz (sav) de Zülkife adındaki bu kılıcı ganimetlerin dağıtılıĢında Sa'd'a vermiĢti. Uhud savaĢında, 

müĢriklerin üstünlüğü ele geçirdiği ve müslümanların paniğe kapılarak dağıldığı esnada Rasûlüllah (s.a.s)'ın 

yanından ayrılmayıp gövdelerini siper ederek onu korumaya çalıĢan bir kaç kiĢiden birisi Sa'd b. Ebi Vakkas 

(r.a) idi. O, cesaretinden hiç bir Ģey kaybetmeden ok atmaya devam ediyordu. Sa'd (r.a) ok atmakta mahirdi ve 

hedefini ĢaĢırmıyordu. Rasûlüllah (s.a.s) ona ok veriyor ve Ģöyle diyordu: "At Sa'd Anam babam sana feda 

olsun.‖ (Müslim, Fezâilü's-Sahabe, 5) ―Allahım! Said‘in okunu ve atıĢını doğrult‖ Ģeklinde de dua buyurdular. 

(Hâkim, Müstedrek, 3:26) Rasûlüllah‘ın (sav) övgü, rıza ve hoĢnutluğu ifade eden bu kelimeleri, ana ve babasını 

bir arada zikrederek bir de Zübeyir bin Avvam için kullanmıĢtır. Sa'd (r.a)'ın Uhud günü gördüğü hizmet ve 

gösterdiği kahramanlık gerçekten çok büyüktü. Onun bu günde tek baĢına bin ok attığı rivayet edilmektedir 

(Üsdül-Gâbe, 2: 367). O, Hendek, Hudeybiye, Hayber, Mekke'nin fethi ve diğer gazvelerin tamamına katılmıĢtır 

(Ġbn Sa'd, 3:142). Rasûlüllah (s.a.s)'ın vefatından sonra Hz. Ebu Bekir (r.a)'a bey'at eden Sa'd (r.a), Hz. Ömer 

döneminde aktif olarak devlet idaresinde görevler almıĢtır. Bu dönemde onun en önemli görevlerinden birisi, 

Ġran Ġmparatorluğunu çökerten Kadisiye ordusunun kumandanlığıdır. Hz. Ebû Bekir (r.a) döneminde Ġranlıların 

elinde olan Irak'ın büyük bir bölümü fethedilmiĢti. Hz. Ömer (r.a) iĢ baĢına geçtiği zaman yapılan istiĢareler 

sonucunda Sa'd b. Ebî Vakkas'ın hazırlanan orduya komutan tayin edilmesi kararlaĢtırıldı. Kadisiye, islâm 

ordularının kazandığı en parlak ve kesin zaferlerden biri olarak tarihe geçmiĢtir. Hz. Ömer (r.a)'in onayı alınarak 

yerleĢime ve ordunun askerî stratejisine uygun bir konumda olan Küfe, ordugâh Ģehir haline getirildi. Sa'd bölge 

valisi olarak Kûfe'de üç buçuk yıl kalmıĢtır. Hz. Ömer (r.a), kendisinden sonra halife seçimini gerçekleĢtirmek 

için altı kiĢilik bir Ģûrada Sa'd (r.a) da vardı. Hz. Ömer (r.a)'in vefatından sonra halife tayini için müzakereler 

baĢladığı zaman Sa'd, Abdurrahman b. Avf lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıĢtır. Hz. Osman (r.a), halife 

seçildiği zaman; Ömer (r.a)'in vasiyetine uyarak Sa'd'ı Küfe valiliğine tayin etti. Ancak, bu seferki Küfe valiliği 

de fazla sürmemiĢtir. Daha sonra Sa'd (r.a) Medine yakınlarındaki Akik vadisinde bulunan çiftliğindeki evine 

yerleĢmiĢ ve ziraatla uğraĢmaya baĢlamıĢtır. Sa'd (r.a), Hz. Osman (r.a)'ın Ģehid ediliĢiyle baĢlayan fitne ve 

ihtilaflardan tamamen uzak kalmaya gayret etmiĢtir. O, müslümanlar arasında kan dökülmesinden çok rahatsız 

oluyor ve taraflardan kendisine gelen teklifleri geri çeviriyordu. O, ümmetin üzerinde anlaĢtığı bir halife ortaya 

çıkıncaya kadar kendisine hiç bir Ģeyden bahsedilmemesini istemiĢti. Sa'd (r.a), gruplar arasında verilen 

mücadelelerde kimin haklı kimin haksız olduğunun açıklığa kavuĢturulmasının mümkün olmadığını bildiği ve 

haksız yere bir müslümanın kanını akıtmaktan çekindiği için böyle davranıyordu. O, kendisine gelenlere Ģöyle 

diyordu: "Bana, iki gözü, dili ve iki dudağı olan ve Ģu kâfirdir, Ģu mü'mindir diyen bir kılıç getirilinceye kadar 

asla kimseyle savaĢmam" (Ġbn Sa'd, 3:143; Üsdül-Gâbe, 2:368).  Sa'd (r.a), güçlü bir kiĢiliğe ve siyasî destege 
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Sa‘d bin Ebî Vakkas (ra) peygamberimizin (sav) de annesi tarafından yeğeni 

sayılırdı.
233

 Bu yüzden Hz. Ebu Bekir (ra) onunla hususi olarak ilgilendi.   

 

Ġlk Müslümanların Özellikleri: 

Peygamberimiz (sav) vahyin kendisine gelmesi ile insanın maddi ve manevi terakki ve 

tekâmülünün gereği olan okuma ve yazma faaliyetlerine baĢladı. Yüce Allah insanın 

terakkisini okumaya bağlamıĢtı. Öncelikli olarak Allah‘ın adı ile baĢlayan Allah‘ın kelamı 

okunacaktı. Bunun ile insanın yaratılıĢ amacı, yaratıcı ile münasebeti, ölüm ile insanın yok 

olmayacağı ve ebedi bir âleme hazırlanmak için dünyaya geldiği tahakkuk edecekti. Ebedi 

âlemde kendisine fayda verecek olan Allah‘ın rızasına uygun ameller iĢlemesi gerekecekti. 

Bütün bunlar Allah‘ın emri olup hepsi de ibadet sınıfına dâhil idi. 

Bu hizmetleri yapma yanında ataların devam edegelen puta tapınma ve dünya hayatını 

her yönü ile kazanma gibi yanlıĢ ve batıl inançlardan vazgeçmek gerekiyordu. Bu da pek çok 

sıkıntıyı göze almak demekti. Bunun için geleneklere bağlı olarak bir hayat süren yaĢlılardan 

ziyade peygamberimizin davetine genç ve fıtratı bozulmamıĢ kimseler icabet ediyordu. Bu 

babda ilk müslümanların özelikleri Ģunlardı: 

 Genç Olmaları: Hz. Ali (10) Hz. Zübeyr (10) Hz. Talha (10) Hz. Saad bin 

Ebi Vakkas (17) Hz. Zeyd bin sabit (18) Hz. Bilal-i HabeĢî (22) yaĢlarındaydı. 

 Temiz Ahlaklı ve Saygın Olmaları: Hz. Ebu Bekir ve Hz. Osman (ra) gibi 

itibarlı, saygın ve ahlak ve fazilet timsali kimseler ilk Müslüman olmuĢlardı. 

 Okur-Yazar Olmaları: Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Zübeyir, Hz. Talha, 

Halid bin Said (ra) hep okur-yazardı. Bunun için okunan ve yazılan bir kitaba 

değer vermiĢlerdi. Peygamberimiz (sav) Hz. Ali ve Hz. Zeyd‘i (ra)  de okuma 

yazma öğrenmek için teĢvik etmiĢ, onlar da kısa zamanda öğrenmiĢlerdi.  

 Kur’anı Ġyi Anlamaları ve Ġslam Ġçin Çile Çekmeleri: Ġslam davasını her 

Ģart ve durumda savunmuĢ ve asla taviz vermemiĢlerdir. Bunun için pek çok 

çile çekmiĢler ve iĢkencelere maruz kalmıĢlardır. Kur‘an-ı Kerimi doğrudan 

peygamberimizden (sav) öğrenmiĢ ve sohbetlerinde çok bulundukları için 

anlamını da peygamberimizin açıklamalarından çok iyi kavramıĢlardı.  

 Cennetle MüjdelenmiĢlerdir: Hizmetlerinden, Kur‘ana bağlılıklarından ve 

imandaki salâbetlerinden dolayı cennetle müjdelenmiĢlerdir. 

 

DUHA SURESĠNĠN NÜZULÜ: 

Peygamberimiz (sav) gayretli bir Ģekilde gizli olarak Kur‘an-ı Kerimi tebliğ etmeye, 

öğretmeye çalıĢıyordu.  Bu hususta en büyük yardımcısı Ģüphesiz Hz. Ebu Bekir (ra) idi. 

Toplantıları o tertip ediyor, peygamberimizin (sav) sohbetine gençleri ve temiz insanları o 

davet ediyor ve gizli olarak gelmelerini organize ediyordu. Peygamberimiz (sav) gündüzleri 

de Mekke‘nin kırlarına, vadilerine ve dağlarına çıkıyor ve halkın içine fazla çıkmıyordu. 

Çünkü çok rahatsız ediyorlardı. Çıktığı zamanda genellikle Kâbe‘ye giderdi. Kâbe‘de de 

kimisi merakından, kimisi de peygamberimizi sıkıĢtırmak için etrafında toplanıyorlardı. 

Bunun için peygamberimiz (sav) konuĢmalarını gizli tutuyordu. 

                                                                                                                                                         
sahip olduğu halde, riyaset çekiĢmelerinin içine girmekten ömrünün son günlerine kadar kaçınmıĢtır. Oğlu Ömer 

ve kardeĢinin oğlu HaĢim gidip ona; "Yüz bin kılıç sahibi var ki, hepsi seni hilafet için en liyakatli adam tanıyor" 

dediklerinde onun buna verdiği cevap Ģu olmuĢtu: "Bu sizin yüz bin kılıcınızdan daha kuvvetli tek bir kılıç, 

mü'mine çekilince onu kesmeyen, kâfire karĢı sıyrılınca onu kesen kılıçtır." (Asrı Saadet, 1: 436). Onun bu 

anlamlı sözleri, müslümanların birbirlerine zarar vermelerine karĢı ne kadar hassas olduğunu ifade etmektedir. 

Sa'd (r.a), Hicrî 55 yılında ikâmet etmekte olduğu Medine'nin dıĢındaki Akik vadisinde vefat etmiĢtir.  
232

 Ġbnu‘l-Esîr, Üsdü‘l-Gâbe, 2:368; Beyhakî, Delâilü‘n-Nübüvve, 1:418 
233

 Tirmizi, Sünen, 5: 49 
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Ġnanan müminler de peygamberimizi olur-olmaz zamanlarda rahatsız etmekten 

çekiniyorlardı. Ancak peygamberimizin (sav) belirlediği saatlerde toplanarak ondan vahyi 

dinliyorlardı. Ancak Hz. Ali (ra) ve Hz. Zeyd (ra) gibi vahyi yazmakla görevli olanlar 

peygamberimizin yanından genellikle ayrılmıyorlardı. Onlar da peygamberimizi (sav) 

çağırdığı zaman giderlerdi. Çünkü peygamberimiz (sav) devamlı olarak Cebrail (as) ile 

görüĢüyordu. Bunun için rahatsız etmek doğru değildi.  

Peygamberimizin (sav) amcaları peygamberimizin (sav) durumunu kendi aralarında 

konuĢuyorlardı. Peygamberimizin durumuna hayran oluyorlar ama getirdiği dine 

geleneklerine muhalif olduğu için girmek istemiyor ve ĢaĢkınlıklarını dile getiriyorlardı. Bir 

gün Ebu Tâlib kardeĢi Abbas‘a peygamberimiz (sav) hakkında Ģöyle dedi: 

―KardeĢim! Muhammed de gördüğümü haber vereyim mi? Ben onu himayeme aldım. 

Gece-gündüz ondan ayrılmaz oldum. Hatta kendi döĢeğim de onu uyutuyordum. Bir gece 

soyunmasını istedim. Baktım hoĢnut olmadı. Ġsteğime karĢı da çıkmadı. ‗Amca yüzünü dön de 

soyunayım. Çünkü vücudumu görenden hoĢlanmam‘ dedi. Sözüne ĢaĢırdım. DöĢeğime girdi. 

Ben de girdim. Baktım, aramızda bir örtü var. Halbuki onu ben koymamıĢtım. Vücuduna 

bakayım dedim, göremedim. Çok zaman da onu döĢeğimde kaybederdim. Aramaya çıkardım. 

‗amca ben buradayım‘ derdi. Ondan duymadığım sözler iĢitirdim. Yemeğe baĢlarken hep 

‗Bismillahi‘l-Ahad‘ derdi. Sonunda da ‗Elhamdü lillah‘ derdi. Ben ĢaĢardım. Kendisinden ne 

boĢ bir söz, ne yalan, ne de bir gülmek gördüm. Çocuklar oynarken beraber durmaz, 

oyunlarını sadece seyrederdi. Ömrüme yemin olsun ki onda büyük bir feyizden alametler 

vardır.‖
234

 Amcaları böyle konuĢtukları halde inanma ve dinine yardımcı olma konusunda çok 

gevĢek davranıyor ve bir türlü dinine yardımcı olmuyorlardı. Onların bu tavırları da 

müĢriklere peygamberimize sataĢma konusunda cesaret veriyordu.  

Hatta bir defasında müĢrikler peygamberimizi (sav) taĢlamıĢtı da parmağı kanamıĢtı. 

Peygamberimiz (sav) buna çok üzülmüĢ ve kendi kendini Ģöyle teselli etmiĢti: “Mâ ente illâ 

usbuin demeytü / Ve fî sebilillahi mâ lekîytü”
235

 

Bu durum çok zoruna gitmiĢti. Rahatsızlandı ve üç gün evinden dıĢarı çıkmadı. Hz. 

Hatice (ra) nin yanına bir kadın gelmiĢti. Peygamberimize (sav) : ―Umarım Ģeytanın seni terk 

etmiĢtir. Görüyorum ki üç gündür evinden çıkmıyorsun‖ dedi. Peygamberimiz (sav) bu 

sözden de çok rahatsız oldu. Bunun üzerine Duhâ Suresi nâzil oldu.
236

 

Peygamberimiz (sav) evinde bile rahat bırakılmıyor, çeĢitli vesilelerle rahatsız 

ediliyordu.  Tarihçilerin Cebrail‘in (as) kendisine bir müddet gelmediği ve vahyin inkıtaa 

uğradığı iddialarının aslı budur. Aslında böyle bir inkıtaa ve kesilme söz konusu değildir. 

Ancak müĢrikler bunu çeĢitli vesilelerle iddia etmiĢleridir. Bu konuda tarihçileri yanıltmıĢ 

olabilirler.  

Yüce Allah Duha Suresinde peygamberimizi (sav) teselli ederek Ģöyle buyurmuĢtur: 

―Bismillahirrahmanirrahîm. 

Andolsun, yemin olsun kuşluk vaktine! Sakinleştiği zaman geceye! Rabbin sana ne 

darıldı ne de seni terk etti. Bil ki senin her günün bir önceki günden, ahiretin dünyadan daha 

hayırlı olacaktır. Rabbin sana verecek de verecek ve sen bundan razı olacaksın. O seni yetim 

buldu da barındırmadı mı? Seni yolunu şaşırmış ve nereye gideceğini bilemez halde buldu da 

sana yol göstermedi mi? Sen yoksul ve fakir bir halde iken seni lutfu ile zenginleştirmedi mi?  

Öyle ise sakın yetimi ezme! Dilenciyi azarlayıp kovma! İsteyene istediğini ver! Senden 

bilgi isteyene bilgini de vermezlik etme! Rabbinin sana yaptığı ihsan ve ikramı da şükür ve 

tahdis-i nimet olarak anlat.‖
237

 

                                                 
234

 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur‘an Dili, 9: 278–279 
235 ―Parmağım sen boĢ yere kanamadın / Sen ancak Allah yolunda ezildin.‖ 
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 Buhari, Cihad, 9; Tefsir-i Sure, 93:1; Müslim, Cihad, 112, 115; Ebu Davud, Edeb, 90; Ġbn-i Kesir, Tefsir, 

(Beyrut–1988) 4:557 
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 Duha Suresi, 93: 1-11 
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Vahyin geldiğini haber alan sahabeler toplanarak peygamberimizden (sav) dinlediler. 

Hz. Ebu Bekir (ra) ve Hz. Osman (ra) hemen yazdılar ve inananların öğrenmeleri için 

çoğaltarak evlere gönderdiler.  

Peygamberimiz (sav) bu surenin nüzulünden sonra yüce Allah‘ın nimetlerini nazara 

vererek tahdis-i nimet için bunları kendilerine ihsan eden Allah‘ı zikrederek tekbir getirdi. 

Sahabeler de öyle yaptılar. Bunun için ‗Duha‘ suresinden sonra gelen surelerin sonunda tekbir 

getirmek sünnet oldu. Ashab Kur‘an okurken Duha suresinden sonra her sure sonunda ―Allah-

u Ekber, Allah-u Ekber. Lâ ilâhe İlallahu vallahu Ekber‖ diye tekbir getirirlerdi.
238

 Çünkü 

nimetin Ģükrü, onu vereni hayırla yad etmek ve nimeti kendine verene minnettar olmaktır. Bu 

da baĢkalarına onu anlatmak ve nimeti vereni övmekle olur. Peygamberimiz (sav) sonra Ģöyle 

buyurdu: ―Ġnsanlara teĢekkür etmesini bilmeyen Allah‘a ĢükretmiĢ olmaz. Aza Ģükretmeyen 

de çoğu bulamaz. Nimeti vereni takdir etmemek nankörlük, nimeti veren ile beraber 

zikretmek ise ona teĢekkür etmektir.‖
239

 

Peygamberimiz (sav) müminlere dünyanın değersizliğini anlatıyor, ―Ahiret senin için 

dünyadan daha hayırlıdır‖ hükmüne itaati ve ahirete rağbeti öğretiyordu. Bir gün hasır ve 

toprak üzerinde uyumuĢtu da izi yüzüne çıkmıĢtı. Bunu gören sahabeler ―Ya Resulallah biraz 

rahat etseniz‖ dediler. Peygamberimiz (sav) ―Ben fani dünyayı neyleyeyim. Dünyanın misali 

uzun bir yolculuğa çıkmıĢ olan bir kafilenin bir saat kadar bir ağaç altında mola vererek 

gölgesinde dinlenmesi misalidir. Siz de dünyada garip bir yolcu gibi olun‖
240

 buyurdular.  

 

 

Abdurrahman bin Avf’ın (ra) Müslüman Olması:
241

 

Asıl adı Abdulkâbe olan Abdurrahman bin Avf ticaret amacı ile Yemen‘e gitmiĢti. 

Orada yaĢlı bir dostu olan Askalan bin Avakıru‘l-Himyerî‘nin misafiri olmuĢtu. Her zaman 
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 Ġbn-i Kesir, Tefsir, 4:557; Yazır, Hamdi, Tefsir, 9:285  
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 Ġbn-i Kesir, Tefsir, 4:559  
240

 Ġbn-i Kesir, Tefsir, 4: 558  
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 Abdurrahman bin Avf (590/Fil Yılı 10 - 32/652): Rasûlullah'ın hayatta iken Cennetle müjdelediği  

sahabelerdendir. KureyĢ‘in Zühreoğullarından Hâris'in oğlu olup asıl adı Abdulkâ'be idi.  Abdurrahman'a bu ismi 

Rasûlullah vermiĢtir. Künyesi Ebu Muhammed‘dir. Annesi ġifâ binti Avf‘tır. Müslüman olduğu zaman 30 

yaĢlarında bulunuyordu. HabeĢistan'a yapılan iki hicrete de katılmıĢtı. Sonra sahabelerle birlikte Medine‘ye 

hicret etti. Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'de Ensâr ile Muhacirler arasında kardeĢlikler ilân edince Abdurrahman 

b. Avf ile Ensâr'dan Sa'd b. Rabî'i kardeĢ ilân etmiĢti. Sa'd b. Rabî' Abdurrahman'a Ģunları söylemiĢti: "Benim bir 

hayli malım vardır. Bunun yarısını sana veriyorum. Ayrıca iki eĢim vardır. Bunlardan birini boĢayacağım, iddeti 

bitince onu nikâhlarsın." Bu büyük âlicenaplık karĢısında Abdurrahman b. Avf kardeĢine Ģunları söylüyordu: 

"Cenâb-ı Allah malını ve aileni sana mübarek eylesin. Senin bu davranıĢına karĢı Allah ecrini versin. Sen yalnız 

bana çarĢının yolunu göster, benim için yeterlidir." Abdurrahman b. Avf (ra) ticaret hayatını çok iyi bilen KureyĢ 

içinde büyüdüğü için bu iĢin tam bir uzmanı olarak Medine çarĢısında alıĢveriĢe baĢlamıĢ ve Allah ona büyük 

servet vermiĢti. Abdurrahman bu ticârî hayatını Ģöyle anlatır: "Cenâb-ı Allah bana öyle bir nimet verdi ki, bir taĢı 

bile bir yerden kaldırıp baĢka yere koyduğumda sanki altın oluveriyordu." (Ġbn-i Saad, Tabakat, 3:126) 

Abdurrahman b. Avf (ra)  Hz. Peygamber (s.a.s.)'in bütün gazvelerine katılmıĢtır. Ashâbtan Muğîre b. ġu'be (ra)  

den rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.s.) Tebük Seferinde çıktığı gazvelerin birinde yolda 

konaklamıĢken Ashâb'ın bulunduğu yerden biraz uzak bir noktaya çekilip hâcetini defederek abdest alıp döndü. 

Rasûlullah ashâbının yanına vardığında ashâb Abdurrahman b. Avf'ın arkasında namaza durmuĢtu. Muğîre 

hemen gidip Abdurrahman'a Rasûlullah'ın geldiğini haber vermek istediyse de Rasûlullah buna engel olmuĢ ve 

Abdurrahman'ın arkasında namazını kılmıĢtı. (Ġbn Sa'd Tabakât, 3: 129) Rasûlullah (s.a.s.) Abdurrahman b. Avf'ı 

ashâbtan yediyüz kiĢilik bir askerî kuvvetle H. 6 (M. 628) yılı ġaban ayında Dûmetu'l-Cendel'e  göndermiĢti.  

Ashâbın en cömertlerinden biri olduğu bilinen Abdurrahman b. Avf'ın birçok gazvede ve özellikle Tebük 

gazvesinde Allah yolunda büyük infâklarda bulunduğu bilinmektedir. Bu gazvede orduya 500 at ve 500 deve 

verdiği meĢhurdur. Hz. Ömer'in devlet Ģûrâsında Abdurrahman b. Avf'ın önemli bir yer aldığını görüyoruz. 

Abdurrahman b. Avf (r.a.) artık bir hayli yaĢlanınca Hz. Osman devrinde çok sâkin bir hayat yaĢamıĢ ve nihayet 

hicretin 32. yılında Medine'de vefat etmiĢti. Çok cömertti. Medine halkı onun ev halkı gibi idi. Her sıkıĢana borç 

para verirdi. Borçluların borcunu öderdi. Bir defasında Mısırdan gelen 100 develik zahireyi Medineli dul, yetim 

ve fakirlere hibe etmiĢti. Çok mütevazı idi. Köleleri ile çalıĢır, onlardan ayrılmazdı. (Ġbn-i Saad, Tabakat, 3:135) 
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onun misafiri olurdu. Bu defasında ―Ġçinizde sizin dininize karĢı çıkan var mı?‖ diye sordu. 

―Evet, var!‖ diyince ―Sana bu ticaretinden daha hayırlı bir Ģey haber vereyim mi?‖ dedi. 

―Evet, bu nedir?‖ diyince Yemenli Avakır Ģöyle dedi: ―ġüphesiz yüce Allah senin kavminden 

kendisinden razı olup seçtiği bir peygamber gönderdi. Ona kitap verdi. O insanları putlara 

tapmaktan men edecek, Hakkı söyleyecek ve batılı iptal edecektir. O HaĢimoğullarındandır. 

Ey Abdulkâbe sen onun dayılarından sayılırsın. Çabuk dön ve git ona yardımcı ol!‖ dedi.  

Sonra peygamberimiz için yazmıĢ olduğu beyitleri kendisine verdi ve ―Benin ona 

imanıma Ģahit olan Ģu beyitleri de ona götür‖ dedi. Kendisine birkaç beyitlik Ģiir verdi.  

Abdurrahman döner dönmez hemen peygamberimizin (sav) yanına, Hz. Hatice‘nin 

evine geldi. Peygamberimiz (sav) onu görünce gülerek karĢıladı. ―HoĢ geldin!‖ faslından 

sonra peygamberimiz (sav) ―Yemen‘den ne haberler ile döndün?‖ buyurdu. Bu soruya ĢaĢıran 

Abdurrahman, ―Ne haberi, bu ne demek?‖ diyince, peygamberimiz (sav) ―Bana verilmek 

üzere getirdiğin Yemen‘li ihtiyarın emanetinden haber ver‖ buyurdu. Sonra ―Bunu bana 

gönderen Avakıru‘l-Hımyerî müminlerin en üstün olanlarındandır‖ buyurdu. Bu mucizeyi 

gören Abdurrahman hemen ―Lâ Ġlâhe Ġlallah‖ diyerek müslüman oldu. Yemenlinin gönderdiği 

Ģiiri koynundan çıkardı ve peygamberimize (sav) okudu.   

Sonra peygamberimiz (sav) ona Hz. Ebu Bekir (ra) ile görüĢmesini söyledi ve akĢam 

sohbetlerine Kur‘an-ı Kerimi okumaya davet etti. 

AkĢam olunca peygamberimizin (sav) evinde toplandılar. Hz. Ebu Bekir (ra) ile 

görüĢen Abdurrahman da gelmiĢti. Peygamberimiz (sav) sahabelerine Abdurrahman‘ı tanıttı. 

Yeni müslüman olduğunu söyledi.  BaĢından geçen macerasını anlatmasını istedi.  

Yemenli‘nin Ģiirini okuttu. Sonra Ģöyle buyurdu: ―Allah‘ın öyle iyi kulları vardır ki onlar beni 

görmeden iman etmiĢlerdir. Benden önce benim geleceğimi ve Allah‘ın kitabının bana nazil 

olacağını bilerek bekleyen müminler olduğu gibi, benden sonra da beni görmeden bana ve 

Allah‘ın kitabına inanacak mü‘minler olacaktır. ĠĢte benim gerçek kardeĢlerim onlardır‖
242

 

buyurdu. 

Peygamberimiz (sav) sonra Abdulkâbe ismini değiĢtirerek ―Bundan sonra senin adın 

Abdurrahman olsun. Çünkü sen Rahman olan Allah‘ın rahmeti ile iman Ģerefine erdin‖ 

buyurdu. Ondan sonra Abdurrahman ismi ile meĢhur oldu. Peygamberimiz (sav) ona 

―Ticarette helal kazanç için dua etti.‖
243

 Ondan sonra o derece eli bereketlendi ki taĢa uzansa 

onda bir kazanç bulur, altın ve gümüĢ gibi değerli hale gelirdi.  

Mü‘minler gecenin geç saatlerinde kalpleri Kur‘an nuru ile aydınlanmıĢ, gönülleri 

Ģevk ve heyecan ile dolmuĢ olarak evlerine dağıldılar. Abdurrahman‘ın müslüman olması ve 

Yemen‘den getirdiği haberler Müslümanların Ģevkini artırmıĢ, kalplerini neĢe ve sürur ile 

doldurmuĢtu. 

Abdurrahman bin Avf büyük bir gayretle imandan baĢkalarının Ģereflenmesi için 

çalıĢmaya baĢladı. Bu gayretleri sonunda Osman bin Mazun,
244

 Ubeyde bin Hâris, Ebû 
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 Aliyyu‘l-Muttakî, Kenzu‘l-Ummal, 13:227–229 
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 Ġbn-i Saad, Tabakat, 3:126 
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 Osman Ġbni Maz'un (ra): Medine'de vefat eden ilk muhacir sahabidir.  Rasûlullah (sav) efendimiz Dâru'l-

Erkam'a yerleĢmeden önce islâmla Ģereflendi. Cahiliye döneminde de temiz yaratılıĢlı, ağırbaĢlı bir insandı. O 

dönemde de hiç içki içmez "Aklı gideren, benden aĢağıdakileri bana güldüren bir Ģeyi içmem" derdi. (Ġbn–i 

Saad, Tabakat, 3:393) MüĢriklerin ezâ ve cefâlarına mâruz kaldı; ama hiç taviz vermedi. HabeĢistan'a hicret eden 

ilk gurubun baĢkanıydı. Bir ara KureyĢ'in Ġslâm‘a girdiği haberini aldılar. Bunun üzerine müslümanlar Mekke'ye 

geri dönmeye baĢladılar. Ancak Mekke'ye yaklaĢınca bu haberin yalan olduğunu öğrendiler. Aralarında istiĢare 

ettiler ve herkes bir dostunun himayesine girmek sûretiyle Mekke'de kalmağa karar verdiler. Osman Ġbni Maz'un 

(ra) Velid bin Mugiyre'nin himayesine girmiĢti. Fakat müĢrik birinin himayesinde olmayı hazmedemedi. Bir gün 

kendisini: "Vallahi arkadaĢlarım Allah yolunda eziyet ve sıkıntı çekerken, bir müĢriğin himayesinde emniyet 

içinde yaĢamam benim için büyük bir eksikliktir" diyerek Velid bin Mugire'ye geldi: "Ey Ebû AbdiĢĢems! Artık 

senin himayeni kabul etmiyorum" dedi. Velid: "Niçin ey KardeĢimin oğlu!" dedi. O da: "Ben artık Allah'dan 

baĢkasının himâyesine girmek istemiyorum." diye cevap verdi. Velid: "Öyleyse bunu Kâbe'ye git ve orada 

açıkla" dedi. Birlikte Kâ'be'ye gittiler. Osman Ġbni Maz'un (r.a.) orada: "Ben Allah'dan baĢkasının himâyesinde 
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Seleme bin Abdulesed ve Ebu Ubeyde bin Cerrah
245

 (ra) iman ile Ģereflendiler. Abdurrahman 

peygamberimizin evine gizli olarak onları götürmüĢ ve müslüman olmalarını sağlamıĢtı.
246

 

                                                                                                                                                         
bulunmayı sevmiyorum. Onun için Velid'in himâyesini artık kabul etmiyorum" diye Velid'in himayesinden çıktı. 

Bir gün o, KureyĢlilerin toplandığı yere gitmiĢti. Lebid Ģiir okurken: "ġüphesiz Allah'tan baĢka her Ģey bâtıldır" 

dedi. Osman Ġbni Maz'un da: "Doğru söyledin." dedi. Lebid: "Her nimet mutlaka yok olacaktır" mısrasını 

okurken Osman (r.a.): "Yalan söyledin, cennet nimetleri yok olmaz." dedi. Lebid KureyĢlilere sitemle: "Sizin 

meclisinizde böyle kimseler olmazdı. Ne oldu size?" dedi. Bu sırada Abdullah Ġbni Umeyye adındaki müĢrik 

Osman Ġbni Maz'un (r.a.)'in gözüne Ģiddetli bir yumruk vurdu. Velid yeğenine: "Himayemi reddetmeseydin 

böyle olmazdı." dedi. Bunun üzerine o da: "Vallahi, Allah yolunda bu sağlam gözüm de ötekinin akîbetine 

uğrasa gam yemem. Bana ne kadar eziyet etseler de bu yolda yürüyeceğim" dedi. Sa'd Ġbni Ebî Vakkas (ra) da o 

meclisdeydi. KardeĢine yapılan bu zulme dayanamadı ve o kâfirin suratına müthiĢ bir yumruk da o indirdi. 

Abdullah Ġbni Ümeyye'nin yüzü gözü kanlar içerisinde kaldı. Lâyık olduğu cezayı buldu. Osman Ġbni Maz'un 

(ra) Mekke'de kaldığı müddetçe belâ ve musîbetleri sabırla karĢıladı. Efendimiz Medine'ye hicret izni verince 

Medine'ye hicret etti. Sevgili Peygamberimiz onu Ebu'l-Heysem ile kardeĢ yaptı. O, dünyaya hiç değer vermedi. 

Geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutardı. Her Ģeyi bırakıp Allah'a yönelen âbid, zâhid bir kiĢiydi. O kadar ki 

meĢrû nimetlerden kaçmaya kadar vardı. Bunun üzerine iki cihan GüneĢi efendimiz ona: "Ben senin için güzel 

bir örnek değil miyim? Gözlerinin, bedeninin, ailenin senin üzerinde hakkı var. Namaz kıl, fakat aynı zamanda 

yat ve uyu, oruç tut, ancak bazan da tutma. Ey Osman! Allah Teâlâ beni ruhbanlıkla değil, tatbiki kolay bir din 

ile gönderdi" buyurdu. (Ġbn-i Abdi‘l-Berr, Istıab, 3:1054; Müsned-i Ahmed, 6:226) Bundan sonra o, hayatı terk 

edip inzivaya çekilen abidlerden değil, aksine hayatı güzel amellerle, Allah yolunda cihadla dolduran hayat 

adamlarından oldu. Hak yolunda yılmadan çalıĢan, hayırlı iĢlerde devamlı fedâkârlıklar gösteren Osman Ġbni 

Maz'un (r.a.) hicretten otuz ay sonra ebedî aleme göçtü. O sırada müslümanların henüz bir kabristanı yoktu. 

Efendimiz Medine etrafına çıktı ve Bakî' ile emrolundum buyurdular. Osman Ġbni Maz'un (r.a.) Medine'de ilk 

vefat eden sahabî ve Bakî kabristanlığına defnedilen ilk muhacir oldu. Zevcesi kabri baĢında: "Ey Ebâ Sâib! 

cennet sana âfiyet olsun." dedi. Sevgili Peygamberimiz de: "Allah ve Resûlünü severdi, desen kâfi idi" buyurdu. 

Teçhiz ve tekfin hazırlığı sırasında iki cihan GüneĢi Efendimiz alnından öperken gözyaĢlarını tutamadı ve "Ey 

Ebû Sâib!.. Allah sana rahmet etsin!. Dünyadan çekip gittin... Ama ne sen ona iltifat ettin, ne de o sana..." 

buyurdu. Defnedildikten sonra da: "O bizim ne iyi selefimizdir..." dedi ve kabrinin baĢına bir taĢ dikti. Ondan 

sonra birisi vefat edince "nereye defnedelim" diye sorulunca Rasûl-i Ekrem (s.a.) efendimiz "Selefimiz Osman 

Ġbni Maz'un'un yanına" cevabını verirlerdi. Burası sonra ―Bakî Mezarlığı‖ adını aldı. 
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 Ebu Ubeyde Bin Cerrah (ra): Emînü'l-Ümme lâkabıyla anılan ve aĢere-i mübeĢĢere 'den olan sahâbî. Asıl 

adı Amir b. Abdullah b. el-Cerrâh'tır. KureyĢ kabîlesinin Fihroğulları'ndandır. Nesebi, Rasûlullah'ın nesebiyle 

dedelerinden Fihr'de birleĢir (Ġbn Sa'd, et-Tabakat, 3: 297; Ġbnül-Esir, Üsdü'l-Ğâbe, 3:84). Ebû Ubeyde, Hz. Ebû 

Bekir'in dâveti ve Osman b. Maz'un baĢkanlığında arkadaĢlarıyla Rasûlullah'a giderek müslüman olmuĢtur. (Ġbn 

Sa'd, et-Tabakat, 3: 298) HabeĢistan'a göç edenler arasında ikinci kafiledendir. Medine'de Rasûlullah onunla Sa'd 

b. Muaz'ı kardeĢ ilân etmiĢtir. (Ġbn Hacer, el-Ġsâbe, 4:111) Rasûlullah onun için: ''Her ümmetin bir emini vardır, 

bu ümmetin emini Ebû Ubeyde b. el-Cerrah'tır" buyurmuĢtur. (Müslim, 7: 127; Ġbn Mâce, 1:136) Ebû Ubeyde de 

diğer büyük sahâbîler gibi bütün gazalara katılmıĢtır. Bedir gazasında müĢriklerin safında çarpıĢan ve kâfir olan 

babası Abdullah'la karĢılaĢmıĢ ve onu öldürmüĢtür. Ġslâm akîdesinin ilk yaygınlaĢtığı dönemlerde buna benzer 

olaylar çoktur. Meselâ, Hz. Ebû Bekir oğlu ile, Mus'ab b. Umeyr kardeĢi ile, Hz. Ömer dayısı ile çarpıĢmıĢtır. 

Kur'ân-ı Kerîm'de Ģöyle buyurulur: "Allah'a ve âhiret gününe îman eden hiçbir kavmi, babaları, oğulları, 

kardeĢleri, hısım ve akrabaları olsalar bile Allah ve Rasûlüne meydan okumaya kalkıĢanlara sevgi besler 

bulamazsın. ĠĢte Allah onların kalplerine iman yazmıĢ ve kendilerini tarafından bir ruh ile desteklemiĢtir. Onları, 

altlarında ırmaklar akan Cennetlere koyar ve orada ebedî kalırlar. Öyle ki, Allah onlardan onlar da Allah'tan 

hoĢnutturlar. ĠĢte bunlar Allah taraftarıdırlar. Ġyi bilin ki, Allah taraftarları hep kurtuluĢa erenlerdir." (el-

Mücâdele, 58:22) Ebû Ubeyde, Uhud savaĢında Rasûlullah'ın yüzüne batan miğfer parçalarını diĢleriyle 

çekerken ön diĢleri kırılmıĢ, Hendek'te, Benû Kureyza'da, Rıdvan Beyatinde Hudeybiye'de, Hayber'de, en cesur 

savaĢçılardan biri olmuĢtur. (Ġbn Sa'd, et-Tabakat, I:298) Câbir‘in (ra) naklettiğine göre Ebû Ubeyde 

kumandanlığında keĢfe gönderilen sahâbe birliğinin bir dağarcık hurması bulunmakta; bütün gün onlar bir hurmâ 

ile idare etmekte veya ağaç yapraklarını suyla ıslatarak açlıklarını yatıĢtırmaya çalıĢmaktadırlar. Arapça'da bu 

yapraklara ―habat‖ denildiğinden, ona izâfeten ―Habat Gazası‖ diye geçen bu olayda, üçyüz kiĢilik birlik, sâhile 

vardıktan sonra büyük bir balık ile karınlarını doyurmuĢlardır. (Buhâri, Bâb-ı Gazveti Seyfü'l Bahr, Tecrid-i 

Sarîh Tercümesi, 10: 364–367) Bu olay, sahâbenin hangi zor Ģartlar ve yokluk altında ilâyı kelimetullah için 

cihada çıktığına sadece bir tek örnektir. Yine Ebû Ubeyde'nin Ģahsında, kumandanlık için nefsi tezkiye etmenin 

ve Rasûlullah'a kesin itaatin bir örneğini görmek mümkündür: "Rasûlullah, Beliy ve Üzre kabilelerine Amr b. el-

Âs'ı bir grup sahâbînin baĢında kumandan olarak gönderdi. Amr'ın validesi Beliy kabilesindendi. Amr, Cüzam 

mevkiinde "Zâtü's-Selâsil" denilen bir yerde durmuĢ, ilerleyememiĢ ve Rasûlullahtan yardım istemiĢtir. 

Rasûlullah, içlerinde Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer'in de bulunduğu bir birliği Ebû Ubeyde kumandanlığında 

Amr'a yardıma göndermiĢtir. Ebû Ubeyde'ye: "Amr b. el-As ile aranızda ihtilâf çıkmasın" diye de tembih 
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Ebu Seleme, peygamberimizin (sav) emesinin oğludur. Ebu Leheb‘in cariyesi olan 

Süveybe hatun peygamberimiz (sav) ile birlikte Ebu Seleme‘yi de emzirdiği için 

peygamberimizin (sav) de sütkardeĢi olmaktadır. Müslüman olduğu zaman 43 yaĢında 

bulunuyordu. Kendisi okur-yazar idi.  

                                                                                                                                                         
etmiĢtir. Hakikaten Amr ile karĢılaĢtığında Ebû Ubeyde, Amr'ın kumandanlık hususunda bencil davrandığını 

görünce: "Allah Rasûlü bana 'Amr ile ihtilâf çıkarma' dedi; onun için sen beni dinlemezsen, ben seni dinlerim" 

demiĢtir. Ebû Ubeyde kumandanlığa daha lâyık olmasına rağmen bu büyük davranıĢı göstermiĢtir. (Ahmed b. 

Hambel, Müsned, 1:196) Ebû Ubeyde hicrî 9. yılda Rasûlullah tarafından "Eminü'l-Ümme" diye övülerek, 

Necran Hıristiyanlarından cizye almaya memur edildi. Rasûlullah "Size hakkıyla emîn bir adam göndereceğim" 

diyerek Ebû Ubeyde'yi gönderdi. Ebû Ubeyde, Mekke fethinde, Taif muhasarasında, Vedâ Haccı'nda hep 

Rasûlullah'ın yanında bulunmuĢtur. Rasûlullah'ın vefâtından sonra meydana gelen Benû Saîde olayında Hz. Ebû 

Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Ebû Ubeyde birlikte hareket etmiĢlerdir. Hz. Ebû Bekir, Ebû Ubeyde'nin elinden ve Hz. 

Ömer'in elinden tutarak ortalarında durmuĢ, sahâbeye bu iki zattan birisine bey'at etmelerini söylemiĢ; bu 

sözlerin hemen ardından Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir'e bey'at edince, Ebû Ubeyde de Ebû Bekir'e bey'at etmiĢtir. 

Ebû Bekir, vefât ederken bu olayı hatırlamıĢ ve, "Benû Saide de Hz. Ömer'i halifeliğe, Ebû Ubeyde'yi vezirliğe 

lâyık gördüğünü" söylemiĢtir. (Taberî, Târih, 3: 430) Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh, Hz. Ebû Bekir'in hilâfetinden 

itibaren Hz. Ömer zamanında Suriye bölgesindeki fetihlere katıldı ve kumandan olarak yer aldı. Ayrıca Bisan, 

Taberiye, Baalbek, Humus, Hama, ġeyre, Maarra, Lazkiye, Antarius, Banyas, Selemiye, Halep, Antakya, 

Menbic, Delul fetihlerinde bulunmuĢtur. 634 yılında (H. 13) Humus'ta Roma Ġmparatoru Herakleius'un muazzam 

ordusuna karĢı Ebû Ubeyde, Yezid b. Ebî Süfyan, ġurahbil, Amr b. el-Âs ve Halid b. Velid gibi kumandanların 

orduları birleĢerek Ecnâdin'de savaĢtılar. Müslümanlar üç bin Ģehit vererek burayı fethettiler. Suriye'nin en 

mühim ticaret merkezi olan ġam'ı kuĢattıklarında Ebû Ubeyde Câbiye kapısından Ģehre saldırdı. Halid b. Velid 

ġam'ın kendi tarafındaki bölümünü çarpıĢarak ele geçirirken, Ebû Ubeyde kendi bölgesini sulh ile ele geçirdi ve 

Hıristiyanlarla yapılan sulh antlaĢması bütün Ģehre Ģâmil kılındı. 635 yılında Suriye'nin tarihî Ģehri Humus 

fethedildi. 636'da Herakleios Roma, Ġstanbul, el-Cezire, Ermenistan gibi Roma vilâyetlerinden gelen askerlerle 

büyük bir ordu topladı ve Suriye'ye hareket etti. Ebû Ubeyde Humus ve diğer fethedilen yerlerdeki 

kumandanlara mektup yazarak toplanan cizyelerin iâde edilmesini, geri çekileceklerini bildirdi. (Ebu Yûsuf, 

Kitâbu'l-Harac, 81) Daha sonra ġam'a gitti ve dağınık Ġslâm ordularını toplamak amacıyla Yermük'te karargah 

kurdu. Amr b. el-Âs da Ürdün'den Yermük'e gelince müslümanların maneviyatları kuvvetlendi. Yermük'e çok 

yaklaĢan Roma ordusundan bir elçi akĢam namazı kılınırken geldiği zaman Ebû Ubeyde'ye sordu: "Hz. Ġsa için 

ne düĢünürsünüz?" Ebu Ubeyde Ģu cevabı verdi: Allah buyurur ki: "Ey Ehl-i kitap, dininizde taĢkınlık etmeyin. 

Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin. Meryem oğlu Ġsa Mesih Allah'ın peygamberidir. Aynı zamanda 

Meryem'e ulaĢtırdığı kelimesi ve kendinden bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, "üçtür" demeyin, 

vazgeçin, bu hayrınızadır. Allah ancak bir tektir. Çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde uçanlar da yerde 

olanlar da O'nundur." (Nisâ, 4: 171) Romalı elçi bu âyeti duyunca kelime-i Ģehâdet getirdi ve müslümanlara 

katıldı. Yermük savaĢında müslümanlar inançlarıyla dev gibi Roma ordusunu korkunç bir yenilgiye uğrattı. 

Herakleios artık bu yenilgiden sonra Antakya'yı terk etti ve Ġstanbul'a giderken meĢhur "Elveda Suriye" sözünü 

söyledi. Ebû Ubeyde Kınnesrin, Halep, Antakya Ġslâm hâkimiyeti altına alındı. Halid b. Velid MaraĢ'ı fethetti. 

637 tarihinde Kudüs halkı ve din adamları Ģehri, Hz. Ömer'e teslim etmek istediklerini söylediler. Hz. Ömer 

Cabiye'ye gelerek onlarla antlaĢma imzaladı. 638 yılında Halid b. Velid'i baĢkumandanlıktan azleden Hz. Ömer, 

yerine Ebû Ubeyde'yi tayin etti. Bu sırada Rumlar tekrar yeni bir orduyla saldırdılar. Ebû Ubeyde komutasındaki 

Ġslâm ordusu Rumları Humus'ta bir defa daha yenilgiye uğrattı. Ebû Ubeyde, ġam ve çevresinin fütuhâtı 

tamamlandıktan sonra "ġam emiri, adaleti" deyimiyle Rumlar arasında bile hayırla anılmıĢtır. Hicretin 18. 

yılında Hicaz bölgesinde kıtlık baĢ gösterince Ebû Ubeyde Medine'ye büyük miktarda yiyecek yardımı gönderdi. 

Aynı yıl veya 17. yılın sonlarında- Suriye, Mısır ve Irak'ı Amvas Tâunu diye tarihe geçen veba salgını istilâ 

etmiĢ, birçok sahâbî bu salgında vefât etmiĢti. Ebû Ubeyde de, Hz. Ömer'in ġam'dan ayrılması ısrarlarına rağmen 

Ģehirde kalmıĢ ve vebaya yakalanmıĢtır. Yerine Muâz b. Cebel'i bırakan Ebû Ubeyde Ģöyle vasiyette bulundu: 

"Size bir vasiyetim var. Onu kabul ederseniz hayra erersiniz: Namazınızı kılın, orucunuzu tutun, sadakanızı 

verin, haccınızı ifâ edin, birbirinizi gözetin, emirlerinize itaat edin ve onları aldatmayın. Dünya sizi aldatmasın. 

Bir insan bin sene de yaĢasa âkibet Ģu neticeye varır: Allah insanların alnına ölümü yazmıĢtır, onun için hepsi 

ölürler. Ġnsanların en akıllısı Allah'a en çok itaat eden, âhiret için çok çalıĢandır. Hepinize Allah'ın selâm ve 

rahmetini, lütûf ve bereketini niyâz ederim. Haydi Muâz! Cemaate namaz kıldır." Ebû Ubeyde'nin kabri ġam'da 

Anta köyü civarında Gavr Beysan'dadır. Ebu Ubeyde, züht ve takvâ sahibi, "ümmetin emîni", cesur, savaĢçı, 

adaletle hükmeden, itaatkâr bir sahâbîdir. Diğer birçok sahâbî gibi o da, fütuhat sonunda ele geçirilen mal ve 

mülke rağbet etmeyerek sade bir hayat sürdü. Hz. Ömer onun odasının eĢyasız bir keçe, bir kırba, birkaç lokma 

yiyecekten ibaret olduğunu görünce ağlamıĢ ve, "Dünya herkesi değiĢtirdi, yalnız seni değiĢtiremedi" demiĢtir. 

Yine Ömer, "Allah'a hamdolsun, müslümanlar içinde böyle insanlar var. " diye onu övmüĢtür.  
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 Ġbn-i Saad, Tabakat, 3:393 
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Ebu Seleme evine gidince hanımı Ümm-ü Seleme‘ye de Kur‘an okudu ve o da 

müslüman oldu.
247

 

"Rasûlullah (sav) bir gün Mekke'de evinin yanında oturuyordu. Osman bin Maz'un da 

oradan geçiyordu. Resûlullaha (sav) bakıp tebessüm etti. Ġki cihan GüneĢi Efendimiz de ona: 

"Biraz oturmaz mısın?" buyurdu. O da karĢısına oturdu. KonuĢurlarken Resûl-i Ekrem (s.a.) 

Efendimize bir hal oldu. Sanki karĢısında birisi ona bir Ģeyler anlatıyor, Efendimiz de anladım 

dercesine baĢını sallıyordu. Bu hal bir müddet sonra geçti. Osman bu hali merak etti ve 

Efendimize sordu. Resûl-i Ekrem (sav) efendimiz kendisine Allah'ın elçisi Cebrâil'in (as) 

geldiğini ve Nahl Sûresi 90. âyetini indirdiğini söyledi. Yüce Allah bu ayette meâlen Ģöyle 

buyuruyordu: "Muhakkak ki Allah, adaleti, ihsânı ve akrabaya vermeyi emrediyor. Zinâdan, 

fenalıklardan ve insanlara zulum yapmaktan da nehyediyor. Size böylece öğüt veriyor ki, 

benimseyip tutasınız." Bu hadise Osman bin Maz'un'un gönlünde iman nurunun tam olarak 

yerleĢmesine vesile oldu. Ailesine de Ġslâm‘ı anlattı ve onlar da müslüman oldu. Diğer 

müslümanlar gibi o da müĢriklerin ezâ ve cefâlarına mâruz kaldı. Ama imanından hiç taviz 

vermedi. 

Erkam bin Ebi’l-Erkam’ın Müslüman Olması:
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KureyĢlilerin akıllılarından sayılan ve sevilen birisi olan Erkam bin Ebi‘l-Erkam Ebu 

Ubeyde bin Cerrah‘ın müslüman olmasından sonra müslüman olanlardandır. Kendisi 
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 Ebu Seleme ve hanımı Ümm-ü Seleme her iki HabeĢ hicretinde bulunmuĢtur. Sonra Medine‘ye hicret 

etmiĢtir. Bedir ve Uhut savaĢına katılmıĢ ve Uhut‘ta büyük bir yara almıĢtır. Bundan kurtulamayarak hicretin 

dördüncü senesi vefat etmiĢtir. Vefatından sonra ortada kalan Ümm-ü Seleme‘yi peygamberimiz (sav) 

himayesine almıĢtır. Böylece ―Müminlerin annesi‖ olma Ģerefini de kazanmıĢtır. Peygamberimizin (sav) 

zevcelerinin en uzun ömürlüsü odur. Kerbelâ hadisesini duyunca bayılmıĢtır. Hicrî 61 yılında 84 yaĢında vefat 

etmiĢtir.   
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 Erkam b. Ebi'l-Erkam b. Esed b. Abdullah: Künyesi Ebû Abdullah'tır. Babasının adı Abd-i Menâf; 

annesinin adı Ümeyye binti Hâris'tir. Erkâm, Mekke'nin en zengin ve mûteber ailelerinden biri olan Mahzûm 

kabilesine mensuptu. "Zâlime karĢı, mazlumla birlikte hareket edeceğiz" diye and içen  "Hılfü'l-Füdûl" 

cemiyetindeki fazîletlilerden ve KureĢlilerin en akıllılarındandı. (El-Ġstiâb, 1:31; Zehebî, Siyer-u A‘lâmü‘n-

Nübelâ, 2:342) Hz. Ebû Bekir'in teĢvikiyle, Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh ve Osman b. Maz'ûn ile beraber müslüman 

olmuĢtu. Ġslâmî kaynaklar onu, müslüman olan ilk on beĢ kiĢi arasında saymaktadır. Oğlu Osman‘ın "Ben 

Ġslâm‘da yedinci kiĢinin oğluyum. Babam yedinci kiĢi olarak müslüman oldu" dediği nakledilir. (Ġbni Sâ'd, 

Tabakat, 3: 242; Hâkim, el-Müstedrek, 3: 502) Resulullah (sav) ile birlikte baĢta Bedir ve Uhud olmak üzere, 

bütün savaĢlara katılmıĢtır. Medine'ye ilk hicret edenlerdendir. Hz. Peygamber onu, Ensar'dan Ebu Talha ile 

kardeĢ yapmıĢtır. (Ġbn Sâ'd, a.g.e. 3: 244) Erkam denilince akla gelen hususlardan biri de onun "evi"dir. Çünkü 

"Erkam'ın evi", Kâbe'nin batısında, Safâ ile Merve arasında, Safâ tepesinin eteklerinde, hacıların hacc görevini 

yapmak için gelip geçtikleri en iĢlek bir yerdeydi. Erkam, ilk müslümanların sıkıntılı günlerinde evini 

Resulullah‘ın hizmetine sunmuĢtu. Bu hareketiyle o, daima hakkın ve haklının yanında olduğunu göstermiĢti. 

Hz. Peygamber, kendi evini terk ederek bu eve taĢındı. Burası Ġslâm'ı tebliğe elveriĢli emin bir yerdi. 615-617 

yılları arasında peygamberliğinin dördüncü senesinde taĢındığı da söylenmektedir. Erkam'ın evi, Ġslâm'ın ilk 

yıllarında, Peygamberimize ve ilk müslümanlara bir çeĢit sığınak vazifesi görmüĢtür. Ġslâm'a gönül verenler 

orada toplanır, cemâat halinde namaz kılarlardı. Hz. Peygamber de onlara, peyderpey nazil olan Kur'an ayetlerini 

okur, dinî hükümleri tebliğ eder ve oraya gelenleri Ġslâm‘a davet ederdi. Böylece bu ev, oraya gelen pek çok 

kimsenin müslüman olma Ģerefine nâil olduğu bir yer olmuĢtur. Hz. Ömer gibi Ġslâm tarihinin en mühim 

Ģahsiyetlerinin hidâyetine de sahne olmuĢtur. Onun müslüman oluĢundan sonra Hz. Peygamber bu evden 

ayrılmıĢtır. Çünkü Hz. Ömer'in Ġslâm‘a giriĢi, müslümanlara güç kazandırmıĢ ve daha rahat hareket etmelerini 

sağlamıĢtır. ĠĢte bu özelliğinden dolayı ona "Dâru'l-Ġslâm " "Beytü'l-Ġslâm " gibi isimler verilmiĢtir. Bu ev islâm 

uğrunda vakfedilen ilk binadır. Bu ev Ġslâm‘ın yapılan gizli davetinde merkezi ve karargâhı olmuĢtur. Erkam b. 

Ebi'l-Erkam, vakfetmiĢ ve vakfiyesinde Ģöyle demiĢtir. "Besmele... Bu, Erkâm'ın, Safâ'dan biraz ilerideki evi 

hakkında yaptığı ahid ve vasiyetidir ki: Onun arsası Harem-i ġerif'ten sayıldığından, ev de Harem'leĢmiĢ, 

dokunulmazlaĢmıĢtır. Satılmaz ve kendisine mirasçı olunamaz. HiĢam b. As ve HiĢam b. As'ın azadlı kölesi buna 

Ģâhittir." Bugün artık bu evi yerinde görmek mümkün değildir. Harem-i ġerif için yapılan çevre düzenlemesinde 

yıkılmıĢ, arsası zaten Harem'in arsasına dahil kabul edilen bu ev aslına rucû etmiĢtir (M. Asım Köksal, Erkam'ın 

Evi, Diyanet Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 1984, Cilt: 20, Sayı: 3, sh. 3–8) Erkam b. Ebi'l-Erkam, H. 55'te 

seksen yaĢın üzerinde, Muâviye'nin hilâfeti döneminde vefat etmiĢtir. Bedir ehlinin en son vefat edenidir. 

Namazını sâdık dostu Saad Ġbn-i Ebî Vakkas kıldırmıĢtır. Kabri Cennetu‘l-Bâkî kabristanındadır.  
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―Hulfu‘l-Fudul‖ ashabından idi. Hz. Ebu Bekir (ra) ın teĢviki ile müslüman olmuĢtur. 

Peygamberimize (sav) evini açmıĢtır. Peygamberimiz (sav) de KureyĢin kendisini rahatsız 

etmemesi için Erkam‘ın safa tepesi dibindeki evinde gizlenir ve gelenlere Kur‘an okuyarak 

Ġslam‘ı anlatırdı. Dine davetini burada yapardı. Birçok insan burada Ġslam ile ĢereflenmiĢtir.  

Erkam‘ın bu evi ―Daru‘l-Erkam‖ ve ―Daru‘l-Ġslam‖ diye isimlendirilmiĢtir.
249

  

 

ġerh-i Sadr ve ĠnĢirah Suresinin Nüzulü: 

Duha suresinin nüzulünden sonra peygamberimizin (sav) kalbi rahatladı. Göğsü 

geniĢledi ve feraha erdi. Mekke‘nin ileri gelen akıllı ve itibarlı kimselerin müslüman olması 

da peygamberimizi (sav) sevinç ve sürura boğdu. Peygamberimiz (sav) artık yalnız değildi. 

En bilgili ve Ģerefli insanlar; ahlaklı ve ahlaklı olanlar müslüman olmuĢlardı. Kadınları 

saymazsak erkeklerin adedi on beĢi geçmiĢti. Bu durum peygamberimizin (sav)  bütün 

endiĢelerini gidermiĢti. Peygamberimiz (sav) artık yalnız değildi.  

ĠĢte böyle bir durumda ĠnĢirah Suresi nazil oldu. Yüce Allah bu surede meâlen Ģöyle 

buyuruyordu: 

―Bismillahirrahmanirrahim. 

Biz senin göğsünü açıp temizlemedik mi? Göğsüne genişlik ve ferahlık vermedik mi? 

Sana kuvvet ve metanet vererek üzerindeki ağır yükü hafifletmedik mi? Biz senin şanını ve 

şerefini yükseltmedik mi? Şüphesiz bil ki zorluk kolaylığı celbetmek içindir. Kolaylık zorlukla 

beraberdir. Zorlukla beraber kolaylık vardır. Öyle ise hiçbir zorluktan çekinme, yılma, boş 

bulunduğun zaman hemen kalk ve yorulmak için çalış. Yalnız Rabbini razı edebileceğin 

şeylere rağbet et. Allah‘ı razı ve memnun edecek şeylere önem ve değer ver.‖
250

 

Cebrail (as) vahyi getirdikten sonra peygamberimize (sav) sordu: 

―Benim ve senin Rabbi olan Allah senin Ģanını nasıl yüceltti biliyor musun?‖ 

Peygamberimiz (sav) buyurdu:  

―Allah daha iyi bilir!‖ 

Cebrail (as) cevap verdi: 

―Senin adın Allah‘ın zikri ile beraber anılacaktır. Bundan sonra Allah iman edenlerin 

imanını Allah‘ın birliği ile beraber senin onun Resulü olduğuna Ģahitlik etmeden kabul 

etmeyecektir. Kelime-i ġahadet ―EĢhedü en Lâ Ġlâhe Ġllallah ve EĢhedü enne Muhammeden 

Abduhu ve Rasûlühü‖  Ģeklinde olacaktır‖ buyurdu.
251

 

AkĢam olunca yeni bir surenin nazil olduğunu duyan sahabeler merakla ve öğrenme 

aĢkı ile peygamberimizin (sav) evinde toplandılar. Peygamberimiz (sav) önce kendisine gelen 

vahyi katiplerine yazdırdı. Sonra okudu ve ezberlemelerini tavsiye etti. Peygamberimiz (sav) 

Cebrail‘in (as) kendisine öğrettiği Kelime-i ġahadeti mü‘minlere de öğretti. Bundan sonra 

Allah‘ın adı ile beraber adının zikredileceğini, imanın ancak bu Ģekilde makbul olacağını izah 

etti. Ġman edenler o zamana kadar ―Lâ Ġlâhe Ġllallah‖ diyerek imanlarını izhar ediyorlardı. 

Bundan sonra ―Lâ Ġlahe Ġllallah Muhammed Resûlullah‖ diyeceklerdi.  

Ġlk sahabeler Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz. Ali, Bilal-i HabeĢî, Abdurrahman bin 

Avf, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Erkam bin Ebi‘l-Erkam, Zübeyir, Talha ve Hz. Zeyd (ra) hepsi 

pür dikkat dinliyorlardı.  

Hz. Ebu Bekir (ra) sordu:  

―Ayette geçen göğsün açılması ne demektir?‖ 

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: 

―Bu göğsün içine iman nurunun girerek hakikate, imana ve islama açılması ve iman 

nuru ile aydınlanıp ıĢıklanmasıdır‖ buyurdu. 

Yine sordu: 
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―Ya Resulallah! Bunun alameti nedir?‖  

Allah‘ın Resulü cevap verdi: 

―Bunun alameti, fani ve aldatıcı dünyadan yüz çevirmek, ebediyet yurdu olan ahirete 

yönelmek, ölüm gelmeden önce ölüme hazırlıklı olmaktır. ĠĢte böyle birisinin kalbi Ġslama 

açılmıĢtır‖
252

 buyurdu. Ve daha önce nazil olan Ģu ayeti okudu ―Allah kime hidayet etmek 

isterse onun göğsünü Ġslam‘a açar. Kimi de sapıklığa düĢürmek isterse onun da kalbini 

daraltır ve sıkıĢtırır.‖
253

  

Sonra Ģöyle devam etti: ―Allah katında dünyanın bir sinek kanadı kadar değeri yoktur. 

ġayet Allah katında dünyanın bir sinek kanadı kadar değeri olmuĢ olsaydı kâfirlere bir yudum 

su içirmezdi.
254

 Allah dünyayı ahiret amellerini meyve vermesi için yarattı. Bu Ģekliyle 

dünyayı ahiretin tarlası kıldı. Allah dünyada ancak Allah‘ın zikrine, imana ve ilme değer 

verir. Bunların dıĢında hiçbir Ģeye değer vermez‖ buyurdu.
255

 

Erkam bin Ebi‘l-Erkam sordu:  

―Ya Resulallah! Zorlukla beraber nasıl kolaylık olur?‖ 

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: 

―Allah her güçlüğün arkasından bir kolaylık yaratır.
256

 Sonra ferah ve neĢe içinde 

gülerek Ģöyle buyurdular: ―Bir zorluk iki kolaylığı yenemez.‖
257

  

Böylece peygamberimiz (sav) ―Bir iĢin sıkıĢınca geniĢleyeceğini, nimetin külfete göre 

geleceğini‖ söyledi. Allah‘ın adının yücelmesi için çok çalıĢmaları gerektiğini, boĢ durmamak 

gerektiğini, bir iĢten sonra bir baĢka iĢe ve hizmete bakmak icap ettiğini, tüm gayret ve 

çabaları ile Allah‘ın rızasını kazandıracak ameller peĢinde koĢmayı Allah‘ın emrettiğini 

anlattı.  

Sonra peygamberimiz (sav) sahabelerine sabır ve metanet dersi verdi. Gayretlerini 

uyandırdı. SıkıĢtıkları, daralıp bunaldıkları zaman ―Elem NeĢrah Leke Sadrak‖ suresini 

okuyarak Allah‘tan yardım istemelerini tavsiye etti. Böylece sohbetini tamamladı. 

Sahabeler gecenin geç vaktinde dağılarak evlerine gittiler. Okuyup ezberledikleri 

sureyi hanımlarına ve çocuklarına öğrettiler. Peygamberimizin konuĢmalarını aktararak onları 

da bilgilendirdiler.  

 

PEYGAMBERĠMĠZĠN (SAV) YAKIN AKRABALARINI ĠMANA ÇAĞIRMASI 

 

Yüce Allah ġuara suresinin Ģu ayetlerini inzal buyurdu. Bu ayetlerde meâlen Ģöyle 

buyurmaktaydı: ―Şüphesiz bu Kur‘an âlemlerin Rabbi olan Allah tarafından inzal 

buyrulmaktadır. Halkı Allah‘ın azabından sakındırasın diye apaçık Arapça lisan üzere senin 

kalbine Cebrail getirdi. Önceki kitaplarda da senin bahsin vardır. Benî İsrail‘in alimleri bunu 

bilmektedirler.  

Eğer biz bu Kur‘anı Arapça bilmeyenlere indirseydik, onlar da bunu okumuş olsalardı 

yine inanmazlardı. Biz inkârlarını o mücrimlerin kalbine yerleştirmişizdir. Onlar ancak 

dehşetli azabı gördükleri zaman inanırlar. O azapta onların hiç ummadığı zaman geliverir. O 

zaman ‗inanmak için bize mühlet verin‘ diye yalvarırlar; ama iş işten geçmiştir.  

Biz onları yıllarca nimetlerimizden nasiplendirdik. Bizim azabımız gelirse o  nimetleri 

kaybedecekler ve bunların onlara faydası olmayacaktır. Kazandıkları şeyler, bizim 

kendilerine verdiğimiz mal ve evlat onları azaptan kurtaramaz. Kendilerine öğüt veren, 
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Allah‘ın azabından sakındıran peygamber göndermedikçe biz hiçbir belde halkına azap 

etmedik ve onları helak etmedik. Biz asla haksızlık ve zulüm yapmayız.  

Bu Kur‘anı şeytanlar indirmedi. Onların buna ne güçleri yeter, ne de bu onlara 

yakışır. Bu Kur‘an insanları hayra çağırır. Şeytan ise sizleri şerre çağırır. Bunun için onlar 

Kur‘anı dinlemekten men olunmuşlardır. 

Bu Kur‘an der ki: ‗Sakın Allah ile beraber başka ilahlar, yardımcılar edinmeyin; 

yoksa Allah‘ın azabına uğrarsınız.‘ Ey Rasülüm! Bunun için sen önce yakın akrabalarını uyar 

ve bu gerçekleri hatırlat. Allah‘ın azabından sakındır. Onları Allah‘ın gelecek ahiret ve 

cehennem azabı ile korkut. Sana uyarak iman eden müminlere şefkat kanatlarını ger. Eğer 

sana karşı gelirlerse ‗Ben sizin yaptıklarınızdan uzağım‘ de. Kudreti her şeye galib olan ve 

rahmeti her şeyi kuşatan Allah‘a tevekkül et.‖
258

 

Bu ayetlerin nüzulünden sonra peygamberimiz (sav) müminleri Hz. Ali (ra) aracılığı 

ile topladı. Peygamberimiz (sav) onlara Ģöyle buyurdu: ―Cenâb-ı Hakk‘ın akrabalarımı 

uyarmamı istemesi bana büyük bir sorumluluk yükledi. Ben çok iyi biliyorum ki akrabalarıma 

bu konuyu açsam, onlar beni hiç de hoĢlanmadığım Ģekilde itham ediyorlar‖ dedi. Onlar ile 

istiĢare etti. Ne yapacaklarını ve akrabalarını nasıl davet edeceklerini konuĢtular.  

Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir (ra) Hz. Osman (ra) ve diğer sahabeler peygamberimizin 

(sav) Ebu Talib‘in evinde bir ziyafet tertip edilmesini ve akrabalarını bu ziyafete davet 

etmesini teklif ettiler. Peygamberimizin (sav) evine herkes gelmeyebilirdi; ama Ebu Talib‘in 

evine herkes gelirdi. Çünkü o onların en büyükleri ve en itibarlı olanı idi. Ġnsanların gönlünü 

almak, sözünü dinlettirmek de ancak ikram ve ihsanla mümkündü. Bunun için de davet 

yemekli olmalı idi. Bu Ģekilde karara vardılar.  

Daha sonra peygamberimiz (sav) halası Safiye ile görüĢtü ve konuĢtu. Durumu ona 

anlattı. Yüce Allah‘ın kendisine ‗Akrabalarını uyarması‘ emrini verdiğini söyledi. Bunun için 

bir ziyafet tertip etmek istediğini ve buna tüm akrabaların davet edeceğini söyledi. 

Hz. Safiye (ra) Ģöyle dedi: ―Güzel düĢünmüĢsünüz. Tüm akrabalarını davet et. Biz de 

sana yardımcı oluruz. Ama sakın Ebu Leheb‘i çağırma. O senin konuĢmanı protesto eder. 

Davetini amacından saptırır.‖  

Bunun üzerine peygamberimiz (sav) Hz. Hatice‘ye ―Bize sadece bir kiĢilik et yemeği 

yap. Bir kap ta süt piĢirsen yeter‖ dedi. Sonra Hz. Ali‘ye döndü ve ―AkĢama tüm 

Abdulmuttalip oğullarını davet et. Ama Ebu Leheb‘i sakın çağırma ve daveti de duyurma‖ 

dedi.  

AkĢam Ebu Talib‘in evinde davet edilmeyen ama bu gibi ziyafetleri asla kaçırmayan 

Ebu Leheb dâhil 43 erkek 2 kadın olmak üzere 45 kiĢi toplanmıĢtı. Ebu Talib ve Abbas, 

Hazma hep orada idiler. Kapta bulunan yiyecek bir kiĢilikti. Süt de o kadardı. Resûl-i Ekrem 

(sav) onların gözü önünde ―Bismillahirrahmanirrahim‖ diyerek eti parçaladı. Sütü de kaplara 

koydu.  Sonra ―Buyurun!‖ dedi. Herkes etten doyana kadar yedi, sütü de doyana kadar içtiler. 

Kaplarındaki et eksilmedi ve süt bitmedi. Bunu görerek ĢaĢırdılar. 

Herkes doyup kalktı. Sofra da kaldırıldı. Peygamberimiz (sav) sözüne baĢlamak üzere 

idi ki Ebu Leheb ileri atılarak Ģöyle dedi: ―Doğrusu biz bu güne kadar böyle bir sihir 

görmedik. KardeĢimin oğlu beni büyüledi.‖ Sonra peygamberimize (sav) döndü ve: ―Bunlar 

senin amcaların ve amcaoğullarındır. Dinde sapıklığı bırak. ġunu da iyi bil ki kavmin seni 

bütün Araplara karĢı koruyamaz. Bunu göze alamaz. Tüm KureyĢ kabilesi, Arapları arkasına 

alarak üzerimize çullanmadan önce bizim seni esir ve hapis etmemiz gerekir. Ey kardeĢimin 

oğlu! Ben atalarımız ve bizim içimizde senin getirdiğin gibi Ģer ve kötülük getiren birisini 

bilmiyorum‖ dedi.
259

 

Ebu Leheb‘in bu münâsebetsiz konuĢması ve saygısızlığı peygamberimizin (sav) çok 

zoruna gitti. Sustu. Hiçbir Ģey konuĢmadı. Biliyordu ki her söylediği Ebu Leheb tarafından 
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protesto edilecek ve sözleri havada kalacak veya münakaĢaya varacaktı. Susmayı tercih etti. 

Herkes kalktı ve dağıldı. Bunun üzerine Cebrail (as) gelerek Allah‘ın buyruğunu yerine 

getirmeye davet etti. Bu konuda kendisine cesaret verdi.
260

  

Ertesi günü Peygamberimiz (sav) Hz. Aliyi çağırdı ve bu defa iĢi daha gizli tutmasını 

istedi. ―Geçen gün ben kavmimle konuĢamadım. Sen önceki günkü kadar bir yemek hazırlat 

ve Ebu Leheb hariç diğerlerini gizlice yemeğe çağır‖ buyurdu.  

Peygamberimizin akrabaları geldiler, yediler ve yine bir kiĢilik yemekle doydular. Bu 

iĢe ĢaĢırdılar ve yine ―Bu bir sihirdir!‖ dediler. ġerbetler içilirken peygamberimiz (sav) ayağa 

kalktı ve Ģöyle konuĢtu: 

―Elhamdülillah! Hamd Allah‘a hastır ve O‘na layıktır. Ben yalnız O‘na hamd eder, 

yalnız ondan yardım isterim. O‘na inanır, O‘na güvenirim. ġüphesiz Allah‘tan baĢka ilah 

yoktur. O birdir. EĢi, ortağı ve benzeri yoktur.  

Herhalde iyi bir otlak aramaya gönderilen birisi gelip ailesine yalan söyleyemez. 

Vallahi ben tüm insanlığa yalan söyleyecek olsam yine de size karĢı yalan söyleyemem. Sizi 

kendisinden baĢka ilah olmayan Allah‘ın birliğine inanmaya davet ediyorum. Ben de O‘nun 

hususan size ve umum olarak da tüm insanlığa gönderilmiĢ bir peygamberiyim.  

Vallahi sizler uykuya dalar gibi ölecek, uykudan uyanır gibi Allah‘ın kudreti ile 

yeniden diriltilecek, dünyada yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Ġyiliklerinizin 

karĢılığında mükâfat, kötülüklerinizin karĢılığında ceza göreceksiniz. Mükâfatınız ebedi 

cennet, cezanız da ebedi cehennemdir. Benim insanlardan ahiret azabı ile korkuttuğum ilk 

kimseler sizlersiniz.  

Ey Abdulmuttalip oğulları! 

Vallahi Araplar içinde benim size getirdiğim dünya ve ahiretiniz için hayırlı olan 

Ģeylerden daha üstününü ve hayırlısını getiren bir yiğit tanımıyorum.  

Ben sizi dile kolay, mizanda ağır gelen iki kelimeye davet ediyorum. O da ―Lâ Ġlahe 

Ġllallah Muhammed Resulullah‖ kelimesidir. Allah‘ın birliğine ve benim de O‘nun resulü 

olduğuna Ģahitlik etmenizdir. Yüce Allah sizi bu kelimeye davet etmemi bana emretti. Siz bu 

konuda bazı mucizeler de gömüĢ bulunuyorsunuz.  

Üzerinde bulunduğum davada bana yardımcı ve kardeĢ olma olmayı ve cenneti 

kazanmayı hanginiz kabul eder? 

Peygamberimiz (sav) bir müddet bekledi. Ebu Talib, Hamza, Abbas baĢta  olmak 

üzere tüm akrabaları orada idi. Hiç kimse ayağa kalkmadı ve bir cevap vermedi. Hz. Ali (ra) 

henüz 12 yaĢında idi. Dayanamadı ağaya kalktı ve: 

―Ben sana yardım ederim ya Resulallah!‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav) ―Ya Ali otur, sen henüz küçüksün!‖ buyurdu. 

Peygamberimiz (sav) tekrar sordu: 

―Bu davada hanginiz kardeĢim ve sâhibim olmak üzere bana yardımcı olur?‖ 

 Yine kimse cevap vermedi. Uzun bir sukût oldu. Yine Hz. Ali (ra) ayağa kalktı. ―Ben 

yardımcı olurum‖ dedi. Peygamberimiz (sav) onu oturttu. Bu minval üzere peygamberimiz 

(sav) üç defa çağrıda bulundu. Kimse cevap vermedi.  

Sonunda Hz. Ali (ra) tekrar ayağa kalkarak Ģöyle dedi: ―Ya Resulallah! Gerçi ben 

bunların yaĢça en küçüğü, vücutça en çelimsizi olsam da sana yardımcı ve kardeĢ olur, davana 

yardım ederim‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) onu yanına çağırdı. Elini eline aldı ve Ģöyle buyurdu: ―Ġçinizde 

bu benim kardeĢim, vâsim ve vekilimdir.‖ 

Davetliler gülüĢerek ayağa kalktılar. Ebu Talib‘e ―Bak oğlun sana değil, ona itaat 

ediyor‖ dediler. Ebu Talib: ―Bırakınız onu! Muhammed onun baĢını hayırdan baĢkasına 

çevirmez‖ dedi. Sonra peygamberimize (sav) dönerek Ģöyle dedi: ―Sözlerini dinledik ve kabul 
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ettik. Senin istediğin Ģeye en önce ben koĢarım. Sen emrolunduğun Ģeye devam et! Allah‘a 

yemin olsun, etrafını kuĢatıp seni korumaktan bir an geri durmayacağım. Ancak nefsim 

Abdulmuttalib‘in dininden ayrılmaya müsaade etmiyor. Ben onun dininden ayrılmayacağım!‖ 

dedi.
261

 

Toplantıyı sonradan duyarak acele ile oraya koĢup gelen Ebu Leheb son anda Ebu 

Talibin konuĢmasını duyunca hemen ileri atıldı. ―Ey Abdulmuttalip oğulları, vallahi bu bir 

kötülüktür. BaĢkaları onu zorla alıkoymadan önce siz ellerini tutup bundan vazgeçirmeye 

bakın. Eğer ona itaat edecek olursanız zillete ve hakarete uğrarsınız, Ģayet korumaya 

kalkarsanız öldürülürsünüz‖ dedi.  

Ebu Leheb‘e karĢı cevap peygamberimizin halası Safiye‘den geldi: ―KardeĢim! 

KardeĢinin oğlunu ve onun dinini yardımcısız, hor ve hakir bırakmak size yakıĢır mı? Biz 

alimlerden Abdulmuttalib‘in neslinden bir peygamberin geleceğini duyduk. ĠĢte o peygamber 

budur!‖ dedi.  

Ebu Leheb bu konuĢmaya küstahça karĢılık verdi: ―Bu boĢ bir umuttur. Zaten 

kadınların sözleri erkeklerin ayak bağıdır. KureyĢ kabilesi ve onlarla beraber tüm Araplar 

ayaklanınca Abdulmuttalip oğullarının ne gücü var ki onlara karĢı çıksın. Vallahi biz onların 

yutulacak bir lokması gibiyiz.‖ 

Ebu Talib bu sözlerden rahatsız oldu. Ebu Leheb‘e dönerek: 

―Ey korkak! Vallahi biz sağ oldukça O‘na yardımcı olacağız ve O‘nu koruyacağız‖ 

dedi. Sonra peygamberimize dönerek: ―Ey KardeĢimin oğlu! Sen açıktan davete baĢladığın 

zaman biz silahlanıp seni koruruz‖ dedi.
262

  

Toplantı böylece sona erdi.  

 

Asr Suresinin Nazil Olması: 

Bu toplantının üzerinden kısa bir zaman geçmiĢti ki ―Asr Suresi‖ nazil oldu. Yüce 

Allah bu surede meâlen: ―Asra ve ahir zaman devrine yemin olsun ki insan zararda ve hüsran 

içindedir. Ancak iman edenler ve Salih amel işleyenler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye 

edenler bundan müstesnadırlar‖
263

 buyuruyordu.   

Çok kısa bir sure idi; ama çok anlamlı ve derin manalara nüfuzu vardı. Ġnsanın 

yaratılıĢ amacına uygun davranmadığı zaman daima zararda olduğunu, yaratılıĢ amacının ise 

iman ve Salih amel iĢlemek olduğunu anlatıyordu. Ġmanı korumak ve Salih amel iĢlemek ise 

ancak inananların birbirlerine daima Hakkı tavsiye etmeleri, birbirlerine sabır tavsiye ederek 

büyük bir sabırla hareket etmeleri ile mümkün olduğunu ders veriyordu.  

Sahabeler peygamberimizin evinde toplandılar. Peygamberimizin lisanından sureyi 

öğrendiler. Kâtipler de sureyi yazarak iman edenlerin öğrenmeleri için evlere gönderdiler. 

Sonra öğrenmek istedikleri hususları peygamberimize (sav) sormaya baĢladılar.  

Biri sordu: ―Ya Resulallah! Salih amel nedir?‖  

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: 

―Allah‘tan korkman ve her ağaç ve taĢın yanında Allah‘ı zikretmendir‖
264

 buyurdu. 

Bir baĢka sahabe sordu: 

―Allah‘ı nasıl zikretmeliyiz ya Resulallah!‖  

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: 
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―Bâkıyât-ı Sâlihât‖ denilen tesbih, tahmid, tekbir ve tehlil ile.. Yani ―Sübhanallahi ve‘l 

hamdü lillahi, ve Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Ve la havle vela kuvvete illa billahi‘l-

aliyyi‘l azîm‖ diyerek buyurdu.
265

  

Bir diğer sahabi sordu: 

―Ey Allah‘ın resulü! Yüce Allah Salih ameli neden açıkça zikretmedi?‖  

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: 

―Yüce Allah açıklamadı ki her insana ve her duruma hitap etsin. Her insanın farklı 

durumları vardır. Herkes bir değildir. Her insan her ameli iĢleyemez. Hali ve durumu müsait 

olmaz. Yüce Allah kesinleĢtirseydi yapamayan günaha girerdi. Müphem ve mutlak bıraktı ki 

herkes kendi durumuna göre hayırlı bir ameli iĢlesin. Bu Kur‘anın yüceliğindendir. Sözü az 

söyler ta uzun ve geniĢ olsun‖ mealinde açıklamalarda bulundu.  

Surenin feyzinden ve peygamberimizin açıklamalarından sahabelerin kalbi ve gönlü o 

derece iman ve feyizle doldu ve öyle mesrur oldular ki bu surenin nazil olmasından sonra 

birbirleriyle karĢılaĢtıkları zaman biri diğerine mutlaka ―Asr Suresini‖ okur, birbirlerine hakkı 

ve sabrı tavsiye ederler öyle ayrılırlardı.
266

  

*** 

Bir gün peygamberimiz (sav) Hz. Ali (ra) ile beraber ―Batn-ı Nahle‖ denilen yerde 

namaz kılıyordu. Ebu Talip yanlarına vardı. Onların namaz kıldıklarını gördü. Bir müddet 

seyretti. Namazları bitince sordu: 

―Yeğenim bu yaptığınız nedir? Bu iĢinizin sonu ne olacak?  

Peygamberimiz (sav) amcasını imana çağırdı. Ġmanın ve namazın önemini, Allah‘a 

ibadetin bu Ģekilde olması gerektiğini anlattı. Bunun üzerine Ebu Talip Ģöyle dedi: ―Sizin 

yaptığınız Ģeyde bir zarar yok. Fakat benim mak‘adım hiçbir zaman baĢımdan yüksekte 

olmayacaktır.‖
267

  

Yüce Allah'ın ―Onlar hem peygamberi insanlardan korurlar hem de kendileri onun 

davetine icabet etmeyerek ondan uzaklaĢırlar‖
268

 ayetinin Ebu Talib hakkında nazil olduğu 

söylenir.  

 

Medine’li Amr bin Abese’nin Ġman Etmesi: 

Yesrib‘de bulunan Amr bin Abese câhiliye döneminde halkın gidiĢatını 

beğenmeyenler arasında idi. Putların bir değerinin olmadığını, halkın dalâlet içinde olduğuna 

inanıyordu. Mekke‘de çıkan birisinin halkı Allah‘ın birliğine davet ettiğini duymuĢtu. 

Devesine binerek Mekke‘ye gitti. Gördü ki halkı ona her yönü ile karĢı çıkmakta, o da 

insanları gizli olarak Allah‘ın dinine davet etmekte. Günlerce araĢtırma yapar ve bir gün 

peygamberimizi (sav) gördü. Yanında Ebu Kuhâfe‘nin oğlu Ebu Bekir ile Bilâl-i HabeĢî 

bulunuyordu. Yanına yaklaĢtı. Aralarında Ģöyle bir muhavere cereyan etti: 

―Sen kimsin?‖ 

―Ben Allah‘ın nebisiyim.‖ 

―Allah‘ın nebisi ne demek?‖ 

―Allah‘ın resulü demektir. Yani Allah‘ın sizin katınızda elçisi, sizin de Allah katında 

elçisi ve Ģefaatçiniz demektir.‖  

―Seni Allah mı elçi olarak gönderdi?‖ 

―Evet.‖ 

―Allah seni ne ile gönderdi?‖ 
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―Allah‘ın birliğine inanmaya, ona hiçbir Ģeyi eĢ ve ortak koĢmamaya, putlara 

tapmamaya, akrabalık haklarını görüp gözetmeye çağırmakla emrolundum.‖ 

―Senin bu davetine kimler ‗Evet‘ dediler.‖ 

Peygamberimiz (sav) yanında bulunan Ebu Bekir (ra) ile Bilâl-i HabeĢî‘yi (ra) 

göstererek, ―Bir hür ile bir de köle..‖ buyurdu. 

Amr bin Abese bunun üzerine: 

―O halde sana tabi oluyorum‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) buyurdu:  

―Bu gün bana tabi olmaya gücün yetmez. Aile efradının yanına dön. Ne zaman alenî 

olarak ortaya çıkarsam o zaman gelir bana tabi olursun.‖ 

Amr bin Abese Medine‘ye döndü. Devamlı peygamberimizin haberlerini takip 

ediyorum. Medine‘ye hicret edince hemen yanına vardı. Peygamberimiz (sav) onu tanıdı ve 

muhabbetle kucakladı. Ondan sonra yanından ayrılmadı.
269

  

 

Peygamberimizin (sav) Ebu Cehil’i Ġmana Daveti: 

Ebu‘l-Hakem Amr bin HiĢam (Ebu Cehil) Muğire bin ġube ile Mekke sokaklarında 

giderken Hz. Peygambere (sav) rastladı. Peygamberimiz (sav) : ―Ya Eba‘l-Hakem! Seni 

Allah‘ın birliğine, Allah‘ın resulüne ve O‘nun gönderdiği kitaba iman etmeye davet 

ediyorum‖ dedi. 

Ebu Cehil: ―Ya Muhammed! Sen bizim mabutlarımıza küfretmekten vazgeçmez 

misin? Eğer benim tebliğime Ģahit olun diyorsan Allah‘a yemin ederim ki biz senin davetine 

Ģahit oluruz. Eğer ben senin söylediklerinin hak olduğuna inansaydım seni tasdik eder ve sana 

uyardım‖ dedi.  

Bunun üzerine peygamberimiz (sav) onun yanından geçti gitti. Ebu Cehil Muğire‘ye 

döndü ve: ―Allah‘a yemin ederim ki ben onun söylediklerinin hak olduğunu biliyorum. Ancak 

ona uymaktan beni men eden Ģeyler var. Kusayoğulları ―Daru‘n-Nedve‖ bizim dediler, biz 

―peki‖ dedik. ―Hicap‖ bizim dediler, ―peki‖ dedik. ―Sikâye‖ bizim hakkımız dediler, biz 

―peki‖ dedik. ―Livâ‖ bizim dediler, biz ―peki‖ dedik. Sonra hacılara yemek yedirdiler, biz de 

yedirdik. Bu konuda onlarla beraberiz. ġimdi çıkmıĢlar ―Bizden bir peygamber geldi; bize 

uyun‖ diyorlar. ĠĢte vallahi bunu kabul edemem‖ dedi.
270

 

 

ZĠLZAL SURESĠNĠN NÜZULÜ:  

Vahiy gelmeye devam ediyordu. Gelen vahiyler genellikle Allah‘ın birliğine ve ahiret 

gününe imanı ders veriyordu. Bilhassa kıyametin kopması yeniden dirilme ve ahiret hayatına 

dikkatleri çekiyordu. Peygamberimiz (sav) de Kur‘anın dört maksadından ikisi olan Allah‘a 

ve ahirete imanı ders veriyordu.  

Peygamberimiz (sav) bir taraftan gelen vahyi yazdırıyor, gizli olarak iman edenler 

vasıtası ile neĢrettiriyor, diğer taraftan Kur‘an hakikatlerini sahabelerine öğretiyordu. Bir 

araya geldikleri zaman da gelen vahiyleri sahabelerine öğretiyordu.  

―Zilzâl Suresi‖ nazil olmuĢtu. Yüce Allah bu surede meâlen Ģöyle buyuruyordu: 

―Bismillahirrahmanirrahim. 

Yerin büyük bir zelzele ile sarsıldığı, içindekileri dışına çıkardığı ve insanın ‗Neler 

oluyor!‖ diye hayret ve şaşkınlık ile koşuştuğu zaman haliniz ne olacaktır? O gün yeryüzü 
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Rabbinin ilhamı ile üzerinde yaşanan tüm hadiseleri haber verecektir. Yine kıyametin koparak 

insanların tekrar dirildiği ve haşir meydanının açıldığı zaman insanlar Rablerinin huzuruna 

bölük bölük çıkarılacaklardır. Kim zerre kadar hayır yapmışsa onun mükâfatını görecek; kim 

de zerre kadar şer işlemiş ise cezasını çekecek, karşılığını görecektir.‖
271

 

Sureyi talim için toplanan sahabeler aĢk ve Ģevkle okudular, yazdılar ve ezberlediler. 

Büyük bir merakla peygamberimizin (sav) izahlarını dinlemek için pür dikkat kesildiler.  

Sahabelerden birisi sordu: ―Ey Allah‘ın Resulü! Ben her amelimi görecek miyim?‖ 

Peygamberimiz (sav) ―Evet!‖ buyurdu. ―En küçüğünü bile görür müyüm?‖ diye 

sorusunu yeniledi. Peygamberimiz (sav) yine ―Evet!‖ Ģeklinde cevap verdi. O zaman sahabe 

―Vay bana! Desene anam ağlayacak!‖ diyince peygamberimiz (sav) Ģöyle buyurdu: 

―Sevin ey Ebu Said! Çünkü sen yaptığın her amelinin karĢılığı olarak bire on mükâfat 

göreceksin. Hiçbir amelin zayi olmayacaktır. Öyle ise hayırlı amellerini çoğaltmaya çalıĢ.‖
272

 

Bu arada Hz. Ebu Bekir (ra) ağlamaya baĢladı. Bunu gören peygamberimiz (sav) 

sordu: ―Ya Ebu Bekir! Niçin ağlıyorsun?‖ Hz. Ebu Bekir (ra) cevap verdi: ―Bu sûre beni 

ağlattı ya Rasulallah! Bizim pek çok kusurlarımız oluyor.. Zerre kadar kusurumuzun cezasını 

çekeceksek halimiz nice olur..‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav): ―Allah‘tan af dileyen için Allah çok affedicidir. Eğer sizler 

affedilecek hata ve günahlar iĢlemeyecek olsaydınız Allah sizin yerinize kendilerini 

bağıĢlayabileceği hata ve günahları iĢleyen, sonra hatasını anlayarak Allah‘tan af dileyen 

kullar yaratırdı‖ buyurdu.
273

 

Diğer bir sahabe sordu: ―Ey Allah‘ın resulü! Zerre ne kadardır?‖ 

Peygamberimiz (sav) elini toprağa sokup çıkardı, sonra elini silkeledi, elinde kalan 

toza üfledi ve Ģöyle buyurdu: ―ĠĢte zerre bunlardan her birine verilen isimdir‖ dedi.
274

   

Sonra peygamberimiz (sav) sohbetine devam ederek Ģöyle konuĢtu: ―Bir kul dört Ģeye 

tam iman etmedikçe inanmıĢ sayılmaz. Allah‘tan baĢka ilah olmadığına, Benim Allah‘ın hak 

ve hidayet üzere gönderdiği Resulü olduğuma,  öldükten sonra tekrar ölmemek üzere dirilerek 

Allah‘ın huzurunda dünyada yaptıklarından hesap vermek üzere toplanılacağına ve kadere, 

yani her Ģeyin Allah‘ın takdiri ve kazası ile emri ve izni dairesinde cereyan ettiğine 

inanmaktır.‖
275

 

Ve Ģöyle devam etti: ―ĠĢte bu Zilzal suresi imanın bu dört hakikatinden birisi olan 

ahirete imanı tamamen ders verdiği için Kur‘anın yarısına denktir‖
276

 buyurdu.  

Sahabeler kalpleri iman ve ahiret duygusu ile dolmuĢ olarak kalkıp evlerine gittiler ve 

peygamberimizin (sav) anlattığı Ģeyleri evlerindeki hanımlarına ve çocuklarına anlattılar. 

Sabah olunca diğer Müslümanlara ulaĢtırdılar ve yakın akrabalarına anlattılar. Onlar bir 

insanın iman etmesi için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlardı.  

 

Velid bin Muğire’nin Peygamberimizle GörüĢmesi: 

KureyĢ müĢrikleri toplanarak Ģair ve bilgin olarak gördükleri Velid bin Muğire‘yi 

peygamberimize (sav) gönderdiler. Kendisine ―Sen git ve onun söyledikleri Ģeyleri dinle ve 

bize ne olduğuna dair bilgi getir‖ dediler.  

Velid bin Muğire peygamberimizin (sav) yanına geldi. Hz. Peygamber (sav) ona 

Kur‘an-ı Kerimden sureler okudu ve meâlen Ģu ayetleri okudu: ―Şüphesiz Allah adaleti, iyilik 

yapmayı ve akrabayı görüp gözetmeyi emreder. Çirkin ve kötü şeylerden, azgınlık ve 

zulümden nehyeder. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Anlaşma yaptığınız zaman Allah‘a 
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verdiğiniz sözü tam olarak yerine getiriniz. Allah‘ı şahit tutarak yaptığınız yeminlerinizi 

bozmayın. Muhakkak ki Allah ne yaparsanız onu bilir. İpi güzelce büküp örgüsünü ördükten 

sonra tekrar söken aciz ihtiyar kadınlar gibi olmayın. Bir gurup diğer bir gurubun 

çokluğundan korkarak yeminlerinizi bozmayın. Allah sizi bununla dener. Anlaşmazlığa 

düştüğünüz hususlarda ahirette Allah‘ın huzurunda mutlaka hesap verecek gerçekleri orada 

tam olarak görüp anlayacaksınız. Allah dileseydi sizi bir ümmet yapardı. Ama O dilediğine 

hidayet vererek doğru yola eriştirir; dilediğini de sapıklıkta bırakır, oda çırpınıp durur. Bilin 

ki sonunda mutlaka Allah‘a hesap vereceksiniz.‖
277

 

Sonra onu Allah‘ın dinini kabul edip müslüman olmaya davet etti. Velid‘in kalbi 

yumuĢadı. Bir Ģey söylemeden kavminin yanına döndü. BaĢta Ebu Cehil olmak üzere 

müĢrikler etrafında toplandılar. Ebu Cehil onun durumundan peygamberimizden etkilendiğini 

anladı. Müslüman olmasından korkarak söze baĢladı ve:  

―Amcacığım, senin kavmin senin için mal topluyorlar‖ dedi. 

Velid bin Muğire sordu: ―Neden mal topluyorlar?‖  

―Sana vermek için. Senin Muhammed‘in sözlerinden etkilendiğini düĢünüyorlar.‖ 

―KureyĢ bilir ki ben mal bakımından herkesten zenginim.‖ 

―O zaman bir Ģeyler söyle de kavmin Muhammed‘in dini hakkında senden bir Ģeyler 

iĢitsin ve onun dinine girmediğini bilsinler.‖ 

Bunun üzerine Velid Ģöyle dedi: 

―Onun hakkında ne diyeyim? O ne kâhindir, ne de mecnun. Allah‘a yemin ederim ki, 

hiçbiriniz benden fazla Ģiir bilmez. ġiirin recezini, kafiye ve redifini bilirim. Cinlerin 

sihirlerini de benden daha iyi bileniniz yoktur. Ama yemin ederim Muhammed‘in sözleri ne 

Ģiirdir ve ne de sihirdir. Sözlerinde bir tatlılık vardır ki kalplere tesir eder. O sözlerden daha 

tatlı ve güzel söz olamaz. O bir nurdur. Kalpleri aydınlatır. Sanki o sözler bol, sulu ve güzel 

bir zeminde atılan tohum gibi güzel semere veren ağaç gibidir ki mükemmel semere verirler.‖ 

KureyĢliler ĢaĢırdılar ve ―Senin bu sözlerin Muhammed‘in dinine girmiĢsin 

düĢüncesini doğurur. Öyle ise bize bir Ģey söyleyin ki onun ile biz Muhammed hakkındaki 

kanaatimizi baĢkalarına ifade edelim‖ dediler.  

Velid bin Muğire bir müddet düĢündü ve: ―Siz ona en iyisi ‗sihirbaz‘ deyin. Çünkü 

onun sözleri öyle büyüleyicidir ki, baba ile evladı, efendi ile köleyi birbirinden ayırır ve 

aralarını açar ‖ Ģeklinde cevap verdi.
278

 

Bunun üzerine Müddessir Suresinin Ģu ayetleri nazil oldu:  

―İsrafil Sûr‘u üfleyerek kıyametin kopmasını ilan edince kafirler için zor bir dönem 

başlayacaktır. Bak şu insana ki ben onu mükemmel bir surette yarattım. Bolca mal ve mülk 

vererek zengin ettim. Kendisine oğullar verdim. Tüm nimetlerimi önüne serdim. Halbuki o 

ayetlerimi dinledi de imanda inat etti. Onu dik bir yokuşa süreceğim. 

O peygamberimizi ve ayetlerimizi dinledi de inkar etmek için ölçtü ve biçti. İnce, ince 

düşündü. Kahrolası nasıl da ölçtü ve biçti. Sonra suratını astı. Yüzünü ekşitti. Gerçeklere 

arkasını döndü ve büyüklenerek ‗Bu Kur‘an eskilerden nakledilen sihirden başka bir şey 

değildir‘ dedi. Yine ‗bu insan sözünden başka bir şey değildir‘ diye sözünü pekiştirdi.  

İşte ben onu sakar cehennemine sokacağım. Sakar nedir bilir misin? O içine atılan her 

şeyi yakar bırakmaz ve bunu tekrar tekrar yapar. Onun üzerinde 19 (on dokuz) zebani meleği 

vardır ki onlar azap ile görevlendirilmişlerdir.‖
279
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MüĢriklerin Peygamberimiz (sav) ile ve Müslümanlar ile Alay Etmeleri: 

MüĢrikler alay etmeye baĢlamıĢlardı. Nerede bir müslüman görseler onun ile alay 

eder, dalga geçerlerdi. Müslümanlar ile eğlenmeyi ve el, kaĢ, göz iĢaretleri ile alay etmeye 

peygamberimiz hakkında da ―Ģair‖ ―kâhin‖ ―mecnun‖ ―sihirbaz‖ demeye baĢladılar. 

Yüce Allah peygamberimize (sav) onların bu durumuna aldırmamalarını, Kur‘an ile 

öğüt vermeye devam etmelerini tavsiye ederek Ģöyle buyurdu: ―Ey Rasulüm Muhammed! Sen 

onlara Kur‘an ile öğüt vermeye devam et. Rabbinin sana olan nimeti ve lütfu sayesinde sen ne 

kâhinsin ne de mecnun!  Müşrikler senin hakkında şairdir, ne zaman bir felakete 

uğrayacağını bilemiyor, bekliyoruz mu diyorlar? Sen de onlara de ki: ‗Bekleyin bakalım! Ben 

de sizinle beraber bekliyorum.‖
280

 

Peygamberimiz (sav) Mekke müĢriklerini, ileri gelenleri, gençleri, köleleri ve 

kadınları ayırmadan herkese Ġman ve Kur‘an hakikatlerini okuyor, öğretmeye çalıĢıyor ve 

üstün bir gayret ile bulduğu her fırsatı değerlendirerek tebliğini yapıyordu. Yüce Allah vahyi 

inzal ettiği gibi, ―Tebliğ Metotlarını‖ da inzal ediyordu. Peygamberimiz (sav) de vahyin 

dıĢına çıkmıyor ve bu konuda kendi aklına göre hareket etmiyordu. Üzerine düĢen, tam bir 

teslimiyet ile her konuda Allah‘ın emrine uymaya çalıĢıyordu. Çünkü o her Ģeyi bilen ve her 

iĢinde binlerce hikmet bulunan yüce Allah‘a teslim olmuĢtu. Bir adım ötesini göremeyen ve 

iĢlerin iç yüzüne vakıf olamayan kendi aklına uymuyordu. Bunun için bütün hissiyatını bir 

tarafa bıraktığı ve terk ettiği gibi, aklını da bir tarafa bırakmıĢ, tamamen vahye teslim 

olmuĢtu. Mü‘minlere de hissiyatlarına kapılarak Allah‘ın dinine zarar vermemelerini, 

Kur‘anın emrine harfiyen uymalarını tavsiye ediyor, herhangi bir taĢkınlık yapmalarına engel 

oluyordu.  

Bu konuda yüce Allah‘ın ―Rabbin yoluna hikmetle, güzel öğüt ile davet et! Onlar ile 

en güzel şekilde mücadele et!‖
281

 emrine azami derecede uymalarını tavsiye ediyordu. 

Hz. Muaviye (ra) anlatıyor: Bir gün babam Ebu Süfyan annem Hind‘i de yanına alarak 

Mekke yakınındaki bahçesine gidiyordu. Ben de genç bir çocuktum. Merkebe binmiĢ olarak 

onların önünde gidiyordum. Yolda peygambere rastladık. O da aynı yöne gidiyordu. Babam 

bana: ―Ey Muaviye! Merkebinden in! Ona Muhammed binsin‖ dedi. Merkebimden indim. 

Ona peygamber bindi. Biraz gittikten sonra babam Ebu Süfyan‘a dönerek: 

―Ya Ebu Süfyan bin Harb! Ya Hind binti Utbe! Allah‘a yemin ederim ki sizler 

öleceksiniz. Sonra tekrar Allah sizi hesap vermek üzere diriltecektir. Ġyilik ve ihsanda bulunan 

mükâfatını almak üzere cennete, kötülükle ömrünü geçiren de cezasını çekmek üzere 

cehenneme gidecektir. Ben size gerçeği söylüyorum. Siz benim kendilerini uyardığım ilk 

insanlardansınız‖ dedi. 

Babam Ebu Süfyan: ―Ya Muhammed! Sözün bitti mi?‖ diye sordu. Peygamber (sav) 

―Hayır!‖ dedi ve Ģöyle devam etti: ―Yüce Allah bana Ģöyle bildirdi: Hâ-Mîm! Bu Kur‘an 

Rahman ve Rahîm olan Allah‘ın vahyidir. Bu Kur‘an Arapça bilenler ve bilgi sahibi olanlar 

için ayetleri açık anlaşılır bir kitaptır. İyi insanları ahiret saadeti ile müjdeler, kötüleri de 

cehennem azabı ile uyarır. Lâkin çokları ondan yüz çeviriyorlar. Diyorlar ki ‗Kalplerimiz 

senin bizi davet ettiğin şeyi anlamaktan acizdir. Kulaklarımız da bu sözlere kapalıdır. Sen 

bildiğini yap! Biz de bildiğimizi yapacağız!  

Ya Muhammed de ki: Ben de sizin gibi bir insanım. Ancak bana Allah‘ın bir olduğu 

vahyediliyor. Artık O‘na yönelin, hata ve isyanlarınızdan dolayı O‘ndan af ve mağfiret 

dileyin. O‘na eş ve ortak koşanların vay haline! Onlar zekâtlarını vermez ve ahireti inkâr 

ederler. İman edip Salih amel işleyenler için ise sonsuz mükâfatlar vardır. De ki; ‗Siz mi yeri 

iki günde yaratan Allah‘ı inkâr ediyor ve ona eş ve ortaklar koşuyorsunuz?‘ O Allah 
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yeryüzünde sabit dağlar yarattı. İçerisinde sizin için nice nimetler var etti. Dört günde de 

mahlûkatın rızklarını ve gıdalarını takdir etti. Öyle ise ona şirk koşmayın!‖
282

 

Sonra ―Sözüm bitti!‖ dedi ve merkepten indi. Ben de tekrar merkebe bindim.  

Annem Hind, babama dönerek: ―Sen bu sihirbazın sözlerini dinlemek için mi oğlumu 

merkebden indirerek yürüttün?‖ dedi.  

Babam: ―Hayır! Allah‘a yemin ederim ki Muhammed ne sihirbazdır, ne de 

yalancıdır!‖ Ģeklinde cevap verdi.
283

 

 

MüĢrikler peygamberimizi (sav) dinliyorlar, sözüne karĢı çıkamıyor, tesirinde de 

kalıyorlardı ama davetine icabet ederek imana da gelmiyorlardı. Büyük bir kısmı susmayı 

tercih ederken bir kısmı da alay ederek veya çeĢitli Ģekil ve metotlarla iman davasına engel 

olmaya çalıĢıyorlardı.  

Peygamberimize (sav) en çok düĢmanlık eden ve en ziyade zarar vermeye çalıĢanlar 

Ģunlardı:  

1. Ebu Leheb bin Abdulmuttalip ile oğulları Utbe ve Uteybe, 

2. Ebu Cehil Amr bin HiĢam, 

3. Hakem bin Ebi‘l-Âs, 

4. Ukbe ibn-i Ebi Muayt, 

5. Ebu‘l-Buhterî, 

6. Esved ibn-i Abd-i Yeûs, 

7. Esved ibn-i Muttalip, 

8. Nadr bin Hâris,  

9. Ümeyye bin Halef, 

10. Âs bin Vâil, 

11. Esved ibn-i Abdi‘l-Esed, 

12. Hâris bin Kays,  

13. Âs ibn-i HiĢam. 

 

Bunlar ―Gökten haber veren, bana esrar keĢfolundu diyen, Abdullah bin Muhammed 

iĢte budur!‖ diye alay ederlerdi.  

Yüce Allah bunların alay ve eğlencelerini bize Ģöyle haber vermektedir. ―O 

günahkârlar Müslümanlara gülerlerdi. Önlerinden geçerlerken aş ve göz işaretleri ile 

birbirlerine göstererek eğlenirlerdi. Gülerek ailelerine dönerlerdi. Müminleri gördükleri 

zaman ‗sapıklar bunlar‘ derlerdi. Hâlbuki onların görevi müminleri gözetlemek, alay edip 

haksızlık yapmak değildi. Ahirette de müminler onların haline güleceklerdir.‖
284

 

 

Hümeze ve Kâria Suresinin Nüzulü: 

Ümeyye bin Halef, Velid bin Muğire ve Ahnes bin ġüreyk gibi müĢriklerin 

peygamberimiz (sav) ve müminler aleyhinde ileri-geri konuĢarak alay edip dalga geçmeleri o 

dereceye varmıĢtı ki, yüce Allah ―Hümeze Suresini‖ inzal buyurarak onların bu çirkin 

durumlarını ve davranıĢlarını gözler önüne sermiĢ, kötü akıbetlerini haber vermiĢ, müminleri 

de aynı Ģekilde karĢılık vermemeleri hususunda ikaz etmiĢtir.  

―Bismillahirrahmanirrahim, 

Mal toplamayı ve onu sayarak övünmeyi adet edinen ve insanları arkadan 

çekiştirerek kaş-göz işareti, el-kol hareketi ile alay edenlerin vay haline! O malının kendisini 

kurtaracağını, ebedi yaşatacağını zanneder. Yemin olsun o, kalplere kadar işleyecek olan 

Allah‘ın tutuşturulmuş cehennemi olan ‗Hutameye‘ atılacaktır. O cehennemin ne derece 
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dehşetli olduğunu bilir misin? Cehennemlikler dikilmiş direklere bağlı oldukları halde orada 

yanacak ve kapılar da üzerine kapanarak hiçbir kurtuluş ümidi kalmayacak olan dehşetli bir 

haldir.‖
285

 

Surenin nazil olduğunu iĢiten sahabeler öğrenmek ve ezberlemek için 

peygamberimizin (sav) etrafında toplandılar. Peygamberimiz (sav) sureyi okudu ve 

kâtiplerine yazdırdı. Sonra yüce Allah‘ın müĢriklerin alay etmelerinden dolayı bu sureyi inzal 

ettiğini söyleyerek ―Siz de onlar gibi alay etme ve insanları eğlenceye alma yoluna 

girmemelisiniz. Onlar ne derece alay etseler, siz yine ciddiyetinizi koruyarak gerçekleri 

söylemekten çekinmeyin ve onlara benzemeyin‖ buyurdu. Hutame adı verilen cehennemin bir 

tabakasının bulunduğunu ve insanlarla alay eden, dalga geçen ve insanları eğlenceye alanların 

buraya atılacağını beyan ettiler. 

Sahabeler surede geçen ―Hutame‖yi iĢitince dehĢetinden titrediler ve 

peygamberimize (sav) sordular: ―Ya Resulallah! Cehennemin dehĢetinden kalplerimiz 

ürperdi. Bu dehĢetli cehenneme düĢmemek için ne yapmamız gerekir?‖ 

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: ― Cehennemin dehĢetinden Allah‘a sığınmak 

gerekir ve Allah‘ın yasak ettiği fiilleri iĢleyerek kendinizi müĢriklere benzetmemeniz gerekir‖ 

buyurdu.  

Sahabeler sordular: ―Ya Resulallah, cehennemden nasıl Allah‘a sığınmalıyız? Bize 

öğretin ki biz de o Ģekilde Allah‘a iltica edelim‖ dediler.  

Peygamberimiz (sav) buyurdular: ―Sabah ve akĢam Allah‘a Ģöyle iltica edin: 

‗Allah‘ım, bizi cehennem azabından koru! Cebrail, Mikail, Ġsrafil, Azrail ve Muhammed‘in 

Rabbi olan Allah‘ım! Biz kabrin ve cehennemin dehĢetli azabından sana sığınıyor, sana iltica 

ediyoruz. Biz aciz kullarını koru!  

Allah‘ım senden cenneti ve ona yaklaĢtıracak hayırlı amelleri istiyorum, lutfeyle 

iĢlemeyi nasib eyle.. Cehennemden ve bizi cehenneme yaklaĢtıracak söz ve amellerden, fiil ve 

davranıĢlardan sana sığınıyoruz. Bizi rahmetinle muhafaza eyle! –Amin!.- 
286

 Ģeklinde dua 

ediniz dedi.  

Sahabeler evlerine dağıldılar ve peygamberimizden öğrendiklerini zaman 

geçirmeden yakınlarına öğrettiler. MüĢrikler sahabelerden sureyi iĢitince daha fazla 

çıldırdılar. Müslümanlara daha çok hakaret etmeye baĢladılar.  

Yüce Allah müĢriklerin cehenneme gireceğini ifade ederek tehdit ediyordu; ancak 

onlar bunun Allah‘tan geldiğine inanmadıkları için asla korku hissetmiyorlardı. Ġnananlar ise 

Allah‘ın bu tehdidinden korkarak müĢriklerin yaptıkları taĢkınlıkları yapmaktan sakınıyor ve 

bunu yaptıkları zaman o dehĢetli cehenneme düĢme korkusu ile imanlarından kalpleri 

titriyordu. Yüce Allah müminlerin korkularını hafifletmek ve teselli vermek, müĢrikleri ise 

daha fazla tehdit etmek için ―Karia Suresi‖ni inzal buyurdu. 

―Bismillahirrahmanirrahîm. 

El-Kâria! Nedir bu Kâria bilir misiniz? Bu kıyametin dehşetli gürültüsüdür. O 

günün dehşetinden insanları ateşe dokunmuş kelebekler gibi görürsün. Dağları da atılmış 

pamuk yığınları gibi görürsünüz. Bununla beraber kimi ameli mizanda ağır gelirse o memnun 

olacağı bir durumdadır. Kiminde mizanı hafif gelirse onun gireceği yer ―Haviye‖ 

cehennemidir. Hâviye nedir, bilir misin? O Allah‘ın kızdırdığı kızgın cehennem ateşidir.‖
287

 

Bu surede kıyametin ve cehennemin dehĢeti beyan edilirken, bu dehĢetin imanı ve 

mizanda hayırlı amelleri olmayanlar için bulunduğunu, imanı ve mizanda hayırlı ameli 

bulunanın ise emniyet ve güven içinde olacağını beyan ederek müminleri teselli etmekteydi. 

Sure müminleri de ikaz ederek sadece imanın kurtuluĢ için yetmeyeceğini, salih amellerin de 
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mizanı doldurması gerektiğini ifade etmekte, müminleri sabır ve ibadet, hayır ve hasenât ile 

hayırlı ameller iĢlemeye teĢvik etmektedir.  

Peygamberimiz (sav) sureyi sahabelerine okuyup öğrettikten sonra bu gerçekleri de 

güzel ifadelerle anlattı. Onları devamlı hayır iĢlemeye çağırdı. Allah‘ın kullarına kafir ve 

müĢrik de olsalar kötü davranmamak gerektiğini, her insana ahlak ve edep ölçüleri içinde 

yaklaĢmak ve hakkında daime hayır düĢünmek gerektiğini ifade etti. Sahabelerine sabır ve 

hayır tavsiyesinde bulundu. Onlar da bunu güzelce dinlediler ve ―Semi‘nâ ve Ata‘nâ‖ (ĠĢittik 

ve kabul edip itaat ettik) dediler.  

Sonra merak ettikleri ve öğrenmek istedikleri hususları sorup öğrenmeye baĢladılar. 

Sahabeler peygamberimize (sav) sordular: ―Cehennem ateĢinin sıcaklığı ne kadardır ya 

Resulallah?‖ Peygamberimiz (sav) cevap verdi: ―Sizin Ģu ateĢinizin sıcaklığı cehennem 

ateĢinin yetmiĢte biridir.
288

 Cehennemdekilerin en az azap görenine ateĢten iki ayakkabı 

giydirilir. Onun sıcaklığından beyni kaynar.
289

 Cennetliklerin en aĢağı derecede olanına ise 

seksen bin hizmetçi verilir, yetmiĢ iki huri ona hususi olarak hizmet ederler. Kendisi için inci, 

zeberced ve yakuttan Câbiye ve San‘a arası geniĢliğinde bir çadır kurulur‖ buyurdular.
290

  

Bir diğer sahabi sordu: ―Ya Rasülallah! Cenneti isteyen, cehennemden korkan bir 

insan ne yapmalıdır?‖ Peygamberimiz (sav) buyurdu: ―Cenneti isteyen hayra koĢar, hayırlı 

ameller iĢlemeye çalıĢır. Cehennemden korkan ise gayr-i meĢru lezzetlerden kaçar.‖
291

 

BaĢka bir sahabe ―Ya Resulallah! Bize öyle bir Ģey tavsiye et ki biz onu yatığımız 

zaman Allah‘ı razı edecek hayırlı bir amel iĢlemiĢ olalım.‖ Peygamberimiz (sav) cevap 

verdiler: ―Yalandan kaçının! Çünkü ciddi olsun, Ģaka olsun yalan söylemek caiz değildir. KiĢi 

çocuğuna söz verip sonra onu yerine getirtemezlik etmesin. Yalan kötülüğe, kötülük insanı 

cehenneme götürür. Doğruluk ise insanı iyiliğe, iyilik de kiĢiyi cennete götürür‖
292

 

buyurdular. 

 

EBÛ ZERR-Ġ GIFÂRÎ (RA) IN MÜSLÜMAN OLMASI 

Peygamberimiz (sav) henüz davasını aĢikâr bir Ģekilde açığa çıkarmamıĢ, ortaya 

koymamıĢtı. Ancak davası her yerde akis bulmuĢtu. Herkes ―Mekke‘de bir peygamber 

çıkmıĢ‖ veya ―Birisi peygamberlik iddiasında bulunuyor‖ Ģeklinde konuĢuluyordu.  

Gıfâr kabilesinin reisi olan Ebu Zer de bunu duymuĢtu. Son derce hassas ruhlu bir 

zattı. Haram aylarda savaĢmamaya çok özen gösterir, puta tapıcılığa, zulüm ve haksızlığa çok 

acırdı. Allah‘tan bir çıkıĢ yolu arıyordu. Putlara karĢı çıkarak Allah‘ın birliğini düĢünüp kendi 

kendine Allah‘a ibadet amacı ile dua ve tefekkür ile meĢgul olmuĢtu. Mekke‘de peygamberlik 

iddia eden birinin çıkmıĢ olduğunu duyunca kardeĢi Üneys‘i gönderdi. KardeĢi de Mekke‘ye 

gitti ve döndü. Durumu kendisine Ģöyle özetledi: 

―O tam senin gibi bir olan Allah‘a ibadet ediyor. Allah‘ın Resulü olduğunu söylüyor. 

Ġyilikle muamele etmeyi emrediyor. Mekke‘liler onu ‖kâhin‖ ―Ģair‖ ve ―sâhir‖ diye itham 

ediyorlar. Ben nam yapmıĢ ünlü bir Ģâirim; Ģiiri iyi bilirim. Onun sözleri Ģiire benzemez. O 

kâhin de olamaz. Kâhinler yalancıdır. O ise doğruluk ile Ģöhret bulmuĢ birisidir. Kendisi 

iyiliği emrediyor ve kötülüğü yasaklıyor.‖  

Ebu Zer (ra) kardeĢine: ―Sen onun hakkında güzel haber getirdin; ancak tatmin edici 

bir bilgi ile dönmedin. En iyisi kendim gideyim, bizzat onun ile görüĢeyim‖ dedi.  

KardeĢi Uneys ―Dikkat et! Gittiğin zaman kendini Mekke halkından sakın! Onlar 

Muhammed‘e karĢı düĢman cephesi oluĢturmuĢlardır‖ dedi.  
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Bu tavsiyeyi de alan Ebu Zer (ra) yola çıktı, elinde asası, su kırbası ve biraz da azık 

alarak Mekke‘ye geldi. Kâbe‘ye gitti. Kâbe‘de peygamberimizi bizzat görebilmek için 

beklemeye baĢladı. MüĢrikler peygamberimiz (sav) ile görüĢmek için gelen yabancılara öyle 

akıl almaz propagandalar yapıyorlardı ki bunlara aldananlar peygamberimiz ile görüĢmeden 

dönüp geri gidiyorlardı. Bunun için Ebu Zer hiç kimseye güvenmemeyi ve görüĢmek için 

geldiğini söylememeyi tercih etti.  

Hz. Ali (ra) henüz çocuk olduğu ve Mekke‘nin ileri gelen ailelerinden Ebu Talib‘in 

oğlu olup büyük bir itabar ve koruma altında bulunduğu için serbestçe dolaĢıyor ve Mekke‘de 

olup bitenleri peygamberimize (sav) ulaĢtırıyor, sahabeler arasında habercilik yapıyor ve 

yabancıları kollayarak peygamberimiz ile görüĢmek isteyenlerden samimi olanlarını gizlice 

görüĢtürüyordu. Akıllı ve çok zeki olduğu için bu hizmetleri çok güzel organize ediyordu.  

Hz. Ali (ra) Kâbe‘nin bir köĢesinde büzülmüĢ oturan bir yabancı gördü. Birkaç gün 

üst üste aynı yerde oturduğunu ve kimse ile konuĢmadığını gözlemledi. Yanından geçerken 

kendi kendine onun da duyacağı bir Ģekilde ―Bu bir yabancı olmalı‖ dedi.  

Ebu Zerr: ―Evet ben bir yabancıyım‖ diye karĢılık verdi.  

Bunun üzerine Hz. Ali (ra) döndü yanına yanaĢtı ve ―Kaç gündür seni burada 

görüyorum. Belki de açsındır. Gel seni evime götüreyim‖ dedi.  

Ebu Zerr: ―Pekâlâ olur‖ dedi. Beraberce eve gittiler. Hz. Ali (ra) ona biraz yiyecek 

çıkardı. Beraberce yediler. Her ikisi de ihtiyatlı davranıyorlardı. Birbirlerini hiçbir Ģey 

sormadılar. Ebu Zerr yemeğini yedikten sonra teĢekkür ederek evden ayrıldı. 

Ertesi günü Hz. Ali (ra) Ebu Zerr‘i Kâbe de aynı yerde gördü. Hz. Ali (ra) bu defa 

yanına yaklaĢarak sordu: ―Sen nereye gideceğini bilmiyor musun? Yoksa birini kaybettin de 

onu mu arıyorsun?‖ diye sordu.  

O zaman Ebu Zerr: ―Gizli tutarsan sana bir Ģey soracağım!‖ dedi. 

Hz. Ali (ra) : ―Gizli tutacağımdan emin olabilirsin ve sorabilirsin‖ diye güven verdi. 

Ebu Zerr: Ben Gıfar kabilesindenim. Burada peygamberliğini ilan eden birisi varmıĢ. 

Onun ile konuĢmaya geldim‖ diye maksadını anlattı. 

Hz. Ali (ra) : ―Akıllılık ettin ve doğru kiĢiyi buldun. Ben Ģimdi Resulullah‘ın yanına 

gidiyorum. Sen uzaktan beni takip et. ġayet olumsuz bir durum olacak olsa ben ayakkabımı 

düzeltmek amacı ile duvara döner ve ayakkabım ile meĢgul olurum, sen geçip gidersin. Sonra 

tekrar buluĢuruz. Yoksa benim arkamdan girdiğim eve girersin‖ dedi. 

Hz. Ali (ra) yürüdü. Ebu Zerr de uzaktan takip etmeye baĢladı. Olumsuz bir durum 

ile karĢılaĢmadılar. Hz. Ali (ra) ın girdiği eve girdi. Hz. Ali (ra) onu hemen peygamberimize 

(sav) takdim etti. Peygamberimizi (sav) karĢısında gören Ebu Zerr hemen: 

―Esselâmü Aleyke ya Rasulallah!‖ diye selam verdi. Böylece Ġslam usulüne göre ilk 

selamı veren Ebu Zerr (ra) olmuĢtur.  

Peygamberimiz (sav) de: ―Ve Aleyke‘s-Selâm!‖ diye selamına mukabelede bulundu. 

Arlarında Ģöyle bir konuĢma geçti: 

―Sen kimsin?‖ 

―Ben Gıfar Kabilesindenim. Adım Ebu Zerr Cündüb bin Cenâde bin Kays‘dır.  

―Ne zamandır buradasın?‖  

―Üç gündür.‖ 

―Seni kim doyuruyor?‖ 

―Zemzem suyu ile idare ediyorum. Açlık hissetmedim. Hatta ĢiĢmanladım bile!‖ 

Peygamberimiz (sav) buyurdu: ―Zemzem, mübarek, doyurucu bir içecektir.‖ 

―Yâ Rasulallah! Bana Ġslam‘ı anlat!‖ dedi ve bunun için Mekke‘ye geldiğini ve 

baĢından geçen macerasını anlattı. 

Peygamberimiz (sav) ona Kur‘andan nazil olan bir kısım sureleri okudu. Ebu Zerr‘in 

kalbi iman ve tevhid ile doldu. Kelime-i ġahadet getirerek müslüman oldu. Son derece 
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heyecan içinde idi. Ġmanı onu coĢturmuĢ ve yerinde duramaz hale getirmiĢti. O yılardır aradığı 

imanı ve huzuru burada Resulullah‘ın yanında bulmuĢtu. Heyecan içinde: 

―Ya Resulallah! Bu din hak din değil mi? Allah da bizim yardımcımız değil mi? Ben 

müslüman olduğumu açıklayacağım‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav) : ―Yâ Ebâ Zerr! Tedbiri elden bırakma. Sen Ģimdilik bu iĢi 

gizli tut. Kavmine ve kabilene dön. Allah‘ın izni ile biz açıktan davete baĢladığımız zaman 

gelip bize katılırsın‖ buyurdu.  

Ebu Zerr (ra) peygamberimizin yanından ayrıldı; kalbini ve aklını dolduran iman ve 

tevhid nurundan, peygamberimizin (sav) yanında aldığı feyizden dolayı heyecanını 

yenemeyerek Kâbe‘ye vardı ve orada bulunan müĢriklere Ģöyle konuĢtu:  

―Ey KureyĢliler! Ben Ģahadet ederim ki Allah‘tan baĢka ilah yoktur, Muhammed de 

O‘nun kulu ve elçisidir. Sizler üzerinize konan Allah‘ın lütfundan neden faydalanarak gidip 

iman etmiyorsunuz? Gidin Allah‘ın resulüne uyun, dünyanızı ve ahiretinizi kurtarın‖ dedi.  

Bu sözler oradaki müĢrikleri hayli hiddetlendirdi. Hep beraber üzerine yürüdüler ve 

bayıltıncaya kadar dövdüler. Peygamberimizin amcası Abbas Kâbe‘de birini dövdüklerini 

duyunca koĢarak geldi. Ebu Zerr‘i görünce tanıdı. Hemen müdahale etti. KureyĢlilere ―Ne 

yapıyorsunuz? O Gıfar kabilesindendir. Bu kabile bizim ġam ticaret yolu üzerindedir. O 

ölürde biz oradan geçemeyiz‖ dedi. Bunun üzerine bıraktılar.  

Ebu Zerr (ra) ayılınca kanlar içerisinde Resulullah‘ın (sav) huzuruna geldi. 

Peygamberimiz (sav) ―Ben sana bu iĢi gizli tut, demedim mi?‖ buyurdu.
293

  

Ebu Zerr (ra) peygamberimizin (sav) yanında birkaç gün kaldı. O zamana kadar 

nazil olmuĢ olan sureleri ve ayetleri öğrendi, ezberledi. Sonra kabilesine döndü. Onlara imanı 

ve islamı öğretmeye baĢladı. Önce kardeĢi Uneys‘i müslüman etti. Peygamberimiz (sav) ile 

irtibatını gizli olarak devam ettirdi. Nazil olan Kur‘an ayetlerini ve sureleri gizli Ģekilde, 

gönderdiği adamları ve sahabeler vasıtası ile elde edip öğrenerek kabilesinde öğretmeye 

devam etti. Kendisi de zaman zaman Mekke‘ye gelerek peygamberimiz ile görüĢmelerine 

devam etti. 
294
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 Ġbn-i Saad, Tabakat, 4:225; Hayatü‘s-Sahabe, 1:285–287 
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 Ebû Zerr Cündüb bin Cenâde bin Kays (ra) : (Vefatı H. 31 / M. 651/ Rebeze) Künyesi Ebu Zerr'dir. 

Lâkabı, Mesîhu'l-Ġslâm'dır. Bu lâkabı ona Hz. Muhammed (sav) bizzat vermiĢtir. Ebû Zerr el-Gifârî'nin kabilesi 

ve ailesi genellikle câhiliye devrinde yol kesmek, kervanları soymak ve eĢkıyalık yapmakla tanınırdı. Ebû Zerr, 

cesareti ve atılganlığı ile o kadar büyük bir Ģöhret yapmıĢtı ki, ismini duyan, olduğu yerde korkudan titrerdi. Ebû 

Zerr (ra) genç yaĢında kabilesinin dinini beğenmeyerek haniflere katıldı. Ġslâm'ın henüz zuhur etmediği bir 

zamanda Allah yolunu tuttu. Öyle ki, etrafındakilere, "Allah'tan baĢkasına ibadet edilmez. Putlara tapmayınız, 

onlardan hiçbir Ģey istemeyiniz!" diyordu. Ebû Zerr (ra) kardeĢi Uneys‘in de Ġslâm'a girmesini sağladı. 

Kabilesinde de Ġslâm'a dâvet faâliyetlerine giriĢti ve birçoğu onun eliyle müslüman oldu. Hz. Peygamber'in 

Medine'ye hicretinden sonra meydana gelen Bedir, Uhud, Hendek ve diğer gazvelere katıldı. Tebük gazvesinde 

Ġslâm ordusu hazırlandığı zaman Ebû Zerr gecikmiĢ; devesinin bitkinliğine rağmen Rasûlullah'ın ardından 

yürüyerek Tebük seferine katılmıĢtı. Mekke fethi sırasında kendi kabilesinin sancaktarlığını yapmıĢtır. Ebû Zerr 

(ra) tabiaten fakir, zâhid ve inzivâyı seven bir sahâbî idi. Dünyaya hiç değer vermezdi. Bundan dolayı Hz. 

Peygamber (s.a.s.) kendisine ―Mesîhu'l-Ġslâm‖ lâkabını takmıĢtı. Nitekim Ebû Zerr (ra) Rasûlullah'ın irtihalinden 

sonra bu lâkaba uygun olarak dünya ile alâkasını tamamen keserek inzivâya çekildi. Medine'nin bağı bahçesi 

onun için bir harabeden baĢka bir Ģey değildi. Hele Hz. Ebû Bekir (ra) de vefât edince Ebû Zerr (ra) tamamen 

içine kapandı. Yüreğindeki acılara tahammül edemez hale geldi. Medine'den ayrılıp ġam'a yerleĢti. Hz. Osman 

(ra) devrinde fetih hareketleri oldukça geniĢlemiĢ ve bu yüzden fethedilen bölgelerin gelenekleri de Ġslâm'a etki 

etmeye baĢlamıĢtı. Bunun neticesi olarak emirler, sâdelikten ayrılarak dünyevî bir yaĢantının içerisine 

girmiĢlerdi. Saraylar, köĢkler, konaklar yapılmaya. Hizmetçiler tutularak iĢler onlara gördürülmeye baĢlanmıĢtı. 

Rasûlullah'ın, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer devrinin sâdeliği unutulmuĢtu. Bu sadeliği unutmayanlardan birisi de 

Ebû Zerr (ra) idi. O, sâde yaĢayıĢını sürdürmekte ısrâr ediyordu. Mal ve servet biriktirme hırsı yoktu. Debdebeli 

bir hayat tarzını seçenlere gereken ikazları yapıyor; bu durumun onlara kötülükten baĢka bir Ģey vermeyeceğini, 

bir gün bunların hesabının sorulacağını söylüyordu. Ve sık sık delil olarak: "Altın ve gümüĢ depo edip Allah 

yolunda sarfetmeyenlere elim azabı müjdele…" mealindeki âyeti okuyordu. Hz. Muâviye ve emirlerinin 

yaĢantılarını sürekli eleĢtiriyordu. Bu yüzden ġam'da fesat çıkardığı iddiasıyla Ebû Zerr (ra) Hz. Osman (ra)'a 

Ģikâyet edildi. Hz. Osman, Ebû Zerr'i Medine'ye çağırdı. Fakat Ebû Zerr, Medine'de fazla kalmayarak Mekke 
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ġems ve Tîn Suresi’nin Nazil Olması: 

Yüce Allah kâinatın ve insanın yaratılıĢ amacını ve bu amaca uygun vazifesini 

öğretmek için ġems Suresini inzal buyurdu. Bu surede yüce Allah insanın hidayet ve dalalet 

içinde bulunduğu durumunu ele alıyor, hayır ve Ģerrin neticelerine dikkatleri çekiyordu. 

Semud kavmini örnek göstererek isyan ve tuğyanın sonuçlarını gözler önüne seriyordu.  

Bu surenin akabinde Tîn Suresini inzal buyurarak insanın yaratılıĢ amacına bir baĢka 

açıdan dikkatleri çekiyor, imanın insanı âlay-ı illiyyuna çıkardığını ve küfrün ise insanı esfel-i 

sâfilîne düĢürdüğünü veciz bir Ģekilde beyan ediyordu. Ġmanın cennet ve nimetlerini netice 

verdiği gibi, küfür zulmetinin de insanı nasıl cehenneme ehil hale getirdiğini veciz bir Ģekilde 

ifade ediyordu. 

Böylece yüce Allah insan ve kâinat münasebetine dikkatleri çekerek insanın kâinatın 

meyvesi olması hikmetini öğretiyordu. Önce kâinata dikkatleri çekiyor, insanın merak 

duygularını tahrik ettikten sonra, kâinatın yaratılıĢ amacı olan Allah‘ın tanınmasına, insana 

dikkati çekerek de Allah‘ı kâinat aynasında tanımasına hizmet için yaratıldığını göstererek 

ruh, kalp ve akıları ikna ederek dersini veriyor ve gerçekleri gözler önüne seriyordu. Ġmanın 

ve amel-i salihin ne derece insanı terakki ettirdiğini öğretiyordu. 

―Bismillahirrahmanirrahim. 

Yemin olsun güneşe ve aydınlığına, onu takip eden aya. Onları bize gösteren güne ve 

onu örterek gökyüzünü seyrettiren geceye. Gökyüzüne ve ondaki acayibi yaratarak kainatı bir 

saray gibi bina edene. Yeryüzüne ve onu insanın ihtiyacı için yayıp döşeyene. Ve yemin olsun 

tüm bunların odağındaki insana ve o insanı tüm bu şartlara uyumlu şekilde yaratana. Yemin 

olsun insana iyiliği ve kötülüğü ilham edene! 

Bilin ki nefsini günahlara daldıran hüsrana uğramıştır. Nefsini günahlardan 

arındıran da kurtuluşa ermiştir. Semud kavmi sizin için örnektir. Onlar azgınlıkları ile 

peygamberlerini yalanladılar. Onların azgınları gördükleri mucizelere rağmen fitne 

çıkarmaktan vazgeçmedi. Allah‘ın kendilerine mucize olsun diye kayadan çıkardığı deveyi 

öldürmeye yeltendiler. Peygamberi yalanlayarak deveyi öldürdüler. Rableri de günahları 

yüzünden onları azapla kuşatarak hepsini birden helâk etti.  

Allah onları ve sizleri cezalandırmaktan çekinecek değildir.‖
295

 

Peygamberimiz (sav) vahyin geldiğini öğrenerek koĢup gelen ve ―Rabbimiz bize ne 

inzal buyurdu‖ diyerek merakla ve öğrenme iĢtiyakı ile gelen sahabelere sureyi okudu. 

Katipleri olan H. Ebu Bekir, Hz. Osman, Zeyd bin Harise, Ali bin Ebî Talip, (ra) gibi 

sahabelere yazdırdı. Ġman eden ve burada bulunmayan sahabelere ulaĢtırmaları tavsiyesinde 

bulundu ve bunun için sahabelerini görevlendirdi. Her birini bir yere gitmeleri ve gelen sureyi 

ulaĢtırmaları konusunda organize etti. Sonra Ģu mealde açıklamalarda bulundu: 

―Hiçbir Ģeye ihtiyacı olmayan yüce Allah kendini tanıtmak, varlığını, birliğini, ilim, 

irade ve kudretini mahlukatına bildirmek istedi ve öncelikle kainatı, güneĢi, ayı ve yıldızları 

                                                                                                                                                         
civarında bulunan Rebeze mevkiine giderek oraya yerleĢti. Hz. Osman ona birkaç koyun ve bir deve verip 

bunlarla geçimini sağlamasını söyledi. Medine'de âsiler Hz. Osman aleyhine faâliyetlerde bulundukları zaman 

Ebû Zerr'i bu iĢe karıĢtırmak istedilerse de bir kenara çekilip âsilere bu fırsatı vermedi. Ebû Zerr, Rebeze'de çok 

sıkıntılı günler geçirdi. Evi harab olmuĢ, sırtında elbise kalmamıĢtı. Ailesi elbiseden bahsettikçe, o "Bana elbise 

değil, kefen lâzım" diyordu. Nihâyet hastalandı. H. 31 (M. 651) yılında bir gün ufukta bir kervan gözüktü. 

Kervan konakladıktan kısa bir süre sonra Hz. Ebû Zerr dâr-ı bekâ'ya göçtü. Ensâr'dan bir genç gelip onu 

kefenledi ve cenaze namazını kıldırarak Rebeze'ye defnetti (Hayreddin Zirikli, el-A'lâm, 2:140) Uzun boylu, 

esmer, geniĢ omuzlu ve saçları beyazlaĢmıĢ haliyle Hz. Ebû Zerr bir âbide gibi idi. Vefâtında geriye harab bir ev 

ile üç koyun ve birkaç keçiden baĢka birĢey bırakmadı. Ebû Zerr (ra)  ashâb tarafından "Ġlim deryası" sıfatıyla 

vasıflandırılmıĢtı. Çünkü bilgi edinmek için Hz. Peygamber'e sık sık sorular sorardı. Ġman, ihsan, emir, nehy, 

iyilik ve kötülük hakkında ne varsa hepsini Rasûlullah'a sorarak öğrenmiĢti. Her hareket ve iĢinde Resûl-i 

Ekrem'e tâbi olduğunu gösterirdi. Gayet kanaatkâr olup basit ve sâde yaĢardı. Âbid, zâhid idi. Hakkı 

söylemekten çekinmez ve korkmazdı.  
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 ġems Suresi, 91: 1–15 
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yarattı.
296

 Sonra yeryüzünü insanın ihtiyaçlarını karĢılayacak Ģekilde tesviye etti. Dağları, 

ovaları, ırmakları ve oralarda yaĢayan bitkileri ve hayvanları yarattı. GüneĢi tüm canlılar ve 

insanlar için bir lamba ve soba yaptı. Dünyayı bir saray gibi yarattı. Gökyüzünü dünya evine 

bir dam yaptı ve içini yıldızlarla süsledi. Ġnsanı duygu ve kabiliyetlerle donatarak tüm eĢya ve 

varlıklardan istifade edecek Ģekilde yarattı. Ta ki kendisini görmediğimiz yüce Allah‘ı 

eserleri, istifade ettiği nimetleri ve ihtiyaçları ölçüsünde tanısın, yaratıcısını, hiç yoktan 

ihtiyaçlarını karĢılayan Rabbini tanısın ve ona iman ederek itaat etsin istedi. Gündüzünü 

aydınlık yarattı ve rızkını bulmasını sağladı. Geceyi istirahat ve gökyüzüne bakarak Allah‘ın 

kudretini anlaması ve ibadet etmesi için kararttı. Ta ki insanlar gökyüzüne bakarak onu bina 

ve tesviye edenin kudretini, ilmini ve iradesini anlasın. Allah‘ın güneĢe, aya, gündüze, geceye 

ve insanın nefsine yemin etmesi onların kemaline, sanatına ve kıymetine dikkati çekerek 

bütün bunları düĢünmesi içindir. Yüce Allah böylece insana kendini tanıtmak istedi ve iman 

ile tanımlarını emretti ve beni de rahmeti ile bu iĢe memur etti. 

Sonra insanı akıllı ve Ģuurlu bir Ģekilde yaratarak kendi varlığına, birliğine, 

kudretine, ilmine ve iradesine Ģahit yaptı. Varlıklara bakarak kendisine iman etmelerini diledi. 

Rahmetinden istifade etmelerini, hikmetini anlamalarını murat etti. Bu Ģekilde kendisine iman 

ve itaat ederek rahmetinden istifade eden ve hikmetlerini anlayarak Allah‘ı ―Sübhanallah‖ 

diyerek tesbih eden, nimetlerine ―Elhamdülillah‖ diyerek Ģükreden, büyüklüğünü anlayıp 

―Allahu Ekber‖ ile ilan eden ve birliğini ikrar ederek kendisini ―Lâ ilâhe Ġllallah‖ kelimesi 

ile zikreden kulları için de ebedi kalacakları cennet ve saadet-i ebediyede ebedi mesut 

edeceğini vaat etti.  

Ġnsana iyiliği ve kötülüğü de ilham etti. Gaflete dalıp, nefislerine uyarak dalalete 

gitmesinler diye peygamberleri ve son olarak da beni bu vazife ile tavzif edip, alemlere 

rahmet olarak gönderdi. Benimle sizler bu gerçekleri hatırlattı ve sizleri ahiret azabından 

korudu ve inanmayanları da benim ile uyardı. Kim bana itaat eder, nefsini kötülükten ve 

günahlardan çekerse o kurtuluĢa erer. Kim de bana uymaz, nefsini gaflet ve dalalet içerisinde 

bırakırsa o da helak olur gider.
297

  

Yüce Allah benden önce de nice peygamberler gönderdi. Onlar Allah‘ın kendilerine 

vahiy gönderdiğini isbat eden ellerinde mucizelerle Allah‘ın iradesini, emrini ve nehyini 

insanlara tebliğ ettiler. Bize bu surede Allah‘ın bildirdiği gibi Semud kavmi mucizeleri 

gördükleri halde inanmadılar da Allah onları ve onlar gibi nice kavimleri helak etti. Bizlere de 

örnek gösterdi.‖ 

Büyük bir dikkat ve huĢu ile peygamberimizi (sav) dinleyen sahabeler bu ilim ve 

hikmet dolu sözlerden o derece etkilendiler ve mesut oldular ki yüzleri kalplerinde parlayan 

imanın nuru ile aydınlandı, nurlandı. ġevk, heyecan ve muhabbetle tebessüm çiçekleri açtı.  

Sahabelerden birisi sordu: 

―Ya Resulallah kalbe iyilik ve kötülük nasıl ilham olunur?‖ 

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: 

―Ġnsanın kalbine Allah‘ın ilhamı da gelir, Ģeytanın vesvesesi de.. Ancak kiĢi 

vicdanına müracaat ederse Allah onun hayır mı Ģer mi olduğunu ilham eder. ġer ise gönlü 

bulanır, hayır ise gönlü rahatlık ve huzur duyar. Bunun için müftüler fetva verse de sen 

kalbine müracaat et ve vicdanına danıĢ.
298

 Seni huzursuz eden ve kalbine hoĢ gelmeyeni terk 

et, kalbine huzur vereni de yap.
299

 Çünkü o Allah‘ın hakkında hayır murad ettiği Ģeydir. O 

zaman ‗nefsini temizlemiĢ ve kurtuluĢa götüre iĢi yapmıĢ olursun‘ buyurdular.‖ 

Bir diğer sahabi sordu: 
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 GeniĢ izah için bakınız Bediüzzaman Said Nursi, Sözler, On Birinci Söz, s.111–119 
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―Ya Resulallah! Benim nefsim daima Ģerre meyyaldir. Ne yapayım da nefsimi 

Ģerden men edeyim ve hayra yönelteyim? Bu konuda bana yol gösterir misin?‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) buyurdular: 

―Nefsim kudret elinde olan Allah‘a yemin ederim ki tüm nefislerin dizgini onları 

yaratan Allah‘ın elindedir. Sizler iyi niyet ile ve kasd ile hayra yönelirseniz Allah sizin için 

hayrı murad eder hayrı yaratır. Nefsinize de hayırlı amelleri hoĢ gösterir ve hayra çevirir. 

KiĢinin bunu yapması da Allah‘a yönelerek duâ ve niyazda bulunması iledir. Çünkü dua ve 

tevekkül hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi, istiğfar ve tövbe de Ģer meylini kırar.
300

 Bunun 

için Allah‘a yönelerek Ģöyle dua edin: ―Allah‘ım! Nefsime takvayı ilham et, onu temizle ve 

tezkiye et! Sen onu temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun velisi ve Mevlâsı da sensin ey 

Rabbim!‖
301

 

Ondan sonra sahabeler gerek bu sureyi okuduktan sonra gerekse Allah‘a dua 

edecekleri zaman bu Ģekilde dua etmeye baĢladılar.
302

 Çünkü peygamberimiz (sav) bu sureyi 

okudukları zaman durur ve böyle dua ederdi.  

Bu surenin inzalinden kısa bir zaman sonra ―Tin Suresi‖ nazil oldu. Yüce Allah bu 

surede de imanın insanı insan ettiğini ve küfrün insanı aciz bir canavar hayvan derecesine 

düĢürdüğünü anlatıyor, imanın değerini ve önemini açıklıyordu. Ġmanın insanı Allah‘a 

bağladığını ve insanın değerinin de bu bağ ile ortaya çıktığını izah ediyordu.
303

  

Yüce Allah bu surede meâlen Ģöyle buyuruyordu:  

―Bismillahirrahmanirrahîm. 

İncire, Zeytine ve Tûr-i Sinaya yemin olsun. Güvenli belde olan Mescid-i Haramın 

bulunduğu be Mekke‘ye yemin olsun ki, biz insanı ―Ahsen-i Takvim‖ de, en güzel bir surette 

yarattık. Sonra da onu ―Esfel-i Sâfilîn‖e aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman eden ve 

Salih amel işleyenlere ardı arkası kesilmeyen bir mükâfat vaat ettik. Artık hesap gününü ve 

ahireti inkar etsinler bakalım!.. Onlar Allah‘ın ―Ahkamü‘l-Hâkimîn‖ olduğunu, bilmezler 

mi?‖
304

  

Peygamberimiz (sav) sureyi sahabelerine okuduktan sonra son ayetin sorusuna 

hemen ―Belâ ve ene ala zâlike mine’Ģ-Ģâhidîn‖ (Evet, ben Allah‘ın hâkimler hâkimi 

olduğuna Ģahidim) buyurdu.
305

 Ve böyle demek ümmetine sünnet oldu.  

Sureyi vahiy kâtiplerine yazdırıp öğrettikten sonra peygamberimiz (sav) insanın 

yaratılıĢ hikmetinin ―talim-taallüm ve dua ile ubudiyet‖ olduğunu anlattı. Ġnsanın bu dünyaya 

iman ve ibadet vasıtası ile terakki ve tekâmül etmek için geldiğini, bunun ise iman ile 

mümkün olduğunu anlattı. Mahiyet ve istidat itibarıyla her Ģeyin ilme bağlı olduğunu, 

ilimlerin Ģahının ve padiĢahının ise iman ilmi olduğunu izah etti. Bütün hakiki ilimlerin 

esasının ―Marifetullah‖ yani Allah‘ı bilmek ve tanımak olduğunu, bunun da ancak iman ile 

olacağını tatlı bir üslup ile ifade etti. Ġmanın insanı ―Âlây-ı Ġlliyyîne‖ çıkardığını, küfrün ise 

insanı ―Esfel-i Sâfilîne‖ düĢürdüğünü anlayacakları Ģekilde talim etti.   

 

Habbab Bin Eret’in (ra)  Müslüman Olması: 

Habbab bin Eret ―Ümm-ü Ammar‖ adında bir kadının azatlı kölesi idi. Demircilik 

yapardı. Ġyi kılıç yapardı. Ahlak ve fazilet sahibi birisi olduğu için peygamberimiz (sav) 

zaman zaman yanına uğrardı. Bunun için eskiden beri peygamberimiz (sav) ile tanıĢıp 

konuĢurlardı. Peygamberimiz (sav) yine bir gün mutat olduğu üzere yanına uğradı. Halini 

hatırını sordu. Sonra Allah tarafından kendisine peygamberlik görevi verildiğini ve vahiy 
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geldiğini anlattı. Habbab da bu konuda çeĢitli Ģeyler duymuĢtu, ama hiçbirine inanmamıĢtı. O 

araĢtırmadan bizatihi kiĢi ile görüĢmeden hiç kimse hakkında peĢin hüküm vermezdi. 

Peygamberimiz hakkında da daima iyi düĢünürdü.  

Peygamberimiz (sav) den gerçekleri daha iyi bir Ģekilde öğrendi. Peygamberimizin 

dilinden Kur‘anı dinledi ve ―Âmennâ ve Saddeknâ‖ diyerek müslüman oldu. Hiç korkmadan 

ve çekinmeden müslümanlığını açıkladı. Ümm-ü Ammar müslüman olduğunu duyunca onu 

bağlattı ve baĢını demirle dağladı. Habbab (ra) kurtulunca doğruca peygamberimizin (sav) 

yanına geldi. BaĢını gösterdi ve Ümm-ü Ammar‘dan Ģikayet etti.  

Peygamberimiz (sav) onun durumuna üzüldü ve: 

―Allahım! Habbab‘a yardım et!‖ diye dua etti. Bir müddet sonra Ümm-ü Ammar 

Ģiddetli bir baĢ ağrısına tutuldu. Hiçbir çare bulamadılar. Sonunda tabipler baĢının 

dağlanmasına karar verdiler. O da baĢını Habbab‘a dağlattı.
306

  

Habbab‘ın aĢırı müĢriklerden Âs bin Vâil‘den alacağı vardı. Alacağını istemeye gitti. 

Âs bin Vâil ―Sen Muhammedi ve dinini inkar etmedikçe alacağını vermeyeceğim‖ dedi. 

Habbab (ra): ―Ben her Ģeyimden vazgeçerim ama ne ölene kadar, ne de öldükten sonra 

dirilene kadar onu asla red ve inkâr etmem‖ diye cevap verdi.  

Habbab‘ın bu salâbetini ve sadakatini gören Âs bin Vâil küstahça: ―Ben öldükten 

sonra dirilecek miyim? Böyle bir Ģey olacaksa bekle, dirilip malıma ve evladıma tekrar 

kavuĢunca sana olan borcumu öderim‖ dedi.
307

  

Bunun üzerine Ģu ayetler nazil oldu: 

―Ayetlerimizi inkâr edip de ‗Bana mal ve evlat verilecek‘ diyeni gördün mü? O kişi 

gaybe muttali mi oldu? Yoksa Rahman olan Allah‘tan bir ahit mi aldı? Onunla bir sözleşmesi 

mi var? Asla kat‘â böyle bir şey yokken bunu nasıl söyler? Gerçekte ise biz onun konuşmasını 

işittik ve kaydettik. Bu sözüne mukabil onun azabını artırdıkça artıracağız. Sözünü ettiği ve 

güvendiği mal ve evlat onun elinden çıkacak ve hesabını sormak bize kalacak. O da hesabını 

vermek için tek başına huzurumuza gelecektir.  

Onlar kendilerine güç ve kuvvet sağlasın diyerek Allah‘tan başka âliheler ve 

yardımcılar edindiler. Ne yazık ki o âliheler onlara düşman kesilecektir. Biz kâfirlere 

şeytanları musallat ettik, onları inkâra ve isyana sürüler dururlar. Siz onlar hakkında acele 

etmeyin. Bizim katımızda onların günleri sayılıdır. 

Zamanı gelince takva sahipleri Rahman olan Allah‘ın huzuruna seçkin bir topluluk 

olarak çıkar, mükâfatlarını alırlar. Mücrim ve münkirleri ise biz susuz ve yaya olarak 

cehenneme süreriz.‖
308

 

Hz. Habbab (ra) hiç çekinmeden ve korkmadan Kur‘an öğretmenliği yapıyordu. 

Peygamberimiz (sav) ona bu görevi vermiĢti.  

 

Dâr-ı Erkam’ın Tebliğ ve Davet Evi Olarak Düzenlemesi: (M. 614–617) 

Erkam bin Ebi‘l-Erkam‘ın evi Kâbe'nin batısında, Safâ ile Merve arasında, Safâ 

tepesinin eteklerinde, hacıların hacc görevini yapmak için gelip geçtikleri en iĢlek bir 

yerdeydi. Erkam, ilk müslümanların sıkıntılı günlerinde evini Resulullah'ın ve dolayısıyla 

Ġslâm‘ın hizmetine sunmuĢtu. Peygamberimizin (sav) evi her zaman müsait olmuyordu. Hem 
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peygamberimiz (sav) akrabaları tarafından rahat bırakılmıyordu. Erkam kendi evini bu iĢe 

tahsis edince Hz. Peygamber (sav) kendi evini terk ederek bu eve taĢındı. Burası Ġslâm‘ı 

tebliğe elveriĢli emin bir yerdi. Bir süre bu evde emniyet içerisinde Ġslâmî tebliğe devam etti. 

Peygamberimiz (sav) burada 614-617 yılları arasında burada toplantılar tertip ettiği ve 

kendisini görmek için gelenleri burada karĢılar, Ġslamı anlatır ve vahyi yazdırırdı.  

Erkam'ın evi, Ġslâm'ın ilk yıllarında, Peygamberimize ve ilk müslümanlara bir çeĢit 

sığınak vazifesi görmüĢtür. Ġslâm'a gönül verenler orada toplanır, cemâat halinde namaz 

kılarlardı. Hz. Peygamber de onlara, peyderpey nazil olan Kur'an ayetlerini okur, dinî 

hükümleri tebliğ eder ve oraya gelenleri Ġslâm'a davet ederdi. Böylece bu ev, oraya gelen pek 

çok kimsenin müslüman olma Ģerefine nâil olduğu bir yer olmuĢtur. O dönemde Mekkeli 

müĢriklerin ilk müslümanlara uyguladıkları amansız baskı ve iĢkence göz önünde 

bulundurulacak olursa, Hz. Erkam'ın evini Ġslâm'ın tebliği uğrunda Resulullah'ın hizmetine 

sunmuĢ olmasının mana ve önemi daha kolay anlaĢılacaktır. ĠĢte bu özelliğinden dolayı ona 

"Dâru'l-Ġslâm ", "Beytü'l-Ġslâm " gibi isimler verilmiĢtir. Erkam b. Ebi'l-Erkam, bu mübarek 

evi sonradan oğlunun ve yakınlarının yararına iman ve islam hizmetine vakfetmiĢtir.
309

  

 

Nübüvvetin ilk üç yılı böyle geçti. Peygamberimiz (sav) dördüncü yılında Yüce 

Allah‘ın kendisine açıktan davet emrinin gelmesi ile tebliğ ve irĢad görevi, vahyi yazdırma ve 

kendisi ile görüĢmek için gelenleri kabul etme iĢini bundan sonra ―Daru‘l-Erkam‖ olarak 

bilinen Erkam‘ım (ra) evinde yapmaya baĢladı.  

Peygamberimiz (sav) burada tebliğine devam etmesi KureyĢ‘in mü‘minleri ve onlara 

yardım edip koruyan HaĢimileri ―ġı‘b-ı Ebî Talip‖ mahallesinde muhasarasına kadar dört sene 

sürmüĢtür. Bu da 614–617 tarihleri arasını kapsamaktadır. Bundan sonra 617–620 yılları arası 

Muhasara ve Boykot dönemidir.   

ĠnĢallah Peygamberimizin (sav) ―Ġman Davasını‖ bölümler halinde yazmaya devam 

edeceğiz. Tevfik ve Hidayet Allah‘tandır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

“DARU’L- ERKAM” MEKTEBĠ  

 
PEYGAMBERĠMĠZ (SAV) DAR-I ERKAMDA (614–617) 

 

NÜBÜVVETĠN DÖRDÜNCÜ YILI (614) 
 

AÇIKTAN DAVET: 

 
Hicr Suresinin Nüzulü: 

Yüce Allah ġems Suresinde icmalen haber verdiği Semûd kavminin kıssasını tafsilatı 

ile bildirmek, insanları Âdem (as) Lût (as) ve ġuayb (as) ın mücadelelerini örnek vererek irĢat 

etmek üzere Hicr Suresini inzal buyurdu.  

Surede icmalen Ģu hususlara yer veriliyordu: 

―Bismillahirrahmanirrahim 

Elif-Lâm-Râ! Bu Kur‘an bütün ilâhî kitapların hakikatlerini içine alan gerçek ilâhî 

kitaptır. Okuduğunuz onun ayetleridir. Şimdi inanmayanlar bir zaman sonra ‗keşke önceden 

inanmış olsaydık da bu Kur‘anı okusaydık‘ diyeceklerdir.  

Ey müminler sizler o müşriklerle uğraşmayı bırakın bir müddet dünyadan 

nasiplensinler; yiyip içsinler. Emelleri onları oyalasın dursun. Yakında başlarına gelecekleri 

göreceklerdir. Biz her insan gibi her millete de bir ecel tayin ettik. Onlar zamanı gelince ne 

onu öne alabilirler, ne de geciktirebilirler. Ey Habibim! Onlar sana diyorlar ki ‗Ey kendine 

kitap geldiğini iddia eden kişi! Muhakkak sen çıldırmışsın. Eğer doğru söylüyorsan sana 

kitabı getiren meleği bize de gösterirsin. ‘ 

Onlar bilmezler ki biz melekleri onlara gösterdiğimiz zaman onların helaki için 

gösteririz. Yoksa biz melekleri hak ve hikmet üzere göndeririz. O maddi âlemde onların 

gözleri ile melekleri görmeleri imkânsızdır.  

Şüphesiz ki bu Kur‘anı biz indirdik. Yine biz koruyacağız! Biz önceden de 

peygamberler göndermiştik. Hiçbir peygamber yoktur ki, kavmi onu alaya almış olmasın. O 

zamanın müşrik ve mücrimleri nasılsa bu günküler de öyledir. Öncekilerin başına gelenlerden 

şimdikilerin de ibret almaları imkânsızdır. Biz onlara gökten kapı açsak, oraya girip görseler 

yine de inanmazlar. ‗Bizim gözümüz boyanmıştır, bize büyü yaptılar‘ derler.  

Hakikatte biz gökyüzünde burçlar yarattık. Seyredip ibret alsınlar, onu bina edenin 

kudretini anlasınlar diye onu süsledik. Rahmetimizden kovulmuş şeytanlara biz onu 

yasakladık. Kâhinlere haber getirmek için göğe yükselen şeytanî cinleri de şahaplarla, gök 

taşları ile kovarız. Biz yeryüzünü de tüm canlıların rızkını vermek için ölçülü bir şekilde 

yarattık. Dağlar ve ovalarla süsledik. Sizin ve hayvanlarınızın geçim vasıtası yaptık. Biz her 

şeyi katımızdaki hazineden indiririz. Rüzgârlar bitkilerin tohumlarını aşılar, onlardan 

meyveler yaratırız. Bulutları rüzgârlarla taşır, onunla da sizin bahçelerinizi sularız. Yoksa 

bütün bunları siz mi, sizin tapındığınız putlar mı yapıyorlar? 

Şüphesiz hayatı veren ve bu hayatı rızık ile idame eden de biziz. Ölümü yaratan ve sizi 

düzenli bir şekilde mevte mahzar eden de biziz. Ancak biz Bâkî olduğumuz için sizi tekrar 

dirilterek hesaba çekeceğiz. Şüphesiz biz geçmişi de biliriz, geleceği de. Her işi hikmetle 

yaptığımız için sizi tekrar diriltmemek üzere yok edip bırakmayız. Hiç kimsenin yaptığı yanına 

kalacak değildir.  

Şüphesi biz insanı bir kuru topraktan yarattık. Şimdi de tüm canlıları sudan ve 

topraktan yaratmaktayız. Cinleri de dumansız ateşten yaratmıştık. Rabbin meleklere ‗Ben 
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kurumuş, rengi değişmiş topraktan insanı yaratacağım. Suret verip de ruh üflediğimiz zaman 

secdeye kapanın‘ demişti. Melekler hep secdeye vardırlar da İblis secde etmemişti. Biz de onu 

lanetleyerek huzurumuzdan kovduk. İblis tekrar diriltileceği güne kadar mühlet istedi. Biz de 

ona kıyamete kadar mühlet verdik. İblis dedi ki: ‗Madem beni huzurundan uzaklaştırdın, ben 

de kullarını yoldan çıkaracağım. Kötülükleri, günahları onlara hoş göstereceğim. Ancak 

senin ihlâslı kullarını yoldan çıkaramam.  

Yüce Allah buyurdu: ‗İşte benim rızama giden yol ihlâslı amelden geçer. Şüphesiz sen 

benim kullarımı yoldan çıkaramazsın. Sözün ancak sana uyan azgınlara geçer. Ben de sana 

ve o azgınlara cehennemi vaat ediyorum. O cehennemin yedi kapısı vardır; yedi bölük olarak 

oraya girersiniz.  

Allah‘tan korkan ve günahlardan çekinen takva sahipleri ise cennetlerde pınar 

başlarında zevk-u safa içinde olacaklardır. Oraya emniyet ve selametle girerler. Onların 

gönüllerinden her türlü kötülüğü ve kini çıkarmışızdır. Orada kardeşçe oturur birbirleriyle 

muhabbet ederler. Onlara hiçbir sıkıntı erişmez; onlar orada ebedi kalacaklardır.  

Ey Resulüm! Kullarıma haber ver ki ‗Ben çok merhametli ve çok bağışlayıcı bir 

Rabbim; ancak azabım da ona göre çok şiddetlidir.‖  

Sonra yüce Allah ibret ve önek olması için, Ġbrahim, Lut ve Salih (as)ın kıssalarını 

anlattı. Sonra Ģöyle buyurdu: 

―Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri biz hak ve hikmetle yarattık. Kıyameti de biz 

koparacağız. Ey Habibim, sen onların kusurlarını hoş gör, onlara yumuşak davran. Şüphesiz 

her şeyi yaratan Rabbin onların durumunu da her şeyi de hakkıyla bilir.  

Yemin olsun biz sana her zaman okuduğun ve okuyacağın ―Seb‘ul-Mesânî‖ olan, yedi 

ayetli fatihayı ve Kur‘anı verdik. Bu öyle büyük bir nimettir ki diğer şeyler bunun yanında 

hiçtir. Öyle ise müminler dünya nimetleri ile nasiplendirdiğimiz müşriklere verdiğimiz şeylere 

gözlerini dikmesinler. Mahzun ve mükedder olmasınlar. Sen de müminlere tevazu kanadını 

ger. ‗Şüphesiz ben sizi Allah‘ın azabından sakındırıcıyım‘ de. Sakın o kitabın bir kısmına 

inanıp, diğer kısmını inkâr edici olmasınlar. Biz öylelerine azabımızı indirmiştik.  

Ey Resulüm! Artık emr olunduğun şeyi açıkça anlat. Müşriklere aldırış etme. Seninle 

alay edenleri bize bırak. Biz onların hakkından geliriz. Allah‘tan başkasına ibadet edenler 

yakında akıbetlerini bileceklerdir. Sen Rabbini hamdle tesbih etmeye devam et ve secde 

edenlerden ol! Ve gelmesi muhakkak olan ölüm sana erişene kadar Rabbine kulluğa devam 

et!‖
310

 

Sure nazil olunca peygamberimiz (sav) Hz. Ali (ra) ve Bilal-i HabeĢi (ra) ile 

sahabelerine haber saldı. ―Dar-ı Erkam‖da toplanmalarını istedi. Sahabelerin hepsi gelerek 

nazil olan sureyi peygamberimizin (sav) ağzından dinlediler. Vahiy kâtipleri de yazarak 

muhafaza altına aldılar. 

Surede geçen ―Ey Resulüm! Sana emredilen şeyi artık açıkla‖
311

 ayetini okuyan 

peygamberimiz (sav) sahabelerine: ―Yüce Allah bana artık bundan sonra açıkça tebliğ etmemi 

emir buyurmaktadır. Çünkü ben ve benden önceki peygamberlerin söylemiĢ olduğu en 

faziletli, en değerli ve insanı Allah‘ın azabından kurtaracak, cennetin kapısını ona açacak olan 

kelime ―La ilâhe illallahu vahdehu lâ Ģerike lehu‖ (Allah‘tan baĢka ilah yoktur ve onun eĢi ve 

benzeri, Ģeriki ve naziri de yoktur) kelimesidir.‖
312

 

―Benim misalim ile Cenab-ı Hakkın benimle göndermiĢ bulunduğu Ģeyin misali Ģu 

adama benzer. Bir adam kendi kavmine gelip, ―Ben düĢman ordusunu gözlerimle gördüm, 

size gelecek olan tehlikeyi haber veriyorum, tedbirinizi alın‖ der. Kavminden bir kısmı 

haberciye uyarak orayı terk ederler. Bir kısmı da haberciyi yalanlar ve gaflet içinde uyumaya 
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devam ederler. Sabah olunca düĢman ordusu onları yakalar ve helak eder. ĠĢte beni 

yalanlayanların durumu da budur‖
313

 buyurdu. 

―Yine benim misalim ile sizin misaliniz Ģuna benzer ki, ―Bir adam gece ateĢ yakmıĢtır. 

AteĢ etrafı aydınlatınca, gece kelebekleri ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar, ateĢe 

kendilerini atmaya baĢlarlar. Adam ise onları kurtarmaya, ateĢten korumaya çalıĢır. Ancak baĢ 

edemez de çoğu ateĢe düĢer. Ben de tıpkı o adam gibi sizi ateĢe düĢmemeniz için belinizden 

yakalıyorum; ancak sizler ateĢe koĢuyorsunuz‖
314

 dedi.  

Sonra peygamberimiz (sav) Hicr Suresinde geçen peygamberlerin durumunu 

sahabelerine anlattı. Merak ettikleri konularda açıklamalarda bulundu. Sonra kendisinin son 

peygamber olduğunu açıkladı. Kıyamete kadar bu dinin baki kalacağını ve kendisinden sonra 

bu ümmet Kur‘anı dinlemezlerse kıyametin kopacağını haber verdi. Bunun için yüce Allah 

Kur‘anda kıyametten çok haber vererek gelmesini beklemelerini ve ona göre davranmalarını 

ihtar ettiğini söyledi.  

Ve sözlerini Ģöyle tamamladı: ―ĠĢte benimle benden önceki peygamberlerin misali ve 

durumu Ģuna benzer ki, adam mükemmel bir ev yapmıĢtır. Her Ģey tamamlanmıĢ sadece 

köĢede bir taĢ, bir kerpiç, bir tuğla eksik kalmıĢtır. Halk evi hayranlıkla dolaĢır. O ev 

peygamberlik müessesesidir. Ben de o köĢe taĢı ve binayı tamamlayan tuğlayım. Benimle 

peygamberlik binası tamamlanmıĢtır. Ben peygamberlerin sonuncusuyum.‖
315

 

Peygamberimiz (sav) sözlerini tamamladıktan sonra sahabeleri ile tebliği nasıl 

açılayacağı konusunda istiĢare etti. Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz. Zübeyir, Hz. Habbab, Hz. 

Ali, Hz. Bilal-i HabeĢi, Hz. Erkam, Hz. Abdurrahman bin Avf, Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah, 

Hz. Osman bin Mazun (ra ecmaîn)  hepsi orada bulunuyorlardı. ÇeĢitli müzakerelerden sonra 

panayırın kurulmuĢ olduğu ve halkın çoklukla çevresinde bulunduğu ve ilanların yapıldığı 

Safa tepesinde peygamberimizin tüm Arap kabilelerine hitaben bir konuĢma yapması 

konusunda görüĢ birliğine vardılar.  

Sahabeler de kendi üzerlerine düĢeni yapacaklardı. Hepsi orada hazır bulunacaklardı. 

Hz. Ebu Bekir (ra) da konuĢma yapacağı yeri ayarlayacaktı. Diğer sahabeler de gizli olarak 

herkese peygamberimizin önemli bir konuĢma yapacağını bildirerek halkı oraya 

toplayacaklardı.  

Bu Ģekilde herkes görevini bilerek Dar-ı Erkam‘dan ayrıldılar. 

 

PEYGAMBERĠMĠZĠN (SAV) SAFA TEPESĠNDE  

DAVETĠNĠ AÇIKTAN ĠLAN ETMESĠ 
 

―Sana emr olunanı açıkla!‖
316

 ayeti kerimesi gereği artık tebliğ açıktan yapılacaktı. 

Önceden istiĢare ile belirlendiği gibi tüm kabilelerin hac ve ticaret için geldiği bir panayır 

günü sahabelerin de gayreti ile peygamberimizin konuĢacağı zaman ayarlanmıĢtı. 

Peygamberimiz (sav) belirlenen saatte Safâ tepesine çıktı ve âdet olduğu üzere Ģöyle seslendi: 

—Yâ Sabâhâh! Ey KureyĢ topluluğu! Diye üç defa bağırdı. Duyanlar Muhammed-ül, 

emin, mühim bir Ģeyi haber verecekler, diye koĢuĢtular. Ve etrafına toplandılar.  

―Ey KureyĢ topluluğu! Benimle sizin misaliniz, düĢmanı görünce ailesine haber 

vermek ve onları kurtarmak için koĢan ve düĢmanın kendisinden önce gelip ailenize zarar 

vermesinden korkarak ―Ya Sabahâh!‖ diye haykıran kimsenin durumu gibidir.‖ 

―Ey KureyĢ topluluğu! Size Ģu dağın ardında veya Ģu vadide düĢman ordusu olduğunu 

söylesem, bana inanır mısınız?‖ 

KureyĢliler;  

                                                 
313

 Buhari, Rikak, 26; Müslim, Fedail, 15 
314

 Buhari, Rikak, 26, Enbiya, 40; Müslim, Fezail, 17 
315

 Buhari, Menakıb, 18; Müslim, Fedail, 21 
316

 Hicr,15: 94 



 93 

―Evet ya Muhammed, sen Muhammed‘ül Emin‘sin, asla yalan söylemedin ve 

söylemezsin sana inanırız‖ dediler.  

Peygamberimiz (sav) onların teyidi almak için sorusunu üç defa tekrarladı ve: 

 ―Ey Nas! Ben sizin hepinize, göklerin ve yerlerin sahibi olan Allah‘ın gönderdiği 

peygamberim. Ondan baĢka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Dirilten de öldürten de odur. Siz 

Allah‘a ve Resulüne iman ediniz ki, o ümmi peygamber Allah‘a ve Resulüne inanmıĢtır. Ona 

uyun ki hidayete eresiniz‖
317

 

―Size haber veriyorum ki önünüzde Ģiddetli bir hesap günü vardır. O zaman Allah‘a 

inanmayanlar için büyük bir azap vardır. Sizi o azaptan sakındırmak için gönderildim.‖  

―Ey KureyĢ Cemaati! Siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de 

dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah‘ın huzuruna varınca dünyada yaptıklarınızın hesabını 

vereceksiniz! Ġyi amellerinizin mükâfatını görecek, kötü amellerinizin karĢılığı olarak azaba 

uğrayacaksınız. Mükâfatınız ebedi cennet, cezanız da içinden çıkmamak Ģartı ile devamlı bir 

cehennemdir!‖     

―Ben de Allah‘ın kulu ve size gönderdiği elçisiyim. Eğer söylediklerimi dinler, kabul 

ederseniz cennete gireceğinizi taahhüt ederim. ġunu biliniz ki iman edip ―Allah birdir, ondan 

baĢka ilah yoktur‖ demedikçe, ben size ne dünyada ne ahirette fayda temin edemem‖
318

 

Peygamberimiz, akla ve kalbe hitap eden bu konuĢmasını herkes sükûnetle dinledi. 

Ancak peygamberimiz (sav) adım adım takip eden ve her konuĢmasını sabote etmek için 

konuĢan Ebu Leheb eline bir taĢ alarak peygamberimiz (sav)‘a fırlattı ve: 

―Helak olasıca! Yazık sana! Sen bizi buraya bunun için mi topladın?‖ diye bağırdı.  

Kimseden ses çıkmadı. Ancak fısıltı halinde konuĢarak dağıldılar.
319

  

 

Peygamberimizin Davete Devam EdiĢi: 

Peygamberimizi (sav) iĢiterek sözlerini dinlemek isteyen birçok kiĢi vardı. Bunlardan 

birisi Resulullah (SAV)a geldi ve: 

―Sen Allah‘ın resulü müsün?‖ diye sordu. 

Peygamberimiz (sav): 

―Evet, ben Allah‘ın resulüyüm‖ deyince: 

―Sen insanları neye davet ediyorsun? dedi.  

Peygamberimiz (sav) buyurdu: 

―Bir olan, sana bir zarar dokunduğu zaman ona yalvardığında senden o zararı kaldıran, 

sana bir kıtlık isabet ettiğinde yalvardığında sana rızk veren, sen tenha bir çölde yolunu 

kaybettiğin zaman dua ettiğinde seni doğru yola götüren Allah‘a davet ediyorum‖ buyurdu.  

Bunun üzerine o kiĢi Müslüman oldu.  

Sonra: 

―Ey Allah‘ın resulü, bana tavsiyede bulun‖ dedi.  

Hz. Peygamber (sav): 

―Sakın hiçbir yerde, hiçbir canlıya küfretme. Allah onu iĢitir‖ buyurdu.  

O kiĢi peygamberimizin bu tavsiyelerinden sonra ne bir deveye ne de bir koyuna 

küfretmedi.
320

 

 

Peygamberimize Yakın Akrabalarını Açıktan Davet Etmekle Emrolunması: 

Peygamberimiz (SAV) davetine devam ediyor, gece gündüz demeden insanlara 

ulaĢmaya çalıĢıyordu. Vahiy de ardı arkası kesilmeden devam ediyordu.  
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Beled Suresinin Nüzulü: 

Bu arada Beled Suresi nazil oldu. Yüce Allah bu surede mealen Ģöyle buyuruyordu: 

―Bismillahirrahmanirrahim, 

Yemin ederim oturduğun mukaddes beldeye ve Âdem‘e ve mahlûkat içinde seçip şeref 

verdiğim nesline. Biz insanı sıkıntı için yarattık. (Sıkıntıdan kurtuluş ancak iman iledir. Yoksa 

tüm dünyanın yükünü omzuna yüklenir, sıkıntı çeker. İnanırsa tevekkül ile Allah‘a teslim olur 

ve sıkıntıdan kurtulur.)  

Böyle kolay bir yol varken malına ve gençliğine güvenen insan kimsenin kendisine güç 

yetiremeyeceğini mi zanneder? ―Yığın yığın mal harcadım‖ der Kendisini kimse görmez mi 

zanneder?  

Biz azimüşşan, insanı yarattık ve ona iki göz, bir dil, iki dudak verdik. Ona iyi ve kötü 

yolu gösterdik.  

Fakat o insan sarp yokuşu aşamadı. Enaniyetini ve nefsini yenemedi. Köleyi azat 

edemedi. Yakının, akrabanın, yetimin ve yoksulun yardımına koşamadı. Onu doyurmadı.  

İman ederek, birbirimize sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmadı. İşte bunu 

yapabilenler hayır ve bereket ehli olan Ashab-ı Meymene‘dir. Sağ yolun yolcularıdır. 

Ayetlerimizi inkâr edenler ise uğursuz yolun yolcuları olup Ashab-ı Meş‘eme, sol yolu 

tercih edenlerdir. İşte bu yolda gidenlere ise üzerine kapıların sımsıkı kapatılıp kilitleneceği, 

hiçbir kurtuluş umudu olmayan cehennem ateşi vardır.‖
321

    

Yüce Allah bu surede iman ve küfür caddelerinin insanı nereye götürdüğünü veciz bir 

Ģekilde anlatmakta Hz. Ebu Bekir (ra) överken, kölelere zulmeden Ubey bin Halef ve 

benzerlerini yermektedir.  

Sahabeler peygamberimize (sav) sordular: 

―Ashab-ı Meymene ile Ashab-ı MeĢ‘eme nedir?‖ 

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: 

―Onlar iki yoldur. Biri hayrı, diğeri Ģerri ifade eder.
322

 

Sonra temsillerle bu iki yolun yani hidayet ve Ģekavet yolunun neticelerini veciz bir 

Ģekilde beyan bulundular. Hidayet ve delaletin neticelerinden bahsettiler.  

 

GaĢiye Suresinin Nüzulü: 

Mütebaki günlerde GaĢiye Suresi nazil oldu. Yüce Allah‘ın bu surede hidayet ve 

delaletin neticelerini daha detaylı anlatıyor, mealen Ģöyle buyuruyordu:  

―Bismillahirrahmanirrahim  

Dehşeti her şeyi kuşatacak olan kıyametin haberi size ulaşmadı mı? O günde ehli 

küfür ve isyan olanların yüzleri zillet içinde ağır azabın verdiği bitkinlik ve yüz karalığı ile 

siyaha bürüneceklerdir. Sonunda kızgın bir ateşe girer ve kaynar suyundan içer. Orada 

yedikçe acı veren dikenli ottan başka bir şey bulamazlar. Bununla ne açlıklarını 

giderebilirler, ne de fayda sağlarlar. Ancak azap üstüne azaptır.  

İşte küfür yolunun sonu budur. 

İman edenlerin gittiği hidayet yolu ise aydınlıktır. O günde Rabbin nimetleri ile 

parladıkça parlayan neşeli bir güzelliğe sahip olurlar. Çünkü Allah onların amellerinden razı 

olmuştur. Bunun neticesi olarak Rabbi onlara cennet nimetleri hazırlamıştır. Orada ne bir 

boş söz işitirler, ne de fenalık görürler. Orada devamlı akan pınarlar, yüksek tahtlar ve 

üzerlerine konmuş billur köşkler vardır. Sırasıyla döşenmiş yastıklara yaslanarak, döşenmiş 

nefis halılar üzerinde de sohbet ederler.  

O insanlar hiç bakmazlar mı, hiç ibret almazlar mı deve nasıl çöle uygun 

yaratılmıştır? Gökyüzüne bakmazlar mı ki nasıl bina edilmiş direksiz duran ay ve güneş 

düşmeden mükemmel seyahat eder. Dağlara bakmazlar mı ki biz nasıl yükseltmişiz ve sizin 
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için hazineli direkler yapmışız. Suyunuz, madenleriniz ve ormanlarınız oradan çıkmaktadır. 

Yeryüzüne ibret nazarı ile bakmazlar mı ki nasıl yayıp döşemişiz. Rızkınız oradan verilmekte 

ve hayvanatınız oradan faydalanmaktadır.  

Ey Habibim! Sen onlara tüm bunları hatırlatarak öğüt vermeye devam et. Sen bir 

nasihat edici peygambersin onları doğru yola zorlayacak değilsiniz.  

Ancak şunu onlara hatırlat ki: kim senin söylediklerine kulak vermez, yüz çevirirse 

Allah ona azabın en büyüğünü tattıracaktır. Çünkü yaratıcı benim ve dönüşünüz banadır. 

Sizin hesabınızı görmek bize aittir.‖
323

  

Peygamber efendimiz bu sureyi diğer surelerle birlikte her gün talim ediyor, okuyor ve 

sahabelere öğretiyor, ezberliyor ve üzerinde tefekkür ediyorlardı.  

 

Peygamberimizin Hac Mevsiminde Hac ve Ticaret Ġçin Gelen Kabileleri Ġslama 

Davet Etmesi: 
Peygamberimiz (sav) 4. sene davasını ilan ettikten sonra tüm fırsatları 

değerlendiriyordu. Üstün gayreti ile her yerde, her kesime davasını anlatmaya çalıĢıyordu. 

Ukaz, Mecenne, Zül-Mecaz panayırlarını geziyor, müsait bulunan çadıra giriyor, müsait 

kiĢilere anlatıyordu. Ebu Lehep de arkasından takip ediyordu. ―O benim yeğenimdir. Onu 

dinlemeyin‖ diyordu.   

Peygamberimiz (sav) kabileleri soruyor, kabilelerin konakladığı yerleri araĢtırıyordu. 

Beni Amir bin Sa‘sa kabilesine vardı. Onlardan gördüğü eziyeti kimseden görmedi. Onu taĢ 

yağmuruna tuttular.  

TaĢ yağmuru arasında Beni Muharip bin Hasefe kabilesine vardı. Aralarında 120 

yaĢında bir ihtiyar gördü. Belki o beni anlar diye yanına yaklaĢtı. Kendisi ile konuĢtu. 

Kur‘an‘dan ayet ve sureler okudu. Sonra: 

―Rabbimin risaletini tebliğ etmem için bana yardımcı ol!‖ dedi.  

Ġhtiyar: ―Ey kiĢi! Kavmim seni daha iyi tanır ve bilir. Allah‘a yemin ederim ki senin 

söylediklerini kabul eden bir kiĢi ailesine buradakilerin en Ģerlisi olarak döner. Kendini bizden 

uzak tut. Yardımı baĢka yerde ara‖ dedi. 

Ebu Lehep de ayakta bu konuĢmaları dinliyordu. Hemen Muharib‘in yanına gitti ve 

―Eğer hacıların tamamı senin gibi olsa bu adam üzerinde bulunduğu dini terk eder. Bu adam 

sapıtmıĢtır. O sapıtmıĢtır‖ dedi. 

Beni Muharipli adam: ―Vallahi sen bu adamı daha iyi bilirsin. Zira o kardeĢinin 

oğludur. Senin bir parçandır. Sen öyle diyorsan öyledir‖ dedi. Sonra Ģöyle devam etti: 

―Ey Ebu Utbe! (Ebu Lehep‘in künyesi) Bu adamı cinler çarpmıĢ olabilir. Bizim 

kabilede bir adam vardır. Cinlere uğrayanları tedavi edebilir. Yeğenini ona götür‖ dedi.  

Ebu Lehep buna hiç cevap vermedi. O ancak peygamberin uğradığı yerlere uğramaya, 

girdiği çadıra girmeye ve arkasından: ―Buna inanmayın, o sapıtmıĢtır‖ demeye devam etti.
324

   

Bu arada Dımad adında bir kâhin Ebu Cehil, Utbe bin Rebia, Ümeyye bin Halef‘in 

bulunduğu bir mecliste bulunuyordu.  

Ebu Cehil: ―Bu kiĢi bizim birliğimizi bozdu. Cemaatimizi parçaladı. Akıllarımızı hiçe 

saydı. Bizden ölenleri ebedi cehennemlik olarak sıfatlandırdı. Mabutlarımızı ayıpladı, horladı 

ve bizi delalet ve sapıklıkla itham etti.  

Ümeyye söz aldı: ―Bu kiĢi Ģüphesiz delidir‖ dedi.  

Bu söz Dımad‘ın kalbine iĢledi. ―Ben delileri tedavi ediyorum, madem bu delidir, 

kendisini bulayım ve tedavi edeyim‖ dedi.  

Nihayet ertesi günü peygamberimizi Kâbe‘de makamın arkasında namaz kılarken 

buldu. Namazı bitene kadar bekledi. Sonra kalkıp yanına vardı: ―Ey Abdülmuttalip‘in oğlu!‖ 

dedi.  
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Peygamberimiz: ―Ne istiyorsun?‖ dedi.  

Dımad: ―Ben delileri tedavi ediyorum. Ġstersen seni de tedavi ederim. Hastalığını fazla 

büyütme, ben daha Ģiddetlilerini de tedavi ettim ve onlar Ģifa buldular‖ dedi.  

Bunun üzerine Fahri Kâinat (sav): ―Hamd Allah‘a mahsustur. Ona hamd eder, ondan 

yardım dilerim. Ona inanır, ona tevekkül ederim. Allah kime hidayet etmiĢse, kimse onu 

delalete götüremez. Kimi de delalete atmıĢsa, kimse onu kurtaramaz. ġahadet ederim ki 

Allah‘tan baĢka ilah yoktur. Birdir. EĢi ve ortağı yoktur. ġahadet ederim ki, Muhammed de 

onun elçisi ve kuludur.‖  

Dımad bunun üzerine Ģöyle der: ―Ben öyle güzel Ģeyler iĢittim ki daha önce benzerini 

iĢitmemiĢtim. Muhammed‘e tekrar etmesini rica ettim. Tekrar etti.  

Sonra sordum: ―Sen insanları neye çağırıyorsun?‖  

Söyle cevap verdi: ―Allah‘a iman edecek, O‘nun birliğine inanacaksın. O‘nun eĢi ve 

benzeri olmadığını kabul edeceksin. Putları kalbinden söküp atacaksın. Benim de Allah‘ın 

elçisi olduğumu kabul edeceksin.‖  

Dedim: ―Bunu kabul edersem, mükâfatı ne olacak?‖ 

Cevaben dedi: ―Cennete gireceksin.‖  

Bunun üzerine Dımad Kelime-i ġahadet getirerek iman eder. Peygamber (sav) ile 

birkaç gün kalır. Kur‘an‘da o zamana kadar nazil olan sureleri öğrenir. Kabilesine döner.
325

 

Medine‘den gelen kafile arasında Iyas bin Muaz adında bir genç bulunuyordu. 

Mekke‘ye geldiği zaman peygamberimizi duydu. Iyas Medine‘li gençlerle beraber otururken 

peygamberimiz (sav) yanlarına geldi müsaade isteyerek oturdu ve onlara Ģöyle buyurdu: 

―Sizi buraya getiren Ģeyden daha hayırlısını haber vereyim mi?‖ 

Onlar dediler: ―Kâbe‘yi ziyaretten daha hayırlı olan nedir?‖  

Peygamberimiz (sav) buyurdu: ―Ben Allah‘ın sizler için gönderdiği elçisiyim. Allah 

beni peygamberlik vazifesi ile görevlendirdi. Ġnsanları Allah‘ın birliğine inanmaya davet 

ediyorum. Allah‘ın birliğine inanın ve O‘na hiçbir Ģeyi ortak koĢmayın. Allah bana kitap 

olarak bir de Kur‘anı verdi.‖ Sonra Kur‘an-ı Kerimden bazı sureleri okudu.  

Iyas bin Muaz söz aldı: ―Ey kavmim! Allah‘a yemin ederim ki Muhammed‘in 

söylediği Ģeyler ve okudukları daha hayırlıdır. Gelin bunu kabul edelim.‖  

Bunun üzerine Ebu Heysem Bahtâ denilen bir genç yerden bir avuç kum aldı ve 

Iyas‘ın yüzüne attı ve: ―Biz buraya Muhammed‘e inanmak için değil, bir baĢka iĢ için geldik‖ 

dedi. Iyas sustu. Peygamberimiz (sav) de oradan ayrıldı.  

Gençler hac ve ticaret mevsimi bitince Medine‘ye dönen kafileler ile beraber 

Medine‘ye döndüler. Evs ve Hazrec kabileleri arasında ―Buas Harbi‖ vuku buldu. Iyas bin 

Muaz da bir müddet sonra öldü. Mahmud bin Lebid der ki: ―Iyas son nefesini verirken 

yanında bulunanlar onun ―Lâ Ġlâhe Ġllallah‖ dediğine Ģâhit olmuĢlardır.‖
326

  

 

Peygamberimizin (sav) Merve Tepesinde Arap Kabilelerini Tevhide Davet 

Etmesi: 

Peygamberimiz (sav) henüz hac mevsimi bitip kabileler dağılmadan Merve tepesine 

gitti. Sonra onlara seslendi: ―Ey Fihroğulları!‖ diyince KureyĢ koĢarak ona doğru gittiler. Ebu 

Leheb de aralarındaydı. Ebu Leheb ―ĠĢte Fihroğulları. Onları ne yapacaksın?‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) ―Ey Galiboğulları!‖ diye nida edince Kâbe‘den koĢarak geldiler. 

Ebu Leheb ―ĠĢte Galiboğulları geldiler, onları ne yapacaksın?‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) ―Ey Lüeyoğulları!‖ diye nida etti. KoĢarak geldiler. Ebu Leheb 

―ĠĢte Lüeyoğulları, onları ne yapacaksın‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) ―Ey Kilaboğulları!‖ diye nida etti. Onlar da koĢarak geldiler. 

Ebu Leheb yine ―ĠĢte geldiler ne yapacaksın?‖ dedi.  
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Peygamberimiz (sav) ―Ey Kusayoğulları!‖ diye nida etti. KoĢarak geldiler. Ebu Leheb 

yine endiĢe ile ―ĠĢte onlar da geldiler. Ne yapacaksın onları?‖ dedi.   

Peygamberimiz (sav) Ģöyle buyurdu: ―Allah beni içinizden seçti. Sizlere peygamber 

olarak gönderdi. En yakın akrabalarımı uyarmamı ve cehennem ateĢinden korumamı emretti. 

Sizler ―Lâ Ġlâhe Ġllallah‖ demedikçe ben size ne dünyada ve ne de ahirette yardım edemem… 

Ey KureyĢ cemaati! Kendinizi Cehennem ateĢinden koruyun! 

Ey Ka‘b bin Lüey oğulları! Kendinizi Cehennem ateĢinden koruyun! 

Ey Mürre oğulları! Kendinizi Cehennem ateĢinden koruyun! 

Ey Abd-i Menaf oğulları! Kendinizi Cehennem ateĢinden koruyun! 

Ey HaĢim oğulları! Kendinizi Cehennem ateĢinden koruyun! 

Ey Abdulmuttalip oğulları! Kendinizi Cehennem ateĢinden koruyun! 

Ey KureyĢ cemaati! Ġman ederek kendinizi cehennem azabından koruyun. Kendinizi 

Allah‘tan satın alın! Siz iman etmedikçe size hiçbir fayda sağlayamam!
327

  

Ebu Leheb sordu: 

—Ben iman edersem bana ne verilecek? 

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: 

—Ġnananlara ne verilirse sana da o verilecek. 

Ebu Leheb: 

—Benim onlardan bir üstünlüğüm yok mu? 

Peygamberimiz (sav): 

—Ne ile üstün tutulacaksın?‖ buyurdu. 

Ebu Leheb: 

—Tebben li-haza‘d-Din!‖ Beni diğerleri ile eĢit tutan bu dine yazıklar olsun!‖ dedi.
328

 

Sonra eline bir avuç toprak aldı ve sonra: 

—Muhammed bize mahiyetini bilmediğimiz bir takım Ģeyler vaat ediyor. Onların da 

ölümden sonra vuku bulacağını söylüyor. Benim elime ne koyuyor?‖ diyerek toprağı üfledi ve 

devam etti: ―Ben Muhammedin söylediklerinde somut bir Ģey göremiyorum.‖ 

Peygamberimize döndü ve: ―Sana da yuh olsun! Bizi bunun için mi buraya topladın? Ey 

bütün gün gezen!‖ diyerek peygamberimize (sav) hakaret etti. Toplanan cemaati dağıttı.  

Ebu Leheb her zaman peygamberimizi (sav) takip eder ve konuĢmalarını sabote ederdi 

veya arkasından gelir ve ―O sihirbazdır. O cinlere uğramıĢtır. O delidir. ĠĢini ve evini ihmal 

etmiĢ, çalıĢmayı ve menfaatini bırakmıĢ böyle saçma iĢlerle uğraĢmaya baĢlamıĢtır. Ben onun 

amcasıyım. Elbette onu sizden iyi tanırım‖ diyerek sözlerinin tesirini kırmaya çalıĢırdı. Ayrıca 

Mekke‘nin giriĢ yollarına adamlarını yerleĢtirir ve Mekke‘ye gelenleri karĢılatır yanına çağırır 

misafir eder, yemek yedirir, peygamberimiz hakkında ileri geri konuĢur ve ―Sakın onu 

dinlemeyin, büyüsü ve sözleri ile sizi etkiler‖ diyerek uyarırdı. Ġnançları ve gelenekleri 

müdafaa ve kabilecilik, ırkçılık duygularını tahrik ederek ―Muhammed geleneklerimizi 

yıkmakta, kutsal değerlerimizi tahrip etmekte, bizi kölelerle eĢit saymakta, atalarımızın ve 

büyüklerimizin cehenneme girdiklerini ve inanmayanların da cehenneme gireceğini 

söyleyerek bize hakaret etmektedir‖ derdi. Bu sebeple peygamberimizin (sav) davasını 

iĢiterek kendisi ile görüĢmek isteyenler Ebu Leheb‘i dinledikten sonra görüĢmeden geri 

dönerdi. Çünkü Ebu Leheb peygamberimizin amcası, kavmin yaĢlısı ve ileri gelenlerindendi 

ve halk ona itibar ederdi.    

Bir sahabe anlatıyor. ―Ben Mekke‘de Resulullahı gördüm. Zül-Mecaz çarĢısında ―Ey 

Nâs! Allah birdir. ‗Lâ ilâhe Ġllallah‘ deyin ve kendinizi cehennem azabından koruyun‖ 

diyordu. Arkasından taĢ atarak bacaklarını kanatan bir adam ―Onu dinlemeyin, o delidir‖ diye 

                                                 
327

 Nesai, Sünen, 6:248–249 
328

 Yazır, Muhammed, Hak Dini Kur‘an Dili, 10:45 



 98 

geziyordu. ―Bu kimdir?‖ diye sordum. ―O Muhammed‘dir, arkasındaki ise amcası Ebu 

Leheb‘dir‖ dediler.‖
329

  

Ġbn-i Abbas (ra) diyor ki: ― Bu durum Tebbet Suresinin nazil olmasına kadar sürdü. 

Sure nazil olunca kendisi itham edildi. Töhmet altında kaldı, insanlara maskara oldu. Ve artık 

Resülullah (sav) aleyhine söylediği sözler dinlenmez ve itibar edilmez olmuĢtur.
330

 

 

Tebbet Suresinin Nüzulü: 

Tüm bu olayların müsebbibi ve Ġslam‘ın düĢmanlığı sebebiyle Yüce Allah Ebu 

Leheb‘in Ģahsında tüm bu davranıĢları yeren bir sure inzal bulundu.  

―Bismillahirrahmanirrahim.‖ 

 ―Tebbet yedâ Ebi Lehebin ve tebbe‖ (!). Ebu Leheb‘in eli kurusun (helak olsun, 

kahrolsun). Zaten kahroldu da, ne malı, ne kazancı ona fayda vermedi, vermeyecek de… 

Yakında alevleri göklere yükselen cehennem ateşine girecek. Karısı da onunla beraber 

cehenneme odun taşıyan odun hamalı olarak boynunda urgan olduğu halde, o da cehenneme 

girecek.‖
331

 

Surenin nüzulünü duyunca Ebu Leheb de karısı Ümm-ü Cemil de çılgına döndüler. 

DüĢmanlıklara daha da alevlendi. Çünkü bu çok veciz bir alay idi. ġereflerini yerle bir etmiĢ, 

herkese alay konusu olmuĢlardı.  

Karısı Ümm-ü Cemil eline bir taĢ alarak Kâbe‘ye koĢtu. Peygamberimiz (sav) Hz. Ebu 

Bekir (ra) ile oturuyordu. Peygamberimizi göremedi. Allah gözünü bağlamıĢtı. Hz. Ebu Bekir 

(ra)‘a sordu: ―ArkadaĢın nerede? Ben iĢittim ki beni hicvetmiĢ. Onu görürsem bu taĢı kafasına 

vuracağım.‖
332

  Orada bir müddet dolaĢtı ve defoldu gitti. Elbette göremezdi. Kâinat onun 

hürmetine yaratılmıĢ Allah‘ın hıfz ve himayesinde bulunan Sultan-ı Levlâkı görmek, bir 

cehennem oduncusuna mı düĢmüĢtü?
333

 

Ebu Leheb peygamberimizin amcası ve dünürü idi. Peygamberimizin komĢusu olup 

iki oğlu peygamberimizin iki kızı ile evli idi. Ebu Leheb bunun üzerine Peygamberimize 

eziyet olsun diye oğulları Utbe ve Uteybe‘ye ―Onun kızlarına eziyet edeceksiniz, her hakareti 

yapacaksınız ve sonra da boĢayacaksınız‖ emretti.  Oğulları da Ġslam düĢmanlığında 

babalarından geri kalmıyorlardı. Dediklerini aynen yaptılar. Peygamberin kızları olan Ümm-ü 

Gülsüm ve Rukiye‘nin evlerini cehenneme çevirdiler ve sonunda onları kapı dıĢarı ettiler.  

Utbe bununla kalmadı peygamberimizi Kâbe‘de Allah kelamı olan Kur‘an-ı Kerimi 

okurken buldu. Hakaret olsun diye ―Andolsun ben senin peygamberliğini reddediyor ve inkâr 

ediyorum‖ dedi ve mübarek yüzüne tükürdü.  

Peygamberimiz (sav) onun bu çirkin davranıĢına karĢı ellerini semaya açtı ve 

―Allah‘ım, sen ona bir itini musallat et!‖ diye beddua etti.  

Utbe bir müddet sonra Yemen‘e ticaret için bir ticaret kafilesi ile giderken bir yerde 

konaklamıĢtı. Bütün kafile uykuya varmıĢtı. Bir aslan heybetle geldi ve kafile içine girdi. 

Nöbetçi korkusundan dona kalmıĢtı. Uyuyanları koklayarak geldi ve Utbe‘yi buldu ve 

boğazından tutarak sırtına attı ve götürdü. Kafile sabahleyin Utbe‘nin parçalanmıĢ cesedini 

buldular.
334

  

Ebu Leheb çok zengin v e itibarlı birisi idi. Malını ve parasını faizden kazanıyordu. Âs 

bin HiĢam ona olan fâiz borcundan dolayı iflas etmiĢ ve borcunu da ödeyemediği için Bedir 

savaĢına Ebu Leheb kendi yerine onu göndermiĢti.
335

 Ebu Leheb Bedir yenilgisinden sonra 
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bulaĢıcı bir hastalık olan Adese‘ye yakalandı. Hastalık çok bulaĢıcı olduğu için yanına kimse 

yanaĢmıyordu. Bunun için ölüsünü bile kimse kaldırmak istemediği için evinde üç gün 

beklemiĢti. Kokusundan durulamaz hale gelince akrabaları Sudan‘lılardan üç zenciyi ücretle 

tutarak evinden aldırmıĢ ve derince bir çukura gömdürmüĢlerdir. 

 

Amr bin HiĢam’ın (Ebu Cehil) Peygamberimize Hakaretleri, Namaz Kılmasını 

Engellemeye ÇalıĢması ve Alak Suresinin Son Ayetlerinin Nüzulü:  

 

Hz. Peygamber (sav) bir gün Ģöyle buyurdu: ―Allah yolunda hiçbir kimsenin 

görmediği eziyet ve cefalara katlandım. Benim düĢtüğüm dehĢetli hallere hiç kimse 

düĢmemiĢtir. Öyle zamanlar oldu ki üzerinden otuz gün geçmiĢ olduğu halde ne Bilal ne de 

ben onun koltuğu altında sakladığı ve getirdiği az bir yiyecek dıĢında canlıların yiyeceği 

hiçbir Ģey bulamazdık.‖
336

 

El-Ezdî anlatıyor: ―Ben henüz küçük bir çocuktum. Mekke çarĢısında dolaĢıyordum. 

Hz. Peygamberi (sav) hacıların arasında ve pazaryerlerinde gördüm. ―Ey Nâs! ‗Lâ ilâhe 

Ġllallah‘ deyiniz ve Cehennemden kurtulunuz‖ diyordu. Kimisi baĢına toprak saçıyor, kimisi 

yüzüne tükürüyor, kimisi de ona küfrediyordu. Bu durum öğleye kadar sürdü. Sonra öğle 

sıcağı baĢladığı için dağıldılar. Elinde su testisi ile bir kız çocuğu ağlayarak geldi. AnlaĢıldı ki 

peygamberi arıyordu. TelaĢından baĢındaki örtüsü kaymıĢ ve saçlarının bir kısmı açılmıĢtı. 

Peygamberimiz (sav) onun ile elini ve yüzünü yıkadı ve ondan abdest aldı. Sonra kız 

çocuğuna döndü ve: 

―Kızım! BaĢörtüsünü iyice ört ve telaĢ etme! Babanın baĢına bir Ģey gelir diye 

korkma!‖ dedi.  

Ben: ―Bu kız kimdir?‖ diye sordum. ―Resulullah‘ın kızı Zeynep‘tir‖ dediler.
337

  

Bilhassa Ebu Cehil peygamberimizin (sav) Kâbe‘de namaz kılmasına tahammül 

edemiyordu. Bir gün yanına birkaç kiĢiyi alarak peygamberimizin önüne çıktı. Ona hakaret ve 

eziyet etti. Tuleyb bin Umeyr dayanamadı karĢı çıktı. Yanındakiler Tuleyb‘i yakalayarak 

dövmeye baĢladılar. Ebu Leheb yetiĢti Tuleyb‘i onların ellerinden kurtardı. 

Peygamberimiz (sav) âdeti üzere her gün Kâbe‘ye seher vaktinde gider ve açıktan 

Kur‘an okuyarak namaz kılardı. Peygamberimizden Kur‘an dinlemek isteyen ama Ebu 

Cehil‘in baĢını çektiği müĢriklerin komitesinin aldıkları ―Kur‘anı okuma ve okunan Kur‘anı 

dinleme‖ yasağı yüzünden gizli gizli dinliyorlardı. Peygamberimizin (sav) namaz kılmasını ve 

açıktan Kur‘an okuması da yasaklamıĢlardı. Ama peygamberimiz bu yasaklara aldırmıyor ve 

ibadetini en güzel Ģekilde yapmaya devam ediyordu.  Ebu Cehil peygamberimizin Kâbe‘de 

namaz kılarak Kur‘an okumasına bir türlü tahammül edemiyordu. Peygamberimize engel 

olamadığı için de dinleyen KureyĢlilere iĢkence ediyordu. KureyĢ gençleri ve diğerleri de 

korkudan Kur‘anı dinleyemiyorlar ve peygamberimiz (sav) ile konuĢamıyorlardı.   

Bir gün peygamberimiz (sav) Kâbe‘de namaz kılıyordu. Ebu Cehil bin HiĢam, Utbe 

bin ġeybe bin Rebia, Ukbe bin Ebî Muayt, Umeyye bin Halef ―Hicr‖ mevkiinde 

oturuyorlardı. Peygamberimiz (sav) secdeye varmıĢtı. Ebu Cehil, ‗Hanginiz falan yerde yeni 

kesilen devenin iĢkembesini getirir de secdede baĢına koyar?‘ dedi. Ġçlerinden en Ģakisi olan 

Ukbe bin Ebî Muayt iler atıldı ve ‗Ben koyarım‘ dedi. KoĢtu iĢkembeyi getirdi ve secdede 

olan peygamberin baĢı ve omuzları üzerine koydu. Oturanlar katıla katıla gülmeye baĢladılar. 

Bu durumun uzaması üzerine peygamberimizin evine haber verdiler. Resulullah‘ın (sav) kızı 

Hz. Fatıma derhal koĢarak geldi. Babasının omzundan iĢkembeyi aldı ve gülenlerin üzerine 

fırlattı. KureyĢin ileri gelen ve olayı gördüğü halde müdahale etmeyenlere hakaret etti. Onlar 

cevap vermediler.  
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Peygamberimiz (sav) namazı kesmedi ve o Ģekli ile bitirdi. Sonra elini kaldırdı ve üç 

defa ―Allahım! KureyĢi sana havale ediyorum! Allahım! Amr bin HiĢam‘ın (Ebu Cehil) 

Ukbe‘nin, Utbe‘nin, ġeybe‘nin ve Umeyye‘nin hakkından sen gel! ‖ dedi. Abdullah bin Mesut 

(ra): ―Ben Bedir‘de bunların lâĢelerini birer birer gördüm‖ demektedir.
338

   

Peygamberimize (sav) yapılan bütün bu iĢkenceler sonunda evine geldiği zaman Hz. 

Hatice daima onu teselli ediyor, sebat etmesini ve davetine her hal ve Ģartta devam etmesini 

söylüyor ve peygamberimizi (sav) teĢvik ediyor ve destek oluyordu.
339

  

Yine bir gün Ebu Cehil ―Vallahi Muhammedi Kâbe‘de namaz kılarken görsem bu 

taĢla baĢını ezeceğim!‖ diye yemin etti. Ertesi gün büyük bir taĢı alarak Kâbe‘ye gitti. 

Peygamberimizi kolladı, secdeye varınca yaklaĢtı ve taĢı vurmak için ellerini kaldırdı. Elleri 

kaskatı kesildi. Ġndiremedi. Öylece kalakaldı. Peygamberimiz selam verince elleri çözüldü, 

çünkü ihtiyaç kalmadı.
340

 

Yine bir gün ―Vallahi Muhammedi secdede görürsem, boynuna basacağım ve yerlere 

süreceğim‖ dedi. Tam o sırada Peygamberimiz (sav) geldi. Ebu Cehil‘e ―ĠĢte Muhammed!‖ 

dediler. Ebu Cehil Peygamberimize (sav): ―Ben seni Kâbe‘de namaz kılmaktan men etmedim 

mi?‖ diyerek üzerine yürümesi ile geriye dönmesi bir oldu. ―Ne oldu sana‖ dediler. Ebu 

Cehil: ―Vallahi benimle onun arasında ateĢten bir uçurum açıldı‖ dedi.
341

 

Ebu Cehil‘in bu derce namaza ve ibadete olan düĢmanlığından dolayı Yüce Allah, 

Alak suresi son ayetlerini inzal buyurdu: 

―Doğrusu kâfir olan insan azgınlık eder, kendisini müstağni görür, imana ve ibadete 

ihtiyacını hissetmez. Bilmez ki dönüşü Allah‘adır. Görmedin mi o kulumuzu namazdan 

alıkoyanı? Görmedin mi o kâfiri? Hâlbuki o doğru yolda olsaydı ve kötülükten sakınmayı 

tavsiye etseydi olmaz mıydı? Görmedin mi onu? Nasıl da hak ve hakikati yalanlayarak 

gerçeklerden yüz çevirdiğini, bilmez mi ki Allah her yaptığını görür?  

Yemin olsun ki o inkârından ve azgınlığından vazgeçmezse, biz onun alnından ve 

perçeminden yakalayıp cehenneme atarız. Zira o pek yalancı ve günahkârdır. O kavmini 

çağırsın, Darün-Nedve‘de toplantı yapsın. Biz de zebanileri çağıracağız. 

Ey Habîbim, sen ona aldırma. Secde etmeye ve Rabbine yaklaşmaya devam et.‖
342

      

Peygamberimiz (sav) son ayeti okuyunca hemen secdeye kapanmıĢtır. Bundan dolayı 

Tilavet secdesi vacip olmuĢtur.
343

                                             

Daha sonra Peygamberimiz (sav) sahabelerine buyurdu: ―Kulun Rabbine en yakın 

olduğu durum secde halidir.‖
344

 

 

KureyĢlilerin Peygamberimize Saldırmaları: 

Abdullah bin Amr (ra) anlatıyor: Bir gün KureyĢin ileri gelenleri Hicr mevkiinde 

toplanmıĢlardı. Ben de küçük bir çocuktum ve orada bulunuyordum. KureyĢliler Allah Resulü 

hakkında Ģöyle konuĢuyorlardı. ―Biz bu adama sabrettiğimiz kadar hiçbir Ģeye sabretmedik. 

Bu adam bizi akılsızlık ile ittiham etti. Babalarımıza ve dedelerimize hakaret etti. Dinimizi 

ayıpladı. Birliğimizi bozdu. Putlarımıza hakaret etti. Biz onun bunca yaptığı iĢlerine sabır ve 

tahammül ediyoruz.‖  

KureyĢliler böle konuĢurlarken birden Allah‘ın Resulü görünüverdi. Yürüyerek geldi 

ve Hacerü‘l-Esvedi öptü. Sonra Kâbe‘yi tavaf etmek üzere yanımızdan geçti. KureyĢliler 
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kendisine laf attılar. Allah‘ın Resulü son derece üzüldü. Üzüntüsünü birden değiĢen yüzünün 

renginden anladım. Yine de aldırmadan tavafa devam etti. Ġkinci defa KureyĢlilerin yanından 

geçerken yine onların sözlü sataĢmalarına maruz kaldı. Ben yine onun çok üzüldüğünü fark 

ettim. Üçüncü defa yanlarından geçiyordu, yine sataĢtılar. Bunun üzerine Allah‘ın Resulü 

durdu ve onlara dönerek Ģöyle dedi:  

―-Ey KureyĢ! Sözlerimi duyuyor musunuz? Varlığım kudret elinde olan Allah‘a yemin 

ederim ki baĢınıza büyük bir felaket gelecektir.‖  

 Nebiyy-i Ekrem‘in bu sözü o topluluğa öyle bir tesir etti ki, hiçbiri yerinden 

kıpırdayamadı. Ebu Cehil dâhil bir birbirlerini onun aleyhine kıĢkırtanlar ona tatlı sözler 

söylemeye ve gönlünü almaya baĢladılar. ―Ya Ebe‘l-Kâsım! Haydi, selametle git. Vallahi sen 

kendini bilmez cahillerden değilsin!‖ dediler.  

Ertesi günü yine KureyĢliler aynı yerde toplanarak konuĢuyorlardı. Ben de yine 

yanlarında onları dinliyordum. ġöyle diyorlardı: ―Muhammedin yaptıklarını biliyor ve 

aleyhine konuĢup duruyoruz. Fakat yanına gelip karĢısında durunca ve yüzümüze karĢı kötü 

Ģeyler (!) söyleyince susup dinliyoruz. Sonra onu yine konuĢması için serbest bırakıyoruz.‖ 

Onlar böyle konuĢurlarken yine Allah‘ın Resulü (sav) çıkageldi. KureyĢliler etrafını 

sardılar ve ―ġöyle Ģöyle söyleyen sen misin?‖ dediler. Allah‘ın Resulü ―Evet, benim!‖ 

buyurdu.  

Birden Resulullah‘ın üzerine saldırdılar. Yakasına yapıĢtılar ve vurmaya baĢladılar. 

Bunun üzerine onu sevenlerden birisi koĢarak Ebu Bekir‘e (ra) haber verdi. Hz. Ebu Bekir 

(ra) koĢarak Mescid-i Harama geldi. GözyaĢları içinde müĢriklere bağırdı. ― Allah belanızı 

versin! ‗Rabbim Allah‘tır‘ diyen ve size bir zararı olmayan bir zattan ne istiyorsunuz? Onu 

öldürmek mi istersiniz? Allah‘tan korkmaz mısınız?‖ diyerek üzerlerine yürüdü. Önüne geleni 

devirdi ve Resulullah‘ın (sav) önüne geçti.  

Ebu Bekir‘in (ra) geldiğini gören peygamberimiz (sav) ―Bırak ya Ebâ Bekir! Varlığım 

kudret elinde olan Allah‘a yemin ederim ki ben tek baĢıma onlarla baĢa çıkarım. Hepsinin 

hakkından gelirim‖ diyordu.  

Bunun üzerine saldırganlar her ikisini de bırakarak dağıldılar.
345

  

 

Yüce Allah KureyĢe Nasihat Ediyor: (Fil ve KureyĢ Surelerinin Nüzulü) 

Kâbe‘yi yıkmak için gelen HabeĢin Yemen valisi Ebrehe‘nin akıbetini Mekke‘liler ve 

KureyĢliler çok iyi biliyorlardı. Çünkü olay 40 sene önce ve Peygamberimizin doğumundan 

50 gün önce vuku bulmuĢtu. Mekke‘nin kuĢatılmasından önce halk Mekke‘yi boĢaltmıĢ ve 

çoluk-çocuğu ile dağlara sığınmıĢlardı. Mekke‘yi ve kutsal Kâbe‘yi müdafaasız bırakarak 

Ebrehe‘nin ordusuna terk etmiĢlerdi. Yüce Allah gaipten ve gökten gönderdiği Ebabil kuĢları 

ile Ebrehe‘nin ordusunu onların gözü önünde helak etmiĢ ve Beytullah yıkılmaktan 

KureyĢlilerin evleri ve malları da yağmalanmaktan kurtulmuĢtu.  

Bu hadise Allah‘ın bir mucizesi ve o anda annesinin karnında olan ahir zaman 

peygamberi Hz. Muhammed‘in (sav) Ġrhasat denilen nübüvvetinden önceki mucizelerinden 

birisiydi. Daha önce defalarca yıkılan ve yeniden yapılan Kâbe bu defa peygamberimizin 

hürmetine yıkılmaktan Allah‘ın yardımı ve açık mucizesi ile korunmuĢtu.  

Yüce Allah Mekke ahalisine bu hadiseyi hatırlatarak onları imana davet eden Fil 

Suresini inzal buyurdu:  

―Bismillahirrahmanirrahim, 

Allah‘ın Fil sahiplerine ne yaptığını görmesiniz mi? Allah onların tuzaklarını boşa 

çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü Ebabil kuşlarını gönderdi. Onlar çamurdan yapılmış ve 

sertleşmiş taşlar ile Ebrehe ordusunu nasıl helak ederek yenmiş ekine çevirdiğini bilip 
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görmediniz mi? Öyle ise İmandan kaçınmayınız. Sizi koruyan Kâbe‘nin Rabbine inanın ve 

peygamberine itaat edin.‖
346

 

Bu sure ile yüce Allah lütfu ve inayetinin eseri olan bu hadiseyi hatırlatarak 

Mekke‘lileri imana ve Resulüne itaate davet etmektedir. Ġnat ve isyanlarını taaccüp ile 

sorgulamaktadır.  

Ġbn-i Abbas‘ın (ra) anlattığına göre Ebabil kuĢlarının attığı piĢmiĢ taĢlar fındık 

büyüklüğündeydi.
347

 Nevfel bin Ebî Mâmiye‘nin dediğine göre ise koyun gübresi 

büyüklüğünde taĢalardı ve Allah bunlarla Ebrehe‘nin ordusunu helak etti.
348

  KureyĢ bu 

hadiseyi çok iyi biliyor ve takvim kullanılmadığı için de Fil Olayını bir milat kabul ederek 

takvim yerine ―Fil Yılından Sonra‖ tabirini kullanıyorlardı. Fakat KureyĢ ileri gelenleri 

inadına iman etmiyor, bununla da kalmayarak peygamberimize (sav) maddi ve manevi 

iĢkence ediyorlardı. 

Bir gün peygamberimiz (sav) ―Makam-ı Ġbrahim‖de namaz kılarken müĢrikler onu 

öldürmeyi planladılar. Su-i kast niyeti ile Ukbe bin Ebi Muayt peygamberimizin (sav) yanına 

gitti. Peygamberimizin (sav) arkasından yaklaĢarak abasını peygamberimizin (sav) boynuna 

doladı ve var gücü ile sıkmaya baĢladı. Hz. Peygamber (sav) dizleri üzerine düĢtü. Halk 

―öldü‖ diye bağrıĢtılar. Hz. Ebu Bekir (ra) koĢarak geldi. ―Size hiçbir zararı olmayan ve 

‗Rabbim Allah‘tır‘ diyerek Allah‘a ibadet eden birini mi öldüreceksiniz?‖ diyerek müĢriklere 

hücum etti. Bunun üzerine bıraktılar.  

Hz. Peygamber yerden kalktı ve yarım kalan namazını tamamladı. Duasını yaptı, sonra 

Kâbe‘de gölgelenen müĢriklerin yanına vardı ve Ģöyle dedi: ―Ey KureyĢ cemaati! Nefsim 

kudret elinde olan Allah‘a yemin ederim ki ben size bu yolda kesilmek için gönderildim.‖ 

Sonra elini boğazına götürdü ve Ģöyle dedi: ―Bu baĢ bu bedenden ayrılmadıkça Allah‘a iman 

ve ibadete devam edeceğim ve halkı bu yola çağıracağım‖ buyurdu. 

Amr bin HiĢam: ―Ya Muhammed! Sen cahil biri değildin. ġimdi neden böyle 

konuĢursun?‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: ―Ben geçmiĢte cahil değildim. ġimdi de asla 

cahillerden değilim. Ancak sen ―Ebu Cehilsin!‖ buyurdu.
349

 

Bundan sonra Amr bin HiĢam‘ın adı ―Ebu Cehil‖ olarak anılmaya baĢladı.   

 

KureyĢ Suresinin Nazil Olması: 

Yüce Allah bu defa KureyĢ‘e yaptığı ikramı ve in‘amı hatırlatarak onları Ģükre ve 

imana davet etti. Bunun için KureyĢ Suresini inzal buyurdu: 

―Bismillahirrahmanirrahim. 

 Çöl ortasında Allah‘ın Kureyş‘e sağladığı emniyet ve rızk için verdiği kolaylıkları 

düşünün. Nasıl kışın güneye yazın da kuzeye emniyet ve güven içinde ticaret yolculukları 

yapıyorsunuz? Bu lütf-u ilâhiyi hatırlayarak Beytullah olan Kâbe‘nin sahibi Allah‘a iman ve 

ibadet ediniz. O Allah ki sizi korkulardan emin kılmış ve rızkınızı ummadığı yerden kolayca 

vermiştir.‖
350

  

Peygamberimiz (sav) sureyi önce sahabelerine okudu, öğretti ve yazdırdı. Sonra da 

Kâbe‘ye giderek müĢriklere açıktan okudu. Öğrenilmesi kolay, kısa ve veciz bir sure olduğu 

için her dinleyen kolayca öğrenmiĢ ve ezberlemiĢti. Kendi aralarında bu gün Muhammed‘e 

Allah‘tan bu ayetler gelmiĢ diye inanan ve inanmayanlar okuyup duruyor ve birbirlerine 

naklediyorlar, sonra da kendilerine göre yorumluyorlardı. 
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Mekke‘lilerin gündemini hemen hemen her gün peygamberimiz (sav) ve 

peygamberimize nazil olan ayetler teĢkil ediyor ve Mekke‘nin her tarafında açıktan ve gizli 

olarak bu hususlar konuĢuluyordu.  

Ebu Cehil ve yardımcıları Mekke‘lileri peygamberimize gelen ayetleri okumaktan, 

dinlemekten ve peygamberimiz ile ilgili haberleri konuĢmaktan men edemediği için 

peygamberimizi öldürmeyi planladılar. Daru‘n-Nedve‘de bir araya gelen Ebu Cehil, Velid bin 

Muğire ve beraberindekiler peygamberimizi nasıl öldüreceklerini konuĢmaya baĢladılar. 

 Sonunda Velid bin Muğire peygamberimizi öldürmeyi kendi üzerine aldı. Bu niyetle 

peygamberimizi takip etmeye baĢladı. Etrafta hiç kimsenin olmadığı bir gün peygamberimizi 

Kâbe‘de yalnız baĢına namaz kılarken buldu. Kılıcını çekti ve hemen peygamberimizin 

arkasına vardı. Birden peygamberimizi kaybetti. Sesini uzaktan iĢitiyor yaklaĢınca bir baĢka 

yerden iĢitiyordu. O tarafa dönüyor be defa arkasından sesi geliyordu. TelaĢla geri döndü ve 

arkadaĢlarına durumu anlattı. Beraber geldiler ve peygamberimizi yalnız baĢına namaz 

kılarken gördüler. Yanına yaklaĢtılar onlar da göremediler. Ġlerlediklerinde sesi arkadan 

geliyor, döndüklerinde ise önden geliyordu. Niyetlerini gerçekleĢtiremeden bu duruma 

ĢaĢırarak oradan ayrıldılar.
351

 

 

Hz. Ebu Bekir’in (ra) Ġman Davasını Savunmadaki Cesareti ve Kahramanlığı: 

Hz. Ebubekir‘in (ra) kızı Esma (ra) anlatıyor: ―MüĢrikler bir mecliste oturmuĢ 

peygamberimizin tapındıkları ilahları hakkında söylediklerini müzakere ediyorlardı. 

Peygamberimizi görüce üzerine hücum ettiler. Ġmdat sesleri babama kadar geldi. Birisi ―Yâ 

Ebabekir! ArkadaĢına yetiĢ diye bağırdı. Babam bizim yanımızdan çıktı. ―Azap olasıcalar! Siz 

Rabbim Allah‘tır diyen birisini öldürmek mi istersiniz‖ diye bağırınca bu defa babama hücum 

ettiler. Öylesine dövdüler ki her tarafı kanlar içinde kaldı.  

Babamın baĢında dört adet saç örgüsü vardı. Eve döndüğü zaman hangi saç örgüsüne 

el atmıĢsak elimizde kaldı. O ise ―Ey Celâl ve Ġkram Sahibi! Sen Ģeriklerden münezzehsin…‖ 

deyip duruyordu.
352

 

Hz. Ali (ra) Kufe‘de bir Cuma günü hutbe okurken ―Ey Nâs! Ġnsanların en kahramanı 

kimdir?‖ diye sordu. ―Yâ Emire‘l-Mü‘minin bu Sensin!‖ dediler. Hz. Ali (ra): ―Bilin ki ben 

kiminle dövüĢmüĢsen onu alt etmiĢimdir. Ancak yine bilin ki insanların en kahramanı Ebu 

Bekir‘dir. (ra) Bedir günü Resulullah‘a (sav) bir gölgelik yapmıĢtık. ‗Resulullah‘ı (sav) kim 

koruyacak‘ dedik. Kimse cesaret edemedi ama Ebu Bekir (ra) elinde kılıcı ile ileri atıldı. 

Peygamberimizin (sav) baĢı ucunda durdu. Herhangi bir müĢrik yaklaĢırsa ileri atılır ve onu 

püskürtürdü.  

Yine Mekke‘de müĢrikler peygamberimize olmadık eziyetler ediyordu. Her gün 

öldürme planları yapıyor ve her gördüklerinde üzerine saldırmaya çalıĢıyorlardı. Bir defasında 

Resulullah‘ı (sav) yakalamıĢlar kimi tartaklıyor, kimi hakaret ediyor, kimisi de kin kusuyordu. 

‗Sen misin bizim ilahlarımızı inkâr edip bir tek kendi ilâhına imana davet eden!‘ diyorlardı. 

Bizden hiç kimse cesaret ederek Resulullah‘ı korumak için öne çıkamıyorduk. Birden Ebu 

Bekir koĢarak geldi. ‗Azap olasıcalar Rabbim Allah‘tır diyenden ne istiyorsunuz?‘ diyerek 

müĢriklerden kimine vurup yıkıyor, kimini kolundan tutup fırlatıyor, kimini iterek 

düĢürüyordu. Bu çetin mücadele sonunda Resulullah‘ı (sav) onların elinden kurtardı.‖ 

Sonra Hz. Ali (ra) abasını çıkardı. GözyaĢlarını tutamadı. Mübarek sakalları 

ıslanıncaya kadar ağladı ve baĢını kaldırarak ―Herkes korku ile imanını gizlerken Ebu Bekir 

(ra) açıktan iman davasını destekliyordu‖ dedi.
353
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Mü’min (Gafir) Suresinin Nazil Olması:    

Yüce Allah tevhit delilleri ile kıyamet ve haĢri ispat eden ayetlerini ders veren 

vahiylerini göndererek müminleri eğitmeye devam ediyordu. Çünkü dinin esası devamlı 

eğitimdi. Bu ayetlerde geçmiĢ peygamberlerin ibret dolu tevhit mücadelelerinden örnekler 

vererek mü‘minleri hem teselli ediyor, hem de motive ediyordu.  

Sahabeler Daru‘l-Erkam‘da toplanarak okuyor, öğreniyor ve ezberliyorlar ve 

namazlarda tekrar ediyorlardı.  

Bu surelerden birisi de ―Mü‘minûn Suresi‖ idi. 

―Bismillahirrahmanirrahîm.  

―Hâ-Mîm! Bu yüce kitap kudreti her şeye galip, ilmi her şeyi kuşatan günahları 

bağışlayan, tövbeleri kabul eden azabı şiddetli ve lütfu bol olan Allah tarafından indirilmiştir. 

Ondan başka ilah yoktur. Dönüşünüz sonunda O‘nadır. 

Diyar diyar dolaşarak dünyadan bolca nasiplenenlerin durumu sizi aldatmasın. 

Allah‘ın ayetlerini sadece kâfirler ve nankörler inkâr ederler.  

Sizden önceki Nuh‘un kavmi de ondan sonra gelenler de peygamberlerini 

yalanlamışlardır. Bütün onlar peygamberlerini öldürmeye yeltenmişlerdir. Bakın onların 

sonları ne oldu? İnkârcıların sonu felaket ve ahirette de cehennem azabı olduğuna dair olan 

Rabbinin sözü işte böylece gerçekleşmiştir. 

Onların cehaletleri yüzünden inkâra yeltendikleri Allah‘ın onlara ihtiyacı yoktur. 

Allah‘ın yüceliğini arşı taşıyan ve etrafında bulunan sayısız melekler onu överek tesbih 

ederler ve mü‘minler için de Allah‘a dua ederler ve ‗Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin 

her şeyi kuşatmıştır. Sana inanan ve günahları için tövbe eden mü‘minleri bağışla. Onları 

Cehennemin dehşetli azabından koru! Rahmetini ve mağfiretini üzerinden eksik etme‘ derler.  

(İnkâr ile bu duadan mahrumiyetin ne kadar büyük kayıp olduğunu onlar ileride 

bileceklerdir.) 

‗Ey Rabbimiz! Onları, eşlerini ve Salih olan nesillerini kendilerine vaat ettiğin ‗Adn 

Cennetine‘  yerleştir. Şüphesiz kudretin her şeyi şamil ve işlerin hep hikmetlidir. İşte asıl 

kurtuluş budur. Bu davete hayır diyenlere ise ahirette çetin azap vardır ve onlar asla 

merhamet görmeyeceklerdir.  

O Allah ki, varlığını, birliğini, kudretini ve rahmetini size göstermek için delillerini 

aşikâr bir şekilde göstermiştir. Fakat gerçeğe ve hakka yönelenlerden başkası bundan ibret 

almaz.  

Ey mü‘minler! Kâfirler istemese de sizler ihlâs ve samimiyetle niyetinizi Allah rızasına 

çevirerek Allah‘a ibadet ve duaya devam edin.  

Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah muhakkak kavuşacağınız gün olan 

kıyametin dehşetinden kullarını sakındırmak için, kullarından dilediğine vahyini gönderir.  

O dehşetli günde herkes kabrinden çıkar ve onların hiçbir şeyi Allah‘tan gizli kalmaz. 

Allah onlara sorar: ―Bu gün hâkimiyet kimindir? Mahlûkatın hiçbirisinin cevap vermeye 

mecali olmaz da yine kendisi cevap verir: ―Bir olan ve kudreti her şeye galip olan Allah‘tır‖ 

der. 

O günün dehşetinden sakının. O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. Hiç 

kimseye zulüm edilmez. Şüphesiz Allah‘ın azabı çok çabuktur.  

Ey Resulüm! Sen onları gelecek olan o yakın gün ile korkut. Ki o günün dehşetinden 

onların yürekleri ağızlarına gelir de, dehşetle yutkunur dururlar. O zalimler içi artık ne bir 

candan dost vardır, ne de sözü dinlenir bir şefaatçi…‖ 

Sonra Yüce Allah Musa (AS)‘ın Firavunla olan mücadelelerinden örnekler verir. 

Firavunun nasıl helak olduğunu anlatır. Nuh (as)‘ın kavmi ve Ad ve Semut baĢına gelen 

felaketleri ibret nazarlarına sunar. Nuh (as)‘ ın ve Musa (as)‘ın kavmine yaptığı nasihatleri 

anlatır. Mü‘minleri ve KureyĢ‘i ikaz eder. Onların ahirette baĢlarına gelecek azabı dile 
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getirerek Peygamberimiz (as)‘ın ümmeti olan tüm insanlığa kıyamete kadar ibret almaları 

dersini verir.   

Sonra Peygamber (as)‘ın Ģahsında tüm mü‘minlere Ģu öğütlerde bulunur: 

―Ey Resulüm sabret! Allah‘ın vaadi haktır. Hata ve günahlarımız için Allah‘tan af ve 

mağfiret dileyerek sabah – akşam Rabbini övüp tespih et!  

Hiçbir bilgiye ve delile sahip olmadığı halde Allah‘ın ayetleriyle mücadele edenler 

hak dinin gönülleri aydınlatan iman ışığını söndürmeye çalışan o zavallılar asla 

başaramayacakları bir işe talip olmuşlardır. Güneşi söndürmek için üfleyen divaneler gibi 

akılsızlıklarını göstermişlerdir. Sen Allah‘a sığın. Ona güven. Muhakkak ki o her şeyi işitir. 

Her şeyi hakkıyla görür ve bilir.  

Göklerin ve yerin yoktan yaratılışı, mahlûkat ile şenlenmesi elbette insanların tekrar 

diriltilmesinden daha büyük bir iştir. Bunu görüp bildikleri halde, nasıl Allah‘ın kudretine 

bunu yakıştıramazlar? Demek onlar hem bilgisiz, hem de akılsızdırlar. Bunların inkarlarına 

değer verme!.. 

Hiç görenle kör bir olur mu? Elbette iman ederek Salih ameller peşinde koşanlar ile 

kötü işlerin ve amellerin peşinde koşanlar bir olmayacaktır. Ne kadar az düşünüyorsunuz ki 

bunu anlamıyorsunuz.  

Şunu kesinlikle bilin ki, kıyamet mutlaka gelecektir; ancak insanların çoğu 

inanmamakta ısrar ediyorlar.    

Rabbiniz size buyuruyor ki: ― Bana dua edin, dualarınıza cevap vereyim. Kim bana 

dua etmeyi kibrine yediremezse hor ve hakir olarak cehenneme girecektir. Bunu yapacak olan 

Rabbiniz Allah buna ve her şeye kadirdir.  

O Allah ki dinlenmeniz için geceyi, geçiminiz için de gündüzün aydınlığını yarattı. Size 

ölü gibi uyutup, dirilir gibi uyandıran Odur. Muhakkak ki Allah kullarına pek büyük lütuf ve 

ihsan sahibidir; lakin insanların çoğu şükretmeyi bilmiyorlar.  

İşte Rabbiniz olan Allah her şeyin yaratıcısı, besleyicisi ve ihtiyaçlarını gidericisidir. 

Ondan başka da onları yapacak İlah yoktur. Nasıl oluyor da bu gerçeklere yüzünüzü kapayıp, 

yüz çeviriyorsunuz?  

O Allah yeryüzünü size bir mesken, bir geçim yurdu yaptı. Size şekil verdi, 

suretlerinizi güzelleştirdi. Helal ve temiz yiyeceklerle sizi rızıklandırdı. Bunları size verebilen 

Rabbiniz Allah‘tır. Âlemlerin Rabbi olan şanı yüce Allah Odur. Ebedi olan ve ebedi hayat 

sahibi olan da odur. Ondan başka İlah yoktur. İbadet ve duanızı yalnız ona yönelterek yapın. 

Ona dua edin. Ezelden ebede kadar her türlü övgü, hamd, şükür ve minnet alemlerin Rabbi 

olan Allah‘a hastır. 

Ey Habibim! De ki: ― Ben sizin Allah‘ı bırakıp da taptıklarına ibadetten men 

olundum. Çünkü bana Rabbimden apaçık deliller geldi. Ve ben alemlerin Rabbi olan Allah‘a 

telim olmakla emrolundum.  

Sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan, sonra pıhtılaşmış bir damla kandan 

yaratan, sonra da çocuk olarak dünyaya çıkaran, sonra olgunluk çağına ve nihayet 

ihtiyarlığa ermeniz için yaşatan O Allah‘tır. Kiminiz bundan önce ölüme mahkûm olur, 

kiminizin de eceli uzundur, yaşar. Umulur ki aklınızı kullanır, üzerinizdeki Allah‘ın kudret ve 

rahmet eserlerini düşünürsünüz. 

Hayatı da ölümü de yaşatan odur. Bir şeyin olmasını dilerse ―ol‖ der olur.  

Allah‘ın ayetleriyle mücadele edenleri görmedin mi? Nasıl da haktan yüz 

çeviriyorlar? 

Peygamberleri onlara apaçık delillerle geldikleri zaman onlar kendi bilgilerine 

güvenerek şımarırlar; derken alaya aldıkları azap onları kuşatıverir. Azabımızı görünce: ―Bir 

olan Allah‘a inandık. O‘na ortak koştuğumuz şeyleri de reddettik‖ derler. Ancak azabımızı 
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görünce iman etmiş olmaları kendilerine bir fayda vermez. Allah‘ın kulları hakkında cari olan 

kanunu budur. İşte kâfirler o zaman hüsrana uğramışlardır.‖
354

  

 

Peygamberimizin Eğitim ve Öğretim Faaliyeti Devam Ediyor: 

Din bir eğitim müessesesi olarak doğdu. ―Oku!‖ emriyle baĢladı. Okumaları için 

―kitap‖ gönderdi. Bu eğitimin üç basamağı vardı.  

1. Okumak 

2. Anlamaya çalıĢmak  

3. Tatbikata geçmek. 

Peygamberimiz (sav) Daru‘l-Erkam‘da bir eğitim merkezi açmıĢ ― muaalim olarak 

gönderildiğini‖ beyan buyurarak gece gündüz sahabelerini eğitime tabi tutuyordu.  

Bu arada vahiy peĢ peĢe gelmeye devam ediyordu. Peygamberimiz (sav) sırasıyla ― 

iman eğitimi‖, ―ibadet eğitimi‖ ve ― ahlak eğitimi‖ veriyordu. Sabır, fedakârlık, feragat, 

mücadele duygularını geliĢtiriyor; cesaret, azim ve merak duygularını pekiĢtiriyordu. Böylece 

iman, teslim ve tevekkülle mükemmel eğitim veriliyor, kabiliyetler inkiĢaf ediyor ve ruhlar 

tekâmül ediyordu.  

 

ĠġKENCE DÖNEMĠ  

 

Mü’minlere Yapılan ĠĢkenceler: 

1. Ammar Ailesine Yapılan ĠĢkenceler 

Bu dönemde en fazla iĢkenceye maruz kalan Yasir ailesidir.  

Yasir, Yemen‘den Mekke‘ye gelmiĢ Mahzumoğulları‘ndan Ebu Huzeyfe bin 

Mugire‘nin himayesine girmiĢti. Ebu Huzeyfe de onu Sümeyye ile evlendirmiĢti. Bu 

evlilikten Ammar ve Abdullah adında iki çocukları olmuĢtu. Hz. Peygambere (sav) amcası 

Ebu Talib‘e olan saygılarından dolayı fazla iliĢmeyen müĢrikler Ebu Bekir (ra)‘ın da 

kavminden dolayı üzerine gidemediler. Ancak himayesiz mü‘minlere olmadık iĢkenceler 

yaptılar. Yasir ailesi içinde Abdullah dâhil hepsine iĢkence yapılmıĢtır.  

MüĢrikler yaptıkları iĢkenceler sonucu pek çok mü‘mine istedikleri Ģeyleri söylettiler. 

Ancak Bilal-ı HabeĢî ve Yasir ailesine asla istediklerini söyletemediler.
355

 

Mahzumoğulları imandan vazgeçsinler diye, kızgın çöl güneĢinde onların elbiselerini 

soyuyor ve demir zırh giydirerek kumlar üzerine bağlıyorlardı. Aç susuz günlerce iĢkence 

yapıyorlardı. O iĢkenceler neticesi bayılıyor, öylece bırakıyor ve ayılınca tekrar iĢkenceye 

devam ediyorlardı.  

Yasir ailesinin tüm fertleri bu iĢkence içindeyken bir gün Peygamberimiz (sav) 

çıkageldi. Yürekleri parçalayan bu durum karĢısında Ģöyle buyurdu:  

— Ey Yasir ailesi sabredin! Ey Yasir ailesi sabredin! Ey Yasir ailesi sabredin! Sizin 

mükâfatınız cennettir.  

ĠĢkence içinde kıvranan Yasir sordu: 

— Ya Resulallah! Bu iĢkence ne kadar devam edecek?  

Peygamberimiz (sav) ellerini açtı ve dua etti.  

— Allah‘ım! Yasir ailesinden rahmetini ve mağfiretini esirgeme!    

Yasir iĢkencelere dayanamadı ve Ģehit oldu. Böylece ―ilk Ģehit olan mü‘min unvanını‖ 

kazandı. Oldukça zayıf ve yaĢlı olan Sümeyye ise Ebu Cehil‘e havale edilmiĢti. Ebu Cehil 

ondan peygamberimize hakaret etmesini isteyince, Sümeyye Ebu Cehil‘e hakaret etti. Bunun 

üzerine hiddete gelen Ebu Cehil, bir süngü ile o mü‘mine kadını da Ģehit etti. Böylece 

Sümeyye ―Ġlk Ģehit olan kadın unvanını‖ kazandı.   
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Ammar‘a ise genç olduğu için farklı bir iĢkence uygulanıyordu. Çölde kızgın kumda 

demir gömlekle çalıĢtırılıyor, adeta ateĢte kızartılıyordu. Fırsat buldukça Resulullah (sav)‘ın 

yanına koĢuyor ve teselli bekliyor, ―azabın her nevini tattık Ya Resulullah‖ deyerek halini arz 

ediyordu.  

Peygamberimiz (sav), ona Ģöyle dua etti: ― Allah‘ım! Ammar ailesinden hiç kimseye 

cehennem azabını tattırma!‖ 

Hz. Ammar (ra)‘a öyle iĢkenceler yapılıyordu ki normal bir insanın dayanması 

imkânsız idi. Bir gün ateĢle dağlayarak bayıltmıĢlar ve çölde bir direğe asılı bırakmıĢlardı. 

Peygamberimiz (sav) yanına uğradı, mübarek eliyle baĢını sıvadı ve Ģöyle dua etti: ―Ey ateĢ, 

Ġbrahim (as)‘a serin ve selamet olduğun gibi Ammar‘a da öyle ol! Sonra Ammar‘a döndü ve 

―Ey Ammar, sen bu iĢkencelerle ölmeyecek ve uzun süre yaĢayacaksın. Senin ölümün baği ve 

azgın bir topluluk bir tarafından olacaktır.
356

  

Bir defasında da boğulması için suya bastırılarak iĢkence gören Ammar (ra) ağlayarak 

Resulullah‘ın (sav) yanına geldi. Resulullah (sav) onun gözyaĢlarını sildi ve onu teselli ederek 

Ģöyle dedi: ―Seni kâfirler tutup suya mı bastılar? Sabret ya Ammar!‖ buyurdular.  

MüĢriklerden bazıları bir gün onu yakalayarak iĢkence etmeye ve ―Muhammed‘e 

küfretmedikçe ve Lât ile Uzza‘yı da yüceltmedikçe seni bırakmayız‖ dediler. Hz. Ammar (ra) 

da onların istediklerini söyledi. Netice aldıklarını zanneden müĢrikler onu serbest bıraktılar. 

Ammar (ra) kurtulur kurtulmaz ağlayarak doğru Resulullah‘ın (sav) yanına geldi. ―Ben helâk 

oldum. MüĢriklerin istediklerini söyledim‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav): ―Kalbini nasıl buluyorsun?‖ diye sordu. 

Ammar (ra): ―Allah ve raslüne iman ve sevgi ile dolu‖ diyince, 

Peygamberimiz (sav): ―Sana vebal yok ya Ammar! MüĢrikler yine seni yakalar ve 

iĢkencede bulunurlarsa sen onların istediklerini söyle ve kurtul‖ buyurdular.
357

   

Bu hadise üzerine Ģu ayetler nazil oldu: ―Biz azimüĢĢan bu Kur‘anı iman edenlere 

sebat vermek üzere mü‘minler için bir hidayet ve müjdeleyici olarak Hak ve hakikatleri ifade 

etmek üzere Ruhu‘l-Kuds olan Cebrail (as) vasıtası ile inzal buyururuz.
358

 MüĢrikler ise ‗bu 

kur‘anı bir beĢer öğretiyor‘ diyorlar. Hâlbuki Kur‘anı kendilerine yakıĢtırdıkları kimselerin 

dili yabancıdır. (Acemdir) bu Kur‘an ise apaçık fasih Arapçadır.
359

 ġüphesiz Allah‘ın 

ayetlerine inanmayanları Allah hidayete ulaĢtırmaz. Onların sonu pek acı bir azaptır. Allah‘a 

ve ayetlerine inanmayanlar yalan uydurmaktadırlar. Asıl yalancılar bunun için imansızlar 

güruhudur.  

Kalbi iman ile dolu olduğu halde inkâra zorlananlar müstesna, kim iman ettikten sonra 

küfre dönerse ve gönül rızası ile küfrü kabul ederse Allah‘ın büyük öfkesine maruz kalırlar da 

ahirette pek büyük bir azaba uğrarlar. Bu azabın sebebi de onların dünyayı ahirete tercih 

etmeleridir. Allah inkârcıları doğru yola ve hidayete ulaĢtırmaz. Allah onların kalplerini, 

kulaklarını ve gözlerini mühürlemiĢtir. Allah‘ın varlık ve birliğini gösteren delilleri ve ayetleri 

gözleri ile görmezler. Kulakları hak ve hakikate kapalıdır; hakkı ve gerçeği iĢitmezler. 
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Gafletlerinden dolayı kalpleri gerçekleri anlamaya kapalıdır; anlamazlar. Onlar Ģüphesiz 

gafillerin ta kendileridir. Kesinlikle ahirette de pek büyük bir azaba uğrayacaklardır.‖
360

  

 Ammar (ra) ruhsatla amel ederek kurtulmuĢtur. Ama Bilal-i HabeĢi (ra) ise azimetle 

amel etmiĢ ve ne kadar iĢkence ve sıkıntıya maruz kalsa da asla müĢriklerin istediklerini 

söylememiĢtir. Böylece fazilette Ammar‘ı (ra) geçmiĢtir.  

 

2.  Hz. Bilal-i HabeĢî’ye (ra) Yapılan ĠĢkence ve Zulümler: 

Bilal, Umeyye bin Halef‘in HabeĢli kölesi idi. Ġlk önce Müslüman olan yedi kiĢiden 

biri ve kölelerin ilkidir. Diğerleri ise Ebu Bekir, Ammar, Sümeyye, Suheyb ve Mikdat (ra) 

idiler. Kimsesiz idi. Efendisi kendisine iĢkence edince himaye edecek kimsesi yoktu. 

MüĢrikler onun ellerini arkadan bağlar, boynuna ip takar ve çocukların ellerine vererek 

Mekke sokaklarında dolaĢtırırlardı. O ise ―Ahad, Ahad‖ diyerek sesli Ģekilde Allah‘ın birliğini 

ilan eder ve böylece imanını izhar eder ve Allah‘ı zikrederdi. MüĢrikler ise kimi ona hakaret 

eder, kimisi küfreder, kimi tükürür, kimisi de üzerine pislik atardı. O ise bütün bunlara karĢı 

Allah‘ın birliğini ifade eden ―Ahad, Ahad‖ kelimesini tekrar eder dururdu.
361

  

MüĢriklerin Hz. Bilale iĢkence ettikleri bir gün Varaka bin Nevfel oradan geçiyordu. 

Bilal ise ―Ehad, Ehad..‖ diye Allah‘ı zikrediyordu. Varaka onu hem tasdik hem teselli etmek 

için yanına yaklaĢtı ve ―Evet Evet, Neam, Neam Ey Bilâl! Allahu Ahad, Allahu Ahad!‖ dedi. 

Sonra yanında onu seyreden efendisi Umeyye bin Halef‘e döndü ve ―Allah‘a yemin ederim ki 

eğer siz Bilal‘i öldürürseniz, ben onun kabrini ziyaretgâh yapacağım!‖ dedi.
362

  

Bilal‘e yapılan iĢkenceler her yerde duyuluyordu. Müslüman köleleri efendilerinden 

satın alarak azat eden Hz. Ebu Bekir (ra) defalarca Umeyye bin Halef‘ten satın almak istedi 

ise de Umeyye böyle çalıĢkan, dürüst ve güçlü olan kölesini satmak istemedi ve inancından 

vaz geçmesini beklediğini ifade etti. Bir gün yine Hz. Ebu Bekir (ra) Bilal‘in iĢkence edildiği 

yere gitti. Umeyye bin Halef yine orada idi ve yapılan iĢkenceyi seyrediyordu. ĠĢkence ve 

hakaretten sonra öğle sıcağında Bilal‘i soyuyor, sıcak kumların üzerine yatırarak üzerine 

altından kalkamayacağı büyük taĢları koyarak öylece bırakıp gidiyorlardı. Bilal ise yine 

sadece ―Ehad, Ehad…‖ diyordu.   

Ebu Bekir (ra) Ġbn-i Umeyye‘ye: ―Ne zamana kadar böyle iĢkence etmeye devam 

edeceksin?‖ diye sordu. Bilal‘den ümidini kesen Umeyye de ―Eğer çok seviyorsan satın al!‖ 

dedi. Hz. Ebu Bekir (ra) da kendi müĢrik kölesi ile beraber, yüklü bir miktarda para (1 hırka 

ve 400 dirhem) verdikten sonra Bilal‘i satın aldı ve iĢkenceden kurtardı.
363

  

Bilal artık Daru‘l Erkam‘ın hizmetçisi olmuĢtu. Bundan sonra Resullullah‘ın (sav) 

yanından hiç ayrılmadı. 

Hz. Ebubekir (ra) ise Bilal ile beraber altı adet köleyi satın alarak azat etti. Bunlar: 

―Zinnîre Hatun, Ümm-ü Ubeys, Nehdiyye Hatun, Âmir bin Fukeyhe, Ebû Fukeyhe ve Bilâl‘in 

annesi olan Hamâme Hatun‖ dur. Bilâl ise yedincisidir. 

 

3.  Hz. Habbab bin Eret’in (ra) Çektiği Eziyetler: 

Korkmadan ve çekinmeden Müslümanlığını açıklayan ve küfürlerini müĢriklerin 

yüzlerine haykıran değerli sahabelerden birisi de Habbab‘dır. Ümm-ü Ammar adındaki bir 

kadının bir kadının azatlı kölesi idi. Kendisi demirci olup, çok iyi kılıç yapardı.  

Müslüman olduktan sonra bir gün müĢrikler ateĢ yaktılar ve Habbab‘ı soydular ateĢin 

üzerine yuvarladılar. AteĢ sönene kadar üzerinde o tarafa bu tarafa yuvarladılar.
364

 Sonra 

bırakıp gittiler.  
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Oradan kalkan Habbab Resulullah‘ı (sav) aramaya baĢladı. Kâbe‘nin gölgesinde 

abasına dayanarak otururken buldu. Durumunu peygamberimize arz etti ve serzeniĢte 

bulundu. ―Ey Allah‘ın Resulü! Neden Allah‘a dua edip yalvarmıyor, bunların aleyhine beddua 

etmiyorsun?‖ dedi.  

Bunun üzerine peygamberimizin (sav) yüzünün rengi değiĢti ve kıpkırmızı oldu. 

Doğruldu ve: ―Sabret Ey Habbab! Sizden önceki inananlar demirden yapılmıĢ taraklarla 

taranıyor, kemiklerinde et ve damar kalmıyordu. Fakat bu Ģiddetli azap onları dinlerinden 

döndürmüyordu. Allah‘a yemin ederim ki Allah bu dinini tamamlayacaktır. Öyle ki bir kiĢi 

San‘a‘dan Hadramut‘a kadar gidecek, Allah‘tan baĢka hiçbir Ģeyden korkmayacaktır. Fakat 

siz çok acele ediyorsunuz!‖ buyurdu.
365

    

Bu söz üzerine Habbab serzeniĢlinden dolayı piĢman oldu ve peygamberimizden özür 

diledi.  

 

4.  Hz. Ebubekir’e (ra) Yapılan Zulümler: 

Müslümanların sayısı 30 kiĢiyi bulmuĢtu. Bir gün sahabeler Dâru‘l-Erkâm da 

otururlarken Hz. Ebubekir (ra) peygamberimize (sav) ―Yâ Resulullah! Artık kendimizi 

gizlemeyelim. Hak dini açıktan yaymaya baĢlayalım‖ dedi.  Bu hususta ısrar etti. 

Peygamberimiz (sav) ―Henüz sayımız azdır‖ dedi ise de ısrarına devam etti.  

Peygamberimiz (sav) Daru‘l-Erkam‘dan çıktı. Sahabeler de kimi evlerine gitti ve 

kimisi de Kâbe‘nin etrafına dağıldılar. Yakınlarının arasına girdiler ve Kur‘an okuyarak 

açıktan davete baĢladılar. Hz. Ebubekir (ra) Kâbe yakınında yüksek bir yere çıktı ve veciz bir 

hutbe okumaya baĢladı. Hz. Peygamber (sav) de Ebubekir‘i (ra) dinliyordu. Ebubekir‘in (ra) 

konuĢmasına dayanamayan müĢrikler üzerine yürüdüler. Mü‘minler de iĢe karıĢtı ve ortada 

büyük bir kargaĢa ve arbede yaĢandı. Ortalık karıĢtı.  

Bu esnada Hz. Ebubekir‘i (ra) o derece dövmüĢler ve hırpalamıĢlardı ki düĢüp bayıldı. 

MüĢriklerin en Ģakilerinden olan Utbe bin Ebi Rebia Ebubekir‘in (ra) üzerine çıktı. Altı çivili 

ayakkabısı ile yüzüne, gözüne vurmaya baĢladı. Hz. Ebubekir‘in (ra) yüzü kan revan içinde 

kaldı ve tanınmaz hale geldi. Bunu duyan Teymoğulları koĢarak geldiler Hz. Ebubekir‘i (ra) 

bir örtüye sararak evine götürdüler. Sonra Kâbe‘ye gelerek ―ġayet Ebubekir (ra) ölecek olursa 

biz de Utbe bin Ebi Rebia‘yı öldüreceğiz!‖ dediler ve tehditlerde bulundular. Tekrar eve 

döndüler ve babası Ebu Kuhafe ile beraber onu uyandırmaya ve konuĢturmaya çalıĢtılar.  

Nihayet Ebubekir (ra) gözlerini açtı ve ilk olarak ağzını açtı ―Allah‘ın Resulü ne 

durumdadır?‖ diye sordu. Resulullah‘a (sav) olan sevgisini gösterdi. Akrabaları ona: ―Sen 

onun yüzünden bu felakete uğradın. Sen ise gözünü açar açmaz onu soruyorsun‖ dediler ve 

―Ne halin varsa gör!‖ diyerek yanından ayrıldılar.  

Annesi Ümmü‘l-Hayr bir Ģeyler yedirmeye çalıĢıyordu. O ise mütemadiyen ―Hz. 

Peygambere ne oldu? Allah‘ın Resulü ne durumdadır?‖ diye soruyor, baĢka bir Ģey 

demiyordu. Annesi ―Bilmiyorum!‖ diyince ―O halde Ümm-ü Cemil bin Hattab‘a git. Ondan 

sor!‖ dedi. Nihayet annesi Ümm-ü Cemil‘e gitti. Peygamberin durumunu sordu. O da henüz 

Müslüman olmayan Ümm-ü Hayr‘dan çekinerek ―Bilmiyorum! Haberim yok, Ebu Bekir‘e 

gidelim‖ dedi ve beraber geldiler. Ümm-ü Cemil Ebubekir‘i (ra) ve yara-bere içinde görünce 

bir çığlık attı ve ―Seni bu hale getirenler kesinlikle kâfir ve fasıklardır. Ümit ederim Allah 

senin intikamını onlardan alır‖ dedi.  

Ebubekir (ra) ona ―Hz. Peygamberin durumu nasıl?‖ diye sordu. Ümm-ü Cemil 

―Annen burada‖ diyince Ebubekir (ra): ―Annemden çekinme!‖ dedi. Bunun üzerine 

―Resulullah iyidir, merak etme‖ cevabını verdi.  
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Hz. Ebubekir (ra) ―O Ģimdi nerededir?‖ diye sordu. Ümm-ü Cemil ―Dâru‘l-

Erkamda‘dır‖ dedi. Hz. Ebubekir (ra) ―Vallahi onu görüp iyi olduğuna tam kanaat 

getirmedikçe bir lokma ekmek yemem ve bir damla su içmem‖ dedi.  

Gece yarısı aralarına Ebubekir‘i (ra) alarak ―Dâru‘l-Erkam‘a gittiler. Hz. Ebubekir (ra) 

peygamberimizi (sav) görür-görmez gözyaĢları içinde boynuna sarıldı. Allah‘ın resulü ve 

oradaki mü‘minler kendisi için üzüldüklerini söyleyince Ģöyle dedi: ―Anam ve babam sana 

feda olsun ey Allah‘ın Resulü! O fasığın yüzüme vurmasından baĢka derdim yok. Sen 

mübareksin annem Ümm-ü Hayr için dua buyurun da Allah onu da iman ve hidayet ile 

Ģereflendirsin. Sizden ve ondan baĢka bir derdim ve düĢüncem yoktur‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) dua buyurdular. Bu hali gören annesi Ümm-ü Hayr da daha fazla 

direnmedi ve kemle-i Ģahadet getirerek Müslüman oldu.
366

  

   

5.  Hz. Ebubekir’in (ra) ĠĢkence Gören Köleleri Alarak Azat Etmesi: 

MüĢrikler kimsesiz kölelere olmadık iĢkenceler yapıyorlardı. Bu hususta kadın erkek 

ayırımı da yapmıyorlardı. Bunlardan bazıları Ģunlardı. 

a) Zinnire Hatun: Abduddâr oğullarının cariyesi idi. Ġlk Müslümanlardandı. 

Müslümanlıktan vazgeçmesi için dövüldü, boğazı sıkılarak bayıltıldı. Ebu Cehil‘in yaptığı 

iĢkenceler sonucu gözleri kör oldu. Sonra da ―Bak Lât ve Uzza gözünü kör etti. Eğer 

Muhammed‘in getirdiği Ģeyde hayır olsaydı önce koĢar biz inanırdık‖ dediler.
367

 O ise tüm bu 

iĢkencelere sabırla katlandı ve inancından asla taviz vermedi.  

Bunun üzerine Ahkâf Suresi nazil oldu.  

―Bismillahirrahmanirrahim! 

Ha-Mîm! Bu kitap kudreti her şeye galip, hikmeti her şeyi kuşatan yüce Allah 

tarafından inzal edilmiştir.  

Biz gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri hak ve hikmet ile ancak belli bir müddet için 

yarattık. İnkâr edenler bundan kendilerine isabet edecek sonuçtan kendilerini 

kurtaracaklarını mı zannediyorlar.  

Ey Resulüm de ki! Allah‘ı bırakıp da taptığınız ve ilâh edindiğiniz şeylerin yeryüzünde 

yarattığı bir şeyi gösterin bana! Yoksa onların göklerde ortakları mı var? Sizin de elinizde bu 

konuda bir deliliniz mi mevcut. Haydi, bu hususta önceki kitaplardan ve peygamberlerden bir 

deliliniz varsa getirin bana! 

Allah‘ı bırakıp ta kıyamete kadar kendilerine hiçbir cevap veremeyecek olanlara dua 

eden ve yalvaranlardan daha sapık kim olabilir? Yalvardıklarınızın sizin yalvarmalarından 

haberleri olabilir mi?  

İnsanlar yarın Allah‘ın huzuruna varıp toplandıkları zaman o taptıklarınız size 

düşman kesileceklerdir. Onlara bizim ayetlerimiz okunduğu zaman ―bu apaçık bir sihirdir‖ 

derler. ―Onu Muhammed‘in kendisi uydurdu‖  diyorlar. Sen onlara de ki: ―Onu ben 

uydurmuş isem, Allah‘ın azabından siz beni nasıl kurtaracaksınız?‖ Allah sizin iftiralarınızı 

en iyi bilendir. Şahit olarak Allah kâfidir.  

Kâfirler iman edenleri küçümseyerek dediler: ―Eğer bu dinde hayır olsaydı inanmakta 

biz onları geçerdik.‖ Hâlbuki onlar Kur‘an ile doğru yola girmeyi kabul etmedikleri için ―Bu 

eskilerin masalları‖ dediler de inanmamakta direndiler.  

Biz Kur‘andan önce de rehber ve rahmet olarak Musa‘ya kitap verdik. Bu Kur‘an da 

önceki kitapları tasdik eden bir kitaptır. Zulmedenleri uyarmak ve iyilik yapanları da 

müjdelemek için biz onu Arapça olarak inzal buyurduk.  
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―Rabbimiz Allah‘tır‖ diyerek doğru yolda sebat edenler için hiçbir korku yoktur; 

onlar mahzun da olacak değillerdir. Onlar cennet ehlidirler ve orada ebedî olarak mükâfat 

göreceklerdir.‖
368

  

 

b) Ümm-ü Ubeys Hatun: Zinnire Hatun‘un kızı olup Kureyz bin Rebia‘nın zevcesi 

idi. Oğlu Ubeys‘ten dolayı kendisine Ümm-ü Ubeys denmekteydi. Buna da Esved bin Abd-i 

Yeğus iĢkence yapıyordu.  

Hz. Ebubekir (ra) annesini ve kendisini satın alarak azat etti.
369

 

 

c)  Nehdiyye Hatun: Nehd bin Zeydoğulları‘nın câriyesi idi. Sahibesi olan Abdu‘ddâr 

oğullarından müĢrik bir kadın ona iĢkence yapardı. ―Vallahi seni azdıranlardan biri alıp azat 

etmedikçe elimden kurtulamazsın‖ derdi.  

Hz. Ebubekir (ra) onu alarak azat etti.
370

 

d) Lübeyne Hatun: Müemmel bin Habib‘in câriyesiydi. Hz. Ömer (ra) Müslüman 

olmadan önce Lübeyne Hatuna iĢkence yapmıĢtır.
371

 Hassan bin Sabit (ra) Hz. Ömer‘in bu 

cahiliye döneminde Zinnire‘ye ve Lübeyne‘ye iĢkence yaparak boğazını sıkarak bayılttığını 

görür. Lübeyne ise ―Ya Ömer! Sen de Müslüman ol da kurtul. Müslüman olmazsan Allah 

sana bunun mislini yapacaktır‖ dediğini aktarır.
372

  

Hz. Ebubekir (ra) Lübeyne‘yi de satın alarak kurtarmıĢtır.
373

 

 

e) Amir bin Fuheyre: Tufeyl bin Abdullah‘ın kölesiydi. Bilâl-i HabeĢî ile urgana 

bağlanarak Mekke‘de dolaĢtırılarak çocuklara taĢlattırılmıĢ ve yollarda 

sürüklendirmiĢlerdir.
374

 

Hz. Ebubekir (ra) onu da satın alarak azat etmiĢtir.
375

 

 

f) Ebû Fukeyhe: Abduddâr oğullarının kölesiydi. Onlar Fukeyhe‘ye ve oğlu Âmir‘e 

çok çeĢitli iĢkenceler yapmıĢlardır. Çıplak, ayakları zincire vurulmuĢ bir Ģekilde öğlenin 

Ģiddetli sıcağında Ramadî‘ye çıkarılır, göksüne kocaman bir taĢ konularak terk edilirlerdi. 

Susuzluktan ve sıcaktan ağzından dili sarkardı da öldü diye bırakıp giderlerdi.  

Ebu Fukeyhe bu durumda iken bir gün Umeyye bin Halef yanından geçerken bir 

böceği göstererek ―Senin Rabbin bu değil mi?‖ diye alay etti. Ebu Fukeyhe ise ―Benim de, 

senin de bu böceğin de Rabbi Allah‘tır‖ diye cevap verdi. Umeyye bin Halef öfkelendi, 

boğazını sıktı. KardeĢi Ubeyy bin Halef ise ―Muhammed sihri ile gelip onu kurtarıncaya 

kadar onun azabını artır‖ diyordu.
376

  

Hz. Ebubekir (ra) onu da satın aldı ve azat etti.
377

 

Hz. Ebubekir‘in (ra) servetini köleler için harcamasına kızan babası Ebu Kuhafe Ģöyle 

dedi: ―Oğulcuğum! Görüyorum ki sen bir takım köleleri alarak azat edip duruyorsun. Bari 

güçlü ve kuvvetli olanlarını alsan da sana yardımcı olsalardı‖ dedi. Hz. Ebubekir (ra) buna 

mukabil ―Babacığım! Ben bununla arkamı güçlendirmek istemiyorum. Ancak Allah rızasını 

talep ediyorum‖ dedi.
378
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Bu konuĢma üzerine yüce Allah Hz. Ebubekir‘i (ra) öven Leyl Suresi‘nin son 

ayetlerini inzal buyurdu:  

―Allah yolunda malını veren ve temizlenen kimselerin mükâfatı dünyada verilecek 

hiçbir nimet karşılayamaz. Mademki o Allah‘ın rızasını talep etmektedir, bunun için servetini 

harcamaktadır. Elbette en yakın zamanda Allah‘ın kendisinden razı olduğunu 

anlayacaktır.‖
379

 

Ayetler nazil olunca peygamberimiz (sav) Hz. Ebu Bekir‘e (ra) döndü ve ―Yâ 

Ebabekir! Bu ayetler senin için nazil olmuĢtur. Allah seni müjdelemektedir‖ buyurdular. Hz. 

Ebu Bekir (ra) o derece mütehassıs oldu ki ―Bizler de kim oluyoruz ki!‖ diyerek gözyaĢlarını 

tutamadı.   

 

Zümer Suresinin Nüzulü: 

Yüce Allah insanları eğitmeye ve öğretmeye devam ediyordu. Ġman hakikatlerini 

akıllara ve kalplere yerleĢtirmek için o günkü hadiseleri de yorumlayacak ve cevap olabilecek 

Ģekilde ayetlerini inzal ediyordu. Yeni nazil olan Zumer Suresi de bunlardan biriydi.  

Yüce Allah bu surede Ģöyle buyuruyordu: 

―Bismillahirrahmanirrahim. 

Bu Kur‘an aziz ve hâkim olan Allah tarafından inzal edilmiştir. Muhakkak ki biz sana 

kitabı hak ve hakikatleri açıklasın diye inzal buyurduk. İhlâs ile yalnız Onun rızasını 

gözeterek, yalnız Allah‘a ibadet et. Allah, riyadan ve şirkten uzak halis bir ibadeti kabul eder. 

Allah‘ın dini budur. 

Allah‘tan gayrisine ibadet edenler de ‗Bizi Allah‘a yaklaştırsınlar diye ona tapıyoruz‘ 

diyorlar. Şüphesiz Allah, ihtilafa düştükleri meseleleri kıyamette göstererek hükmünü 

verecektir. Rabbi hakkında gerçeği görmek istemeyen ve yalan uydurup duranlara ve 

inkârlarında ısrar edenlere Allah doğru yolu nasip etmez.  

O Allah gökleri ve yeri hikmetle ve hak üzere bir düzen ve nizam içinde yarattı. O 

bununla geceyi gündüze, gündüzü geceye sarar, güneşi ve ayı emrine musahhar eder. Hepside 

belli bir zamana kadar akıp giderler. Onun kudreti her şeye galiptir; o çok bağışlayıcıdır.  

Allah sizleri tek bir insandan yarattı. Ondan evvela eşini yarattı. Sonra dişili erkekli 

sekiz çift ehlî hayvanı sizin için nimet olarak hazinesinden indirdi. Annelerinizin karnında üç 

karanlık içinde kademe kademe yaratan Odur. Tüm kâinatın mülkü onundur. Ondan başka 

bunları yapan ilah yoktur. Böyle iken nasıl oluyor da bu gerçeklere sırtınızı ve yüzünüzü 

dönüyorsunuz?‖ 

(Burada Yüce Allah deve, koyun, sığır ve keçiyi kastederek; eti, derisi, sütü, yavrusu, 

tüyü ve gübresi dâhil her Ģeyi ile nimet hazinesinden geldiğini dikkat çekiyor. Ġnsanın da anne 

karnı, anne rahmi ve döl yatağı olmak üzere üç karanlıkta yaratıldığına, hiçbir tabiatın, 

tesadüfün ve Allah‘tan baĢka ilahların karıĢamayacaklarına ve ulaĢamayacaklarına dikkat 

çekiyor.)  

Ve devam ediyor: 

―Eğer sizler inkâr ederseniz, bilin ki Allah size asla muhtaç değildir. Fakat Allah sizin 

inkârınıza razı değildir. İster ki inanırsınız da ebedi saadete eresiniz. Şükrederseniz, Allah 

şükürlerinizden dolayı sizden razı olur. Bu ise sizin menfaatiniz içindir. Allah‘ın hiçbir şeye 

ihtiyacı yoktur. Hiçbir günahkâr da başkasının günahını çekmez. Suç işleyenindir. Sonunda 

Rabbinizin huzurunda toplanacaksınız. Gönlünüzde saklı olanları da yaptıklarınızı da Allah 

size bildirecektir.  

Rabbinizin emir ve yasaklarına karşı sakınanlar için üst üste bina edilmiş, altlarında 

ırmaklar akan cennetler vardır. Allah vaadinden dönmez.‖ 

Sonra Yüce Allah tevhit delillerini gözler önüne sermeye baĢladı: 
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―Görmez misiniz ki Allah gökten bir su indiriyor ve onu yeryüzünün mahzenlerine 

yerleştiriyor. Sonra yerden rengârenk bitkiler ve ekinler çıkarır. Sonra onu kurutur ve çöpe 

çevirir. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için deliller vardır.‖ 

―Allah kimin kalbini İslama açmışsa o Rabbinden gelen bir nur ve hidayet üzeredir. 

Kalpleri Allah‘ı anmaktan uzaklaşmış ve katılaşmış kimselere ise yazıklar olsun! İşte o apaçık 

bir sapıklık içindedir… 

…Allah önceki kavimlere de peygamber göndermişti de onları yalanlamışlardı. Hiç 

ummadıkları anda beş taraftan azap geldi, onlara ulaştı. Allah dünyada rezilliği onlara 

tattırdı. Ahirette ise azapları daha büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı! 

Biz bu Kur‘an‘da güzelce düşünüp örnek alsınlar diye insanlara her türlü örneği ve 

misali verdik. Bunlardan birisi de ‗Allah birçok geçimsiz efendinin ortaklığı altındaki köleyi‘ 

misal olarak temsil ve şirke misal veriyoruz. Nasıl birbirine zıt emirler alan bir köle hiçbir şey 

yapamaz ise, Allah‘a şirk koşarak birçok ilahlara inananın durumu da budur. Hâlbuki bir 

efendi pek çok kölesini bir emirle mükemmel bir şekilde idare eder. İşte tevhidin kolaylığı 

buna misaldir. Hamd ve şükür Allah‘a hastır ki, bize bunu öğretti. Fakat pek çoğu bilemez… 

Ey Resulüm muhakkaktır ki sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Sonra ahirette 

Allah‘ın huzurunda sorguya çekileceksiniz.  

Allah kime hidayet nasip ederse kimse onu saptıramaz, kimi de saptırırsa, kimse de 

onu doğru yola sokamaz. Ancak Allah sizin hidayetinizi ister ve ondan razı olur. Böyle iken 

inkârında ısrar edenlere de layık oldukları cezayı verecektir. Bu Allah‘ın izzet ve azametinin 

bir gereğidir.  

O müşriklere ‗gökleri ve yeri kim yarattı?‘ diye sorsanız, elbette ‗Allah‘ diyeceklerdir. 

Sen de ki ‗söyleyin bana Allah sana zarar vermeyi murat etse, sizin Allah‘tan başka taptığınız 

ilahlar o zararı giderebilir mi?‘ Yahut ‗Allah bana bir rahmet dilerse, onlar engel olabilir 

mi?‘ Ve de ki ‗Allah‘ın bana yeter, tevekkül edenler de yalnız Ona güvensinler‘ 

De ki ‗Ey kavmim, elinizden ne gelirse yapınız. Ben de görevimi yapacağım. 

Akıbetinizi de yakında bileceksiniz‘… ‖
380
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Nübüvvetin BeĢinci Yılı: (M. 615) 
 

Hz. Hamza’nın (ra) Müslüman Olması: 

Müslümanların Kâbe‘ye toplu olarak gittiği ve açıktan insanları Ġmana davet ettiği ve 

müĢriklerin hücumu ile büyük bir arbede yaĢandığı zaman Hz. Hamza (ra) henüz Müslüman 

olmamıĢtı ama Mekke‘de de bulunmuyordu. Ya uzun süreli ava çıkmıĢtı veya Ticaret kafilesi 

ile ticaret için Mekke‘den ayrılmıĢtı. Bu kargaĢa esnasında Hz. Ebubekir (ra) ağır yaralanmıĢ 

ve Hâris bin Ebu Hâle ise müĢrikler tarafından öldürülerek Ģehit edilmiĢti. Bu sahabe Hz. 

Hatice‘nin (ra) ilk zevcinden dünyaya gelen oğlu idi. Peygamberimizin (sav) oğulluğu 

sayılırdı. Allah yolunda imanından dolayı Ģehit edilen ilk sahabe olduğu söylenmektedir.
381

  

Bu hadiseden çok etkilenen ve Müslüman olan Abdullah bin Cüda‘nın azatlı cariyesi 

Hz. Hamza‘nın gelmesini bekliyordu. Hz. Hamza (ra) peygamberimizin (sav) hem amcası, 

hem de sütkardeĢi idi. Peygamberimizle aynı yaĢlarda idi ve peygamberimizi çok seviyordu. 

Haksızlığa da asla tahammül etmeyen kahraman bir fıtrata sahipti. Devamlı olarak da 

peygamberimizi koruyordu. Muhtemelen Hz. Hamza olay anında Mekke‘de bulunmuĢ olsaydı 

hadise bu boyuta ulaĢmayacaktı. Bunun için Abdullah bin Cüda‘nın cariyesi Hz. Hamza‘nın 

Mekke‘ye yaklaĢtığını duyar duymaz Safâ tepesine koĢtu. Safâ kapısından Mekke‘ye 

girmekte olan Hz. Hamza‘ya koĢarak yaklaĢtı ve Ģöyle dedi:  

―Ya Ebâ Umâre! KardeĢinin oğlu Muhammed‘e Ebu‘l-Hakem bin HiĢam (Ebu Cehil) 

ve arkadaĢlarının yaptıklarını görseydin asla dayanamazdın!‖  

Hz. Hamza Mekke‘ye ilk giriĢte aldığı bu üzücü haberden dolayı ĢaĢkınlık ve öfke ile 

sordu: ―Ebu‘l-Hakem bin HiĢam ne yaptı?‖  

Câriye çıkan olayları ve yaĢanan arbede sonunda peygamberimizin çok sevdiği 

oğulluğu Hâris bin Ebu Hâle‘nin öldürüldüğünü, Ebu Cehil‘in peygamberimize ve Utbe bin 

Ebi Rebia‘nın Hz. Ebubekir‘e (ra) yaptıklarını bir çırpıda anlattı.  

Hz. Hamza kendisinin bulunmadığı bu zaman diliminde yapılan bu haksızlık ve 

zulümden dolayı o derece öfkelendi ki hemen arkadaĢlarından ayrıldı ve doğru Kâbe‘ye 

yöneldi. Vakit ikindiyi çoktan geçmiĢti. Mutat olarak akĢama yakın serinlikte Kâbe‘de 

toplanan Ebu Cehil ve arkadaĢlarının bulunduğu yere gitti. Hemen Ebu Cehil‘in karĢısına 

geçti. ―Sen neden Ģöyle Ģöyle yaptın! Erkeksen, gücün yetiyorsa bana da aynı Ģeyleri yap ta 

göreyim!‖ dedi. Elindeki yayı kaldırdı ve Ebu Cehil‘in kafasına vurdu. Ebu Cehil‘in baĢı 

kanlar içinde kaldı. Yanındaki arkadaĢları hemen kılıçlarına davrandılar. Ebu Cehil engel 

oldu. Hiçbir Ģey söylemedi. Kafasını önüne eğdi.  

Hz. Hamza (ra) ―Hz. Muhammed haklıdır. Sizler taĢtan putlara tapan akılsız bir 

kavimsiniz!‖ dedi. Atının baĢını çevirdi ve doğru peygamberimizin (sav) yanına geldi.  

Ebu Cehil‘e yanındakiler sordular: ―Neden Hamza‘nın hakaretine cevap vermedin? 

Neden sözlerini yedin ve baĢını önüne eğerek kabul ettin? Neden kafanı kırdığı halde bizim 

müdahalemize engel oldun?‖   

Ebu Cehil cevap verdi: ―Bu öfke ile gidip Müslüman olmasından korktum. Bu 

durumdaki birine müdahale ederseniz onu düĢmanınızın safına itmiĢ olursunuz‖ dedi.  

Hz. Hamza hak için öfkelenmiĢti. Müslüman olmaya karar verdi. Ama Ģeytan bin bir 

vesvese ile engel olmaya baĢladı. Aklına ve kalbine bin türlü Ģüphe atmaya baĢladı. Hz. 

Hamza hem gidiyor hem de nefsi ve Ģeytanı ile mücadele ediyordu. Birden Kâbe‘ye döndü. 

―Allahım! Bana yardım et. Yaptığım doğru ise benim kalbimi rahatlat!‖ diye dua etti. Döndü 

ve Resulullah‘ı teselli etmek ve baĢsağlığı vermek amacı ile peygamberimizin yanına ve evine 

yöneldi. 

Peygamberimizi (sav) teselli etti. Yaptıklarını anlattı. Peygamberimiz (sav) de kalbinin 

yumuĢak ve iman nurunun aydınlatmasına müsait halde olduğunu görünce onun durumuna, 
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fıtratına, aklına ve vicdanına hitap eden ayetleri okudu. Allah‘ın kudretini, ahiretin varlığını 

ve ölümün bir son değil yeni bir hayatın, ebedi saadetin baĢlangıcı olduğunu anlattı. Allah‘ın 

insanı bu fani dünya için değil, ebedi hayat için yarattığını, dünyanın bir imtihan yeri 

olduğunu anlayacağı Ģekilde anlattı. Hz. Hamza‘nın (ra) aklı ikna ve kalbi tatmin oldu. 

Kelime-i Ģahadet getirerek Müslüman oldu.  

Bu hadise müĢriklerin çok zoruna gitti.  

Saad bin Ebi Vakkas (ra) anlatıyor: ―Bu hadiseden sonra bütün sene ibadetlerimizi 

gizli yapmaya baĢladık. O derece ki, namazlarımızı kapıları arkadan sürgüledikten sonra 

kılıyorduk. ġehrin dıĢında, dada ve bağlarımızda olduğumuz zaman da etrafa bakar ve 

kimsenin görmediğinden emin olduğumuz zaman namaza dururduk. Bu durum Hz. 

Hamza‘nın Müslüman olmasından sonra da devam etti. Bir gün ‗Ebu Dubb‘ denilen bir 

vadiye gitmiĢtik. Abdestlerimizi aldık ve kimsenin bizi görmesinden emin olduktan sonra 

topluca cemaatle namaza durduk. Ancak KureyĢ‘liler bizi aramaktaymıĢlar. Ebu Süfyan, 

Ahnes bin ġerik ve diğerleri bulunduğumuz yeri keĢfetmiĢler. Yanımıza gelerek bize hakaret 

yağdırmaya baĢladılar. Küfürler savurdular ve nihayet iĢ çatıĢmaya kadar vardı. Yakınımızda 

bir deve kemiği buldum ve müĢriklerden birine vurdum. Kaçamaya baĢladılar. Böylece ben 

Allah yolunda ilk kan döken Müslüman olmuĢ oldum.‖
382

  

 

MüĢriklerden Utbe bin Rebia’nın Resulullah’a (sav) Teklifi: 

Hz. Hamza‘nın (ra) müslümanların safında yer alması müĢrikleri bir hayli 

telâĢlandırdı. Hidayet dairesi gittikçe geniĢliyordu. Bu da müĢriklerin çok zoruna gidiyordu. 

Hidayet dairesi de gittikçe geniĢliyordu.  

Bir gün KureyĢ‘in ileri gelenlerinden Utbe bin Rebia bir gurup müĢrikle beraber 

otururken Ģöyle bir teklifte bulundu:  

―-Ey KureyĢliler! Muhammed‘e (sav) gidip konuĢayım. Kendisine bazı tekliflerde 

bulunayım. Belki de bu tekliflerim cazip gelir de kabul eder. O zaman biz de onun istediğini 

yaparız ve anlaĢırız. Böylece o da davasından vazgeçer.‖ 

KureyĢliler bu teklifi kabul ettiler. Bunun üzerine Utbe peygamberimiz ile konuĢmak 

için uygun bir zamanı kollamaya baĢladı. Bir gün Resulullah‘ı (sav) Kâbe‘de yalnız görerek 

yanına yaklaĢtı. ġöyle dedi: 

―-Ey kardeĢimin oğlu! Biliyorsun ki sen aramızda soy, sop ve Ģeref bakımından bizden 

hayırlısın ve bizlerden çok ileridesin. Ancak sen kavminin baĢına büyük bir iĢ açtın. Onlara 

putlara taptıkları için akılsız olduğunu söyledin ve onların birliklerini dağıttın. Yollarını ve 

dinlerini kötüledin. Onları ve atalarını kâfir saydın. ġayet beni dinlersen sana bazı tekliflerim 

olacak. Söylediklerimi iyi düĢün. Belki bazıları hoĢuna gider de kabul edersin.‖ 

Peygamberimiz (sav):  

―-Söyle bakalım, tekliflerin nedir? Seni dinliyorum‖ dedi. 

Utbe sözlerine Ģöyle devam etti: 

―-Sen bu dava ile mal ve servet kazanma niyetinde isen mallarımızdan sana hisse 

verelim, en zenginimiz ol. Eğer Ģeref ve mevki kazanmak istiyorsan seni kendimize reisimiz 

olarak seçelim ve sana uyalım. ġayet bu durum sana cinler ve perilerden gelen bir hastalık ise 

tedavi için sana en iyi hekimleri bulalım ve seni tedavi ettirelim‖ dedi ve sustu.  

Peygamberimiz (sav): 

―-Ey Ebu Velid! Sözlerin bitti mi?‖ dedi.  

Utbe ―Evet!‖ diyince peygamberimiz (sav) Ģöyle devam etti: 

―-Dinle ey Ebu Velid!‖ dedi ve mübarek ağzını açarak yeni nazil olmuĢ olan ―Fussilet 

Suresi‖ni okumaya baĢladı:  

―Bismillahirrahmanirrahîm! 
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Hâ Mîm! Bu kitap bilen bir topluluk için Allah‘ın rahmeti ile müjdeleyici ve azabından 

sakındırıcı olmak üzere ayetleri Arapça açıklanarak Rahman ve Rahim olan Allah tarafından 

inzal edilmiştir. Fakat çokları hak ve hakikatleri dinlemeyerek yüz çevirirler ve derler ki: ‗bizi 

çağırdığınız şeye karşı kalplerimiz kapalıdır, kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Sen 

istediğini yap, biz de istediğimizi yapacağız.‘  

Ey Resulüm sen de ki: ‗Ben de sizin gibi bir insanım. Ancak şu kadar var ki ibadete 

layık ilahın tek bir ilah olduğu bana vahyolundu. Artık siz de ona yönelerek günahlarınız için 

af dileyin. Ona şirk koşanların vay haline! Onlar ne zekât ile yardımda bulunurlar ne de 

ahirete inanırlar. İman edenler ve Salih amel işleyenler için ise Allah katından sonu, ardı ve 

arkası kesilmeyecek mükâfatlar vardır.    

Ey Resulüm de ki: ―Âlemlerin Rabbi olan ve yeryüzünü iki günde yaratan Allah‘ı 

inkâr edip de başkalarını ona denk mi tutuyorsunuz? Allah yerin üstünde sabit dağlar 

yerleştirdi, o dağları rızkınızın hazineleri haline getirdi. Yerin yaratılışını dört günde 

tamamladı. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi ve orada tecelliyatını yaydı. ‗Ey 

yeryüzü ve gökyüzü! İsteseniz de istemeseniz de ikiniz birden emrime uyun‘ emrini verdi. 

Onlar ise ‗İsteyerek şevkle emrine itaat ettik‘ dediler.   

Allah yedi semanın yaratılışını da iki günde tamamladı. Her bir semaya ona ait emrini 

bildirdi. Dünya semasını biz kandillerle süsleyip koruyucu bir atmosfer ile çevirdik. Bütün 

bunlar kudreti her şeye galip, ilmi her şeyi kuşatan iradesi her yere nüfuz eden Allah‘ın 

eseridir.  

Tüm bu anlatılanlardan kim yüz çevirerek seni dinlemezlerse onlara de ki: ‗Âd ve 

Semûd kavmini helâk eden azap gibi bir azapla sizleri korkutuyorum.‘ Biz onlara da Hak ve 

Hidayet yolunu göstermiştik; fakat onlar aydınlığı değil, körlüğü tercih ettiler. Sonra 

kazandıkları günahlar sebebi ile hor ve hakir edici bir azap onları yıldırım gibi yakalayıverdi. 

İman eden ve salih amel işleyenleri ve Allah‘ın emirlerine karşı gelmekten sakınanları ise 

azaptan kurtardık.  

Ahiret gününde de Allah‘ın düşmanları cehennem ateşine sevk edilmek üzere bir araya 

toplanırlar. Nihayet oraya geldikleri zaman, kulakları, gözleri ve derileri onların işleyip 

durdukları günahlar hakkında aleyhlerine şahitlik ederler. Onlar derilerine ‗Niçin aleyhimize 

şahitlik ettiniz?‘ derler. Derileri de ‗Her şeyi konuşturan Allah bizleri de konuşturdu‘ diye 

cevap verirler. Şurası muhakkak ki, sizleri ve her şeyi yaratan Allah‘tır ve sonunda işlediğiniz 

amelleriniz ile Allah‘ın huzuruna döndürülüyorsunuz. Hâlbuki sizler ne kulaklarınızın, ne 

dillerinizin ve ne de derilerinizin şahitliğinden çekinmiyordunuz. Allah yaptıklarınızı bilmiyor 

zannederek her nevi günahı irtikâp ediyordunuz. Rabbiniz hakkındaki bu yanlış düşünceniz 

sizi helâke düşürdü ve hüsrana uğrattı.  

‗Rabbimiz Allah‘tır‘ deyip de doğru yolda sebat edenlere gelince onların üzerine 

melekler inerler ve derler ki: ‗Korkmayın, üzülmeyin, size vaat olunan cennet ile sevinin. 

Dünyada da ahirette de biz sizin dostunuzuz. Orada canınızın çektiği ve istediğiniz her şey 

vardır. Bu size çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olan Allah tarafından bir ziyafettir.‘ 

İnsanları Allah‘a davet eden ve salih amel peşinde koşan ve ‗Ben Müslümanım‘ 

diyenden daha güzel sözlü kim vardır?  

İyilik ile kötülük asla bir değildir. Sen kötülüğe iyilikle karşılık ver; bir de bakmışsın ki 

aranızda düşmanlık bulunan kimse candan bir dost oluvermiş. Bu olgunluğa ise ancak 

sabredenler erişebilir. Şeytan sana bir vesvese verecek olursa şerrinden Allah‘a sığın! 

Şüphesiz Allah her şeyi işitir ve her şeyi hakkıyla bilir.  

Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah‘ın varlık, birlik ve kudret delillerindendir. Sizler 

Allah‘ın eseri ve kudretinin delili olan güneşe ve aya değil; onları kudreti ile yaratıp sizin 

hizmetinize veren Allah‘a ibadet ve secde edin. İbadete layık olan sadece Allah‘tır.‖
383
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Bu ayete kadar sureyi okuyan peygamberimiz (sav) Utbe‘ye döndü:  

―-Ey Velid‘in babası! Okuduklarımı dinledin. Artık gerisini sen düĢün!‖ dedi.  

Kur‘anın i‘cazı, manasındaki derinlik, üslubundaki halâvet ve tatlılık Utbe‘nin 

çehresini birden değiĢtirdi. Hiçbir Ģey söylemeden oradan ayrıldı. Mütereddit bir yüzle 

kavminin ve arkadaĢlarının yanına döndüğünü gören arkadaĢları dediler:  

―-Bize nasıl bir cevapla geldin ve ne haber getirdin?‖ 

Utbe:  

―-Vallahi ben ömrümde benzerini hiç duymadığım bir söz iĢittim. Yemin ederim ki, o 

ne Ģiirdir, ne de sihirdir ve ne de kehânettir. Yemin ederim ki benim ondan dinlediğim söz 

büyük bir haberdir. Siz onu sizin dıĢınızdaki Arap kabilelerine bırakın; o zaman daha iyi 

edersiniz. Onlar ona engel olurlar. Eğer o Araplara galip gelirse onun hâkimiyeti sizin 

hâkimiyetiniz demektir. Onun Ģerefi de sizin Ģerefiniz olur. Onun sayesinde sizler de 

insanların en mesudu ve en bahtiyarı olursunuz‖ dedi.   

Utbe‘nin bu konuĢması KureyĢlilerin hoĢuna gitmedi. Tepki gösterdiler: 

―-Ey Velid‘in babası! O seni dili ile sihirlemiĢ ve büyülemiĢtir‖ dediler.   

Sözlerinin dinlenmediğini gören Utbe ise onlara Ģöyle dedi: 

―-O halde istediğinizi yapın!‖ dedi.
384

 

 

MüĢriklerin Alay Etmeleri ve Hakaretleri: 

Mekke putperestlerin merkezi konumundaydı ve KureyĢin putlara tapmaları kendi 

çıkarları gereği idi. Kâbe‘de her kabileyi temsilen bir putu bulunuyordu. Bu putların sayısı 

360‘ı buluyordu. KureyĢ kabilesi de Mekke‘nin hâkimi ve Kâbe‘nin hizmetini görmeleri 

bakımından tüm kabilelerin reisi konumunu muhafaza ediyordu. Mekke her gün dolup 

boĢalıyor ve KureyĢ de hem para hem de itibar ve Ģeref kazanıyordu. Bilhassa hac 

mevsiminde tüm kabileler Kâbeye gelerek KureyĢin kendilerine olan hizmetlerinden dolayı 

KureyĢi büyük itibara kavuĢturuyorlardı.  

Ġslâmiyet putperestliğe karĢı idi ve Müslümanlar tüm inananları eĢit görüyordu. 

Ġnsanları soy, asalet, hür ve köle olarak ayırmıyordu. ‗ġeref ancak takvadadır ve Allah 

korkusuna göre kiĢinin değeri artar‘ diyordu. Bu yüzden KureyĢ Ġslamiyeti kendi çıkarları 

açısından tehlike görüyorlardı. Ġslama girdikleri takdirde putperest Araplar nezdinde 

itibarlarını yitirecekleri ve liderliklerini kaybedecekleri endiĢesini taĢıyorlardı.  

Tehditlerle ve korkularla müslümanları yıldıramadıklarını görünce bu defa taktik 

değiĢtirerek alay ederek gülünç duruma düĢürmeye baĢladılar. Yüce Allah onların bu 

durumunu bizler Ģöyle hikâye etmektedir: 

―Dünyada iken mücrimler inananlara gülüp dururlardı. Yanlarından geçerlerken 

birbirlerine göz-kaş işareti yaparlardı. Kavimlerine neşe içinde dönerek yaptıklarını 

anlatırlardı. Mü‘minleri gördükleri zaman da ‗Bunlar sapıkların tâ kendileridir‘ derlerdi. 

Hâlbuki o mücrimler mü‘minlerin hallerini araştırmaya ve gözetmeye memur değillerdi. İşte 

bu ahiret gününde de mü‘minler kâfirlerin hallerine gülerler. Koltuklarına yaslanarak 

onların hallerini seyrederler. O inkârcılar nasıl da yaptıklarının cezasını bulmuşlardır.‖
385

  

Onlar alay ededursunlar yüce Allah müĢriklerin damarlarına dokunduracak ve 

küfürlerinin mahiyetini onlara gösterecek Ģekilde gerçekleri göstermeye devam ediyordu. 

Ġnzal buyurduğu ―Enbiya Suresi‖nde önceki peygamberlerin kıssalarını anlatıyor ve 

peygamberlere itaat etmeyen kavimlerin baĢlarına gelen felâketleri onlara hatırlatıyordu. 

Benzer durumlarla karĢılamamaları için de onları uyarıyordu. Mü‘minlere de peygamberlerin 

mücadelelerini örnek veriyor ve sonuçta Allah‘ın yardımı ile zafere ulaĢtıklarını göstererek 

mü‘minleri teselli ederken, inkârcıların acı akıbetlerini de göstererek müĢrikleri tehdit 

ediyordu.  

                                                 
384

 Ġbn-i HiĢam, Sire, 1:313–314; Taberi, Tarih, 2:225  
385

 Mutaffifun, 83:29–36 



 118 

Yüce Allah Enbiya Suresinin nazil olan ayetlerinde mealen Ģöyle buyuruyordu: 

―Kâfirler seni gördüklerinde hep alaya alırlar. ‗Bu mu bizim ilâhlarımıza dil uzatan?‘ 

derler. Kendileri ise Rahman‘ın kitabını inkâr ederler. İnsan acelecidir. Yakında size azabı 

göstereceğim. Onlar ise inkârlarından ‗Doğru söylüyorsanız azabı getirin bakalım‘ diyorlar. 

Ne zaman geleceği belli olmayan ölüm kendilerine ulaşıp ta cehennem ateşinin önlerini ve 

arkalarını kuşattığı zaman hiç kimseden yardım göremeyecekleri anın dehşetini keşke idrak 

edip anlayabilselerdi.  

Gerçekten o azap geldiği zaman onları şaşkına çevirir de kendilerinden azabı 

giderecek ne bir yardımcı bulurlar ve ne de kendilerine bir mühlet tanınır. Andolsun ki senden 

önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Derken o alay edenleri azabımız kuşatıverdi.   

Ey Resulüm de ki: ‗Gece ve gündüz her an başlarına gelebilecek olan Rahman‘ın 

azabından sizi kim koruyabilir?‘ Hayır! Onlar Rablerini hatırlamak istemezler. Yoksa onların 

kendilerini azabımızdan koruyacak bizden gayrı ilâhları mı vardır? Tapındıkları ilâhların 

kendilerine hiçbir faydası olmaz, bizden de bir dostluk göremezler.  

Andolsun ki biz Musa‘ya (as) ve Harun‘a (as) da hak ile batılı ayıran, inkâr ve cehalet 

karanlıklarını dağıtan bir ışık, bir nur ve takva sahipleri için bir öğüt olmak üzere Tevrat‘ı 

vermiştik. Tava sahibi olanlar görmedikleri halde Allah‘a inanan, yalnız başlarına kaldıkları 

zaman da Rablerinden korkan ve kıyametin dehşetinden, cehennemin azabından ürperen 

kimselerdir.  

Biz Kur‘anı da aynen o kitaplar gibi size inzal buyurduk. Niçin inkâr edersiniz?  

Biz İbrahim‘e (as) de doğru yolu gösterdik. O babasına ve kavmine ‗Tapındığınız bu 

heykeller nedir?‘ demişti. Onlar da: ‗Biz atalarımızı onlara tapar bulduk‘ dediler. İbrahim de 

onlara ‗Yemin ederim ki, sizler de atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz‘ demişti. Onlar 

ise ‗Sen gerçek mi söylüyorsun, yoksa bizimle dalga mı geçiyorsun?‘ dediler. İbrahim onlara 

cevap verdi: ‗Gerçek şu ki sizin de bizim de Rabbimiz gökleri, yeri ve her şeyi yaratan, terbiye 

eden ve rızklarını veren Allah‘tır. Ben de bunun en büyük şahidiyim‘ dedi.‖ 

Yüce Allah Ġbrahim‘in (as) putları parçalamasını, Nemrut‘un Ġbrahim‘i (as) ateĢe 

atıĢını ve Allah‘ın kendisini kurtardığını hikâye ettikten sonra Lut, Eyüp, Ġsmail, Ġdris, 

Zekeriya ve Ġsa‘nın (as) kıssalarını anlattıktan sonra Ģöyle buyurdu: 

―İşte bütün bu peygamberlerin getirdiği din, tek bir dindir. O da Allah‘ın size vahiy ile 

inzal buyurduğu ‗İslam‘ dinidir. Allah‘ın razı olduğu ve sizden uymasını istediği din, sizi 

Allah‘ın rızasına götüren yol, işte bu yoldur. Bu hakikatleri size vahiyle haber veren ben de 

sizin Rabbinizim. O halde yalnız bana itaat ediniz.  

Biz insanlara hak ve Tevhit dini olan İslâmı gönderip öğrettikten sonra insanlar çeşitli 

nedenlerle Tevhitten saparak ihtilafa düştüler. Onların hepsi de sonunda huzurumuza gelerek 

toplanacaklardır. Kim mü‘min olarak tevhit dini üzere güzel amellerde bulunursa, emeği asla 

zayi olmaz. Biz her şeyi kaydediyoruz.‖ 

Sonra Mekke müĢriklerini tehdit ederek Ģöyle buyurdu:  

―Siz de, Allah‘ı bırakıp kendilerine taptığınız putlarınız da hep cehennem odunusunuz. 

Hep beraber oraya gireceksiniz. Eğer onlar gerçek ilah olmuş olsalardı cehenneme 

girmezlerdi. Hâlbuki hepsi de orada ebedî kalacaklardır.‖
386

 

Bu tehditler KureyĢli müĢriklerin zorlarına gidiyordu. Çünkü damarlarına basıyordu. 

 

KureyĢ Ġleri Gelenlerinin Peygamberimize (sav) Teklifleri: 

KureyĢin eĢrafından olan Utbe bin Rebia, ġeybe bin Rebia, Ebu Süfyan bin Harb, 

Nadr bin Haris, Ebu‘l Buhteri bin HiĢam, Esved bin Muttalip, Zem‘a bin Esved, Velid bin 

Muğire, Ebu Cehil bin HiĢam, Abdullah bin Ebi Ümeyye, Âs bin Vail, Umeyye bin Halef ve 
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bir kısım ileri gelenler, bir gün güneĢ battıktan sonra Kâben‘in etrafına toplandılar. 

―Muhammed‘e haber gönderelim, gelsin konuĢalım‖ dediler. Peygamberimizi davet ettiler. 

Peygamberimiz (sav) onların yanına geldi. Onların iman etmelerini ümit ediyordu. 

Vardı, yanlarına oturdu.  

KureyĢ müĢrikleri söz aldılar ve:  

―Ey Muhammed, biz seninle konuĢmak istiyoruz. Sen içimizde doğruluğuyla tanınan 

ve asla yalanını iĢitmediğimiz, akılca ve soyca hepimizden üstün biriydin. Ancak sen bir 

takım görüĢler ortaya attın. BaĢımızı derde soktun. Vallahi biz kavmini senin gibi sıkıntıya 

sokan bir adamı Ģimdiye dek iĢitmiĢ değiliz. Sen babalarımıza ve atalarımıza dil uzattın. 

Dinimizi yalanladın. Putlarımızı değersiz saydın. Bizleri sapıklık ve akılsızlıkla suçladın. 

Birliğimizi ve dirliğimizi bozdun. Anne ile çocuğun, kardeĢ ile kardeĢin, baba ile oğlun 

arasını açtın. Böylece baĢımıza büyük bir iĢ açtın. Bundan daha kötü bir durumu KureyĢ 

olarak düĢünemiyoruz. 

Eğer sen bu iddian ile servet, mal ve mülk sahibi olmak istiyorsan, malımızdan sana 

hisse verelim. Böylece en zenginimiz olursun. Eğer makam, mevki, Ģeref ve ululuk istiyorsan 

seni baĢımıza reis seçelim. ġayet istersen seni kral yapalım. Hepimiz senin emrinde 

savaĢalım, tüm Araplara hâkim olalım. ġayet sen cinlerin tesirinde kalmıĢsan, o zaman biz 

seni tedavi ettirelim. Çünkü bu derece akıllı ve doğru bir insandan senin yaptığın Ģeyleri 

yapacak bir adam düĢünemiyoruz‖ dediler.  

Gerçi bu teklifi Utbe bin Rebia daha önce yalnız baĢına yapmıĢtı. Ancak 

peygamberimize kabul ettirememiĢti. Bu defa teklifin daha ciddi olduğunu göstermek için 

Mekke ileri gelenleri topluca aynı teklifi tekrarlamayı daha uygun görmüĢlerdi. Bunu için 

peygamberimizi meclislerine davet etmiĢlerdi.  

Peygamberimiz (sav) bu sözleri sükûnetle dinledi. Sonra Ģöyle buyurdu:  

―Sizin bu söylediklerinizin hiçbiri bende yoktur. Ben getirdiğim Ģeyde ne sizden mal 

isterim, ne de herhangi bir mevki ve makamda gözüm vardır. Ve ben hükümdarlık iddiasında 

da değilim.  

ġurası bir gerçektir ki Allah beni sizin içinizden seçti. Bir peygamber olarak size 

gönderdi. Bana peygamberliğimi tasdik için bir de kitap verdi. ġayet bunu kabul ederseniz 

beni cennetle müjdeleyici, kabul etmez de reddederseniz, cehennem ile korkutucu olarak size 

gönderdi. Ben bütün bunları bana vahyedilen kitaptan öğrenerek size anlatıyorum. Bende 

sizin gibi bir insanım. Ancak bana bu gerçekler Allah tarafından vahyediliyor. ġayet kabul 

etmezseniz ben Allah‘ın bana verdiği bu vazifeyi sonuna kadar yapacağım. Bunu için de siz 

ne yaparsanız yapın buna katlanacağım‖ buyurdu. 

Bunun üzerine Nadr bin Haris Ģöyle dedi: 

―Ey Muhammed! Sen bilirsin ki bizden daha fakir, geçim sıkıntısı içinde bulunan bir 

millet yoktur. O halde seni gönderen Rabbine yalvar da bizim bu çölümüzü ve bizi kuĢatan 

dağları ortadan kaldırsın. Sulu, güzel bir ova yapsın. ġam ve Irak toprakları gibi ırmaklar 

akıtsın. Kusay bin Kilab gibi değerli büyüklerimizi de diriltsin. Çünkü O, sözü dinlenen 

büyük bir Ģahsiyetti. Söylediklerinin doğru mu yanlıĢ mı olduğunu ona sorardık. O seni tasdik 

ederse, biz de sana inanırız ve sana uyarız. Hem böylece senin Allah katındaki yüce mertebeni 

de öğrenmiĢ olurduk.‖  

Peygamberimiz (sav) buyurdu: 

―Ben size dünya saltanatı için gönderilmedim. Allah beni hangi amaç için 

göndermiĢse ben onu yaparım. Ben size öldükten sonra sizi yaratan yüce Allah‘ın sizi tekrar 

dirilterek hesaba çekeceğini söylüyorum. Benim üzerime düĢen budur. Ahiret saadeti ve 

cennete girmeniz için yapmanız gerekenleri Allah‘ın emriyle size haber vermek, cehennem 

azabından da sizi korumak için görevlendirildim.  

Allah‘ın bana tebliğ etmesini istediği Ģeyi siz tebliğ ettim ve buna da devam edeceğim. 

ġayet bunu kabul ederseniz bu, Allah‘ın sizden istediği Ģeyi kabul etmek demektir. Allah da 
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size dünya ve ahiretteki nasibinizi verir. Eğer kabul etmez de reddederseniz. Yüce Allah‘ın 

benimle sizin aranızdaki hükmü vermesine kadar bana düĢen Allah‘ın emri doğrultusunda 

üzerime düĢen görevi yapmak, bunu içi her zorluğa göğüs germek olacaktır.‖  

Ümeyye bin Halef bunun üzerine Ģöyle dedi: 

―Sen bizim için bunları yapmazsan o zaman kendin için yap. Rabbinden bir Ģeyler iste. 

Ġstediğin Ģeylerde seni tasdik edecek olursa biz de seni tasdik ederiz. Allah sana bir melek 

göndersin ve sana yardım etsin, bahçeler, bağlar, altın ve gümüĢ hazineler versin. Nihayet biz 

de sende dünyada geçim içi çalıĢıyoruz.‖  

Rasulullah (sav) onlara Ģöyle cevap verdi: 

―Ben bunları Rabbimden isteyecek bir insan değilim. Rabbimden utanırım. Hem ben 

bunun için gönderilmiĢ değilim‖ buyurdu.  

Ebu‘l Hakem bin HiĢam (Ebu Cehil) ileri atılarak dedi: 

―Öyleyse biz kabul etmiyoruz. Senden Rabbinden iste, üzerimize azap göndersin. 

Göğü üzerimize parça parça düĢürsün‖ dedi.      

Peygamberimiz (as): 

―Bu iĢ Allah‘a aittir. Ben Allah‘ın iĢine karıĢmam. O dilerse bunu yapar, dilemezse 

yapmaz. Ben bir kulum ve kul gibi davranırım‖ Ģeklinde cevap verdi.  

Sonra bazıları dediler: 

―ĠĢittiğimize göre sana bütün bunları Yemame‘de bulunan Rahman denilen bir adam 

öğretiyormuĢ. Biz Rahman‘a inanmayız. Ya Muhammed! Artık biz sana inanmayız. Sana 

karĢı sorumluluğumuz da yoktur. Sen bu davayı bırakmazsan biz de senin yakanı 

bırakmayacağız‖ dediler.  

Bir baĢkası: 

―Allah‘ı ve melekleri delil olarak bize göstermedikçe biz sana inanmayız‖ dedi.          

BaĢkaları da: 

―Biz meleklere inanırız, onlar Allah‘ın kızlarıdır. Sen onları bize getirmedikçe biz 

sana inanmayacağız‖ demeye baĢladılar.  

Peygamberimiz (sav) de onların yanından kalktı. PeĢinden Abdullah bin Ebi Umeyye 

bin Muğire kalktı. Bu kiĢi peygamberimizin yeğeni emesi Atike binti Abdulmuttalip‘in oğlu 

idi. Peygamberimiz (sav) koluna girdi ve Ģöyle dedi: 

―Ya Muhammed! Kavmin sana bazı tekliflerde bulundu. Sen onların tekliflerin hiç 

birini kabul etmedin. Sonra senin Allah katındaki mertebeni ve peygamberliğini öğrenmek 

için bir Ģeyler istediler, sen yine yapmadın. Sonra azapla tehdit ettiğin gibi azap getirmelerini 

istediler, yapmadın. Artık vallahi sen göğe merdivenle çıksan, oradan dört melek getirsen yine 

de sana inanmam‖ dedi ve oradan ayrıldı.  

Hz. Peygamber (sav) ise üzüntü ve sıkıntı içerisinde evine döndü.
387

   

Yüce Allah peygamberimizin (sav) bu konuĢmasını tasdik etmek ve övmek, 

müĢriklerin isteklerine cevap olacak Ģekilde ayetlerini inzal buyurarak peygamberini teselli 

etti. Nazil olan ayetler ayrıca müĢriklerin kendi aralarında yaptıkları gizli konuĢmalarını da 

deĢifre etmekteydi. 

―Bismillahirrahmanirrahîm! 

Ezelden ebede kadar her türlü hamd, övgü ve şükür Allah‘a hastır ki o gökleri ve yeri 

yaratan, karanlığınızı aydınlığa çıkarandır. Nasıl olur da inkâr edenler O‘nun yarattıklarını 

O‘na denk tutarlar? 

Sizi topraktan yaratan ve topraktan çıkardığı nimetler ile sizin rızkınızı veren ve sizin 

hayatınızı devam ettiren O‘dur. Kıyamet vakti de onun ilmindedir. Siz hala ne diye şüphe 

ediyorsunuz? O Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir; hatta sizin kalbinizde 

gizlediğiniz şeyler bile ona gizli kalmaz; bütün gizli-açık, iyi-kötü halinizden haberdardır.  
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O müşriklere rabbinden hangi ayetleri ve delilleri getirirsen getir onlar inanmazlar. 

Öncekiler de inanmamışlardı. Ancak onlar yakında bileceklerdir. Bizim onlardan önce nice 

nesilleri inkârları ve isyanlarından dolayı helak ettiğimizi onlar bilmezler mi? Biz onların 

ellerine dokunacakları bir kitap versek yine inkâr ederler. Nitekim Musa‘ya (as) verdiğimiz 

kitabı da inkâr etmişlerdi.  

Yine onlar ‗Onun peygamberliğini bize haber veren bir melek indirilmeli değil miydi?‘ 

diyorlar. Şayet biz bir melek indirmiş olsaydık yine onlar inanmazlardı da biz o zaman onlara 

göz açtırmaz, onları helâk ederdik. Hem biz bir melek göndermiş olsaydık onların 

görebilmeleri için bir insan suretinde olurdu; o zaman yine aynı şüpheye düşerlerdi.  

Ey Resulüm! Sen onların inkârlarına aldırma! Senden önce de biz peygamberler 

göndermiştik de onların kavmi onlarla alay etmişlerdi. Sonra alay ettikleri şey onları kuşattı 

da helâk oldular. Sen onlara de ki: ‗Yeryüzünü gezip dolaşın da peygamberlerini inkâr 

edenlerin durumlarını görün.‘  

Ey Resulüm! Sen onlara de ki: ‗Göklerde ve yerde olan her şey kime aittir? Elbette 

Allah‘ındır. O kullarından iman edenlere rahmetini vaat etti. Kıyamette elbette herkesi 

huzuruna toplayacaktır. Bunu ancak zulmedenler ve inkâr edenler kabul etmezler.‘ Yine sen 

onlara de ki: ‗Gökleri ve yeri yaratan, rızka muhtaç olmayan ve tüm varlıkların rızkını veren 

Allah‘tan başkasını nasıl rab edinebilirim? Ben Allah‘a teslim olanların ilki olmakla emr 

olundum ve bana ‗Sakın, şirk koşanlardan olma!‘ denildi.‖
388

  

―Öldükten sonra dirilmeyi ve bize kavuşmayı ummayanlar ‗üzerimize melekler 

indirilseydi, Rabbimizi gözümüzle görseydik‘ derler. And olsun ki onlar kibirlerinden ve 

gururlarından kendilerini çok büyük görmüşlerdir. Onlar büyük bir taşkınlıkla hadlerini 

aşmışlardır. Onlar bilsinler ki melekleri gördükleri gün onlar için çok büyük felâket olacaktır. 

O zaman ‗Aman melekler bizden uzak olsun‘ diyeceklerdir. İman etmedikleri için tüm 

iyilikleri boşa çıkarılmış, toz zerresi gibi faydasız dağılmış olacaktır.‖
389

 

Bir de onlar Allah evlat edinmekten münezzeh olduğu halde Allah‘a kızlar isnat 

ederler. Erkek çocuklar onlarındır da kızlar Allah‘ın mıdır? Hâlbuki onlara kız çocuğu 

müjdelenince öfkesinden yüzü simsiyah olur; utanır, sıkılır ve bunu kavminden gizler. İşte 

Allah‘a ve ahirete inanmayanların çirkin sıfatları bunlardır.‖
390

 

―Onlar diyorlar ki ‗yerden pınarlar akıtmadıkça veyahut ta hurma ve üzüm bahçeleri 

olup ve içinden gürül gürül ırmaklar akmadıkça sana inanmayız.‘ Veya iddia ettiğin gibi göğü 

parça parça üzerimize düşürmedikçe, Allah‘ı ve melekleri şahit getirmedikçe sana inanmayız. 

Veyahut senin altından evin olur da hazinelerin bulunursa ancak sana inanırız‘ derler.  

Ey Resulüm sen de ki: ‗Rabbimi her türlü kusurdan tenzih ederim. Ben ancak Allah‘ın 

bir peygamber olarak seçtiği insanım. Buna şahit olarak da Allah bana kâfidir.‖
391

 

―Sen Rahman ve Rahim olan Allah‘ın vahyini onlara tebliğ ettiğin zaman onlar: 

‗Rahman da kim?‘ diye Allah‘ı inkâr edip duruyorlar. Sen de ki: ‗O benim Rabbimdir. Ondan 

başka ibâdete lâyık hiçbir mabud yoktur. Ben yalnız O‘na tevekkül ettim. Nihayet sonunda 

dönüş de ona olacaktır.‖
392

 

 

KureyĢin Peygamberimize (sav) AnlaĢma Teklif Etmeleri: 

Resulullah (sav) mutat olan âdeti üzere Kâbe‘yi tavaf ediyordu. Esved bin Muttalip 

bin Esed bin Abduluzza ve Vehd bin Muğire, Ümeyye bin Halef ve (As) bin Vail es-Fehmi 

önüne çıktılar. Bunlar KureyĢ‘in itibarlı yaĢlılarıydı.  

―Ya Muhammed! Sana son bir teklifimiz var, dediler. Ve devam ettiler: 
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―Gel, biz senin taptığın Allah‘a ibadet edelim, sen de bizim taptığımız putlara saygı 

göster, aleyhinde konuĢma ve dokunma. Biz bu iĢte müĢterek hareket edelim. Eğer senin dinin 

hayırlı ise biz nasibimizi almıĢ oluruz. ġayet bizim dinimiz hayırlı ise biz nasiplenelim. 

Böylece de aramızda anlaĢma olur. Sen bir sene bizim ilahlarımıza ibadet edersin, biz de bir 

sene senin rabbine ibadet ederiz, dediler.  

Bunu üzerine Peygamberimiz (sav) Ģöyle buyurdu: 

―Allah her şeyin yaratıcısıdır. Her şeyi hakkıyla gören ve gözeten Odur. Göklerin ve 

yerin tasarrufu Ona aittir. Allah‘ın ayetlerini inkâr edenler büyük bir hüsran ve hasaret 

içindedirler.  

Hak böyle iken ey cahiller, nasıl olur da bana şirk koşmamı, Allah‘tan başkasına 

ibadet etmemi teklif edersiniz?
393

Ben Allah‘tan baĢkasına ibadet etmem, Allah‘a Ģirk 

koĢmaktan Allah‘a sığınırım‖dedi.
394

    

Peygamberimiz (sav) oradan ayrıldı. MüĢrikler de artık Peygamberimizle (sav) 

anlaĢma ümidini kestiler.  

Yüce Allah bu durumu anlatan ve Peygamberimizi (sav) öven ve te‘yid eden ayetlerini 

inzal buyurdu ve Ģöyle dedi: 

―And olsun ki sana ve senden öncekilere ‗Eğer Allah‘a ortak koşarsan, bütün 

yaptıkların boşa gider ve hüsrana düşenlerden olursun‘ diye vahyolunmuştur. 

Öyle ise ancak Allah‘a kulluk ve ibadet et. Böylece şükredenlerden ol!‖
395

  

Yüce Allah böylece onları cahillikle teshil etti. Fakat onlar kendi aralarında 

―Muhammed bizim teklifimizi kabul etti‖ diye propaganda yapmalarına mani olmak için de 

Kafirun Suresini inzal ederek onlara kesin bir dille ret cevabı verdi. ―Ġman ile Ģirkin ortası 

olamaz‖ mesajını kesin bir dille ve Ģirk ehlini küfür ile itham ederek reddetti.  

―Bismillahirrahmanirrahim. 

Ey Resulüm de ki: ‗Ey kâfirler! Sizin taptıklarına ben tapmam. Siz de benim Rabbime 

ibadet edecek değilsiniz. Ben ise asla ve kesinlikle sizin taptıklarına tapacak değilim. Siz de 

Allah‘a ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.‖
396

  

Peygamberimiz (sav) ertesi gün sabahleyin Mescid-i Harama, Kâbe‘ye vardı. 

KureyĢ‘ten dolgun bir heyet oradaydı. Onların baĢları üzerine dikildi ve bu sureyi okudu. 

Onlar da peygamberimizle anlaĢma ümitlerini tamamen kestiler.
397

  

 

KureyĢ’in Peygamberimizi (sav) Ebu Talip’e ġikâyet Etmeleri: 

MüĢrikler peygamberimize (sav) tesir edemeyeceklerini anlayınca en çok sevdiği ve 

saydığı, himayesi altında büyüttüğü amcası Ebu Talip‘e teklif götürerek davasına engel olmak 

istediler. 

 Bunun için aralarında konuĢtular ve ―Ya Ebu Talip ona engel olur veya himayesinden 

vazgeçer. Biz de o zaman gereğini yaparız‖ diye karar aldılar.     

MüĢriklerin ileri gelenlerinden 10 kiĢilik bir heyet Ebu Talip‘e gittiler. ġöyle dediler: 

―Ya Ebu Talip! Yeğenin Muhammed bizim ve sizin üzerimizde bulunan dini 

beğenmediğini biliyorsun. O kendisine yeni bir din çıkardı. Bununla kalsa iyi… Ama o 

putlarımıza küfretti, inançlarımızı alaya aldı. Bizim akılız olduğumuzu iddia etti. 

Babalarımızın ve atalarımızın yanlıĢ yolda, sapıklık içinde olduğunu iddia ediyor. ġimdi bir 

büyüğümüz olarak senin bütün bunlara bir diyeceğin yok mu?   

Bizim sana teklifimiz Ģu; ya onu bu iĢleri yapmaktan alıkoy yahut aradan çekil de biz 

bildiğimizi yapalım. Eğer sen olmasaydın biz ona engel olurduk‖ dediler.  
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Ebu Talip bu teklif karĢısında ne yapacağını ĢaĢırdı. Bir tarafta canından çok sevdiği 

yeğeni vardı, diğer tarafta da kıramayacağı KureyĢ‘in eĢrafı…  

Bu durumu idare etmeye çalıĢan Ebu Talip, yumuĢak ve güzel sözlerle onları baĢından 

savdı. Ancak gelen heyet kararlıydı. Birkaç gün beklediler. Fakat Ebu Talip‘ten bir sonuç 

alamadılar. Bunu üzerine toplanıp bir daha geldiler.  

―Ya Ebu Talip! Sen yaĢlı ve ileri gelenlerden birisin. Sana müracaat ettik. Yeğeninle 

ilgili herhangi bir iĢlem yapmadın. Vallahi bundan sonra dinimizi ve atalarımızı kötülemesine 

asla tahammül edemeyiz. Ya sen bu iĢten onu vazgeçirirsin, ya da biz seninle savaĢırız‖ 

dediler ve kesin uyarı vererek ayrıldılar.
398

  

Ebu Talip tehlikeli bir durumla karĢı karĢıya olduğunun farkındaydı. Kavmi tarafından 

terk edilmek istemezdi. Yeğeninden de vazgeçemezdi. Peygamberimizi (sav) yanına çağırdı. 

Durumun rezaletini dile getirdi ve Ģöyle dedi: 

―Ya Ġbn-i Ammi! Kavmin ileri gelenleri bana baĢvurarak seninle ilgili olan isteklerini 

arz ettiler. Ne olursun, bana ve kendine acıyorsan ikimizin de altından kalkamayacağı iĢleri 

üzerimize yükleme. Kavminin hoĢuna gitmeyecek sözleri söylemekten artık vazgeç!‖ dedi.
399

  

Durum gayet nazikti. Bu Ebu Talibin artık himayeden vazgeçeceği anlamını da 

içeriyordu. Hz. Peygamber (sav) bunun üzerine baĢını öne eğdi ve düĢündü. Sonra ―Hâfız-i 

Hakiki‖ olan yüce Allah‘ın tek sığınak olduğunu düĢünerek gönül rahatlığı içinde kılıç gibi 

keskin, kayalar gibi sert ve davasına olan sadakatinin çelikten iradesini ifade eden Ģu sözleri 

söyledi:   

―-Amcacığım! ġunu kesinlikle bilmelisin. Bu dava benim ortaya attığım bir iddia 

değil; bizi ve kâinatı yaratan yüce Allah‘ın bizi yaratma amacını ifade eden din davasıdır. 

GüneĢi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de ben Allah‘ın bana verdiği bu tebliğ 

görevinden vazgeçmem. Bu hususta Allah‘tan korkarım; onlardan asla korkmam ve 

çekinmem. Ya Allah benimle bu dini hâkim kılar yahut ta bu uğurda canımı veririm.‖
 400

   

Kararlılığını ifade eden bu sözlerden sonra amcasının ve kavminin hidayetten 

uzaklaĢmasına ve kendisini terk ederek Allah‘ın dinine karĢı gelmesine tahammül 

edemeyerek gözlerinden yaĢlar boĢandı.  

Bu hali gören amcası, yeğenine olan sevgisinden, kendisini himayesiz 

bırakacaklarından dolayı ağladığını zannederek akrabalık hissi ile yeğeninin boynuna sarıldı. 

Büyüklük Ģefkatinin ifadesi olarak Ģöyle dedi: 

―- Ey kardeĢimin oğlu! ĠĢine devam et! Ġstediğini yap! Vallahi seni herhangi bir 

nedenle, herhangi bir Ģeyden dolayı kimseye teslim etmeyeceğim…‖ diye konuĢtu.
401

   

Bu konuĢmaları müĢriklerin öğrenmeleri üzerine müĢrikler Ebu Talip‘in yeğenini 

korumaya devam edeceğini ve terk etmeyeceğini anlamıĢ oldular.  

Yüce Allah, peygamberimizin (sav) bu cevabını öven ve destekleyen Ģu ayeti inzal 

buyurdu: ―Ey Resulüm! Rabbinden sana indirileni insanlara tebliğ etmeye devam et. Bunu 

yapmazsan elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Muhakkak Allah 

kâfirler güruhunu maksatlarına ulaştırmaz.‖
402

  

Peygamberimiz (sav) bir gün sahabelerine buyurdu: 

―Allah‘u Teala beni risalet görevi ile memur etti. Tebliğe baĢladım. Gördüm ki 

insanlar beni tekzip ettiler. KureyĢliler de, Nasranîler de, Yahudiler de beni yalanlıyorlardı. 

Tehdit ediyorlardı. Pek çok sıkıldım. Vatka ki Allah‘u Teala bu ayeti inzal buyurdu, korkum 

bilkülliye zail oldu.‖
403
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Bu ayet nazil olana kadar sahabeler peygamberimizi korumak üzere nöbet tutuyor ve 

himaye için yanından ayrılmıyorlardı. Ayetin nüzulünden sonra peygamberimiz (sav) ferman 

etti ki: ―Nöbettarlığa lüzum yok, benim Rabbim beni koruyor.‖
404

 

Peygamberimize (sav) pek çok su-i kastlar yapıldı. Bir kısmını anlatmıĢız, bir kısmını 

da yeri geldikçe anlatacağız. Burada bir misalle yetineceğiz. Amir bin Tufeyl ve Erbed bin 

Kays, ikisi ittifak ederek peygamberimizin (sav) yanına gitmiĢler Amir demiĢ, ‗Ben onu 

meĢgul edeceğim, sen onu arkada vuracaksın.‘ Sonra bakıyor ki bir Ģey yapmıyor. 

Peygamberimiz (sav) gittikten sonra arkadaĢına dedi: ‗Neden vurmadın?‘ ArkadaĢı dedi: 

‗Nasıl vurayım, ne kadar niyet ettim, bakıyorum ki ikimizin ortasından sen geçiyorsun. Seni 

nasıl vuracağım?‘
405

 

 

Maun Suresinin Nüzulü:  

MüĢrikler Allah‘ı inkâr ve Ģirk koĢtuğu Ģeylerden aldığı cesaretle Mekke‘de tüm 

iyiliklere engel ve tüm kötülüklere müĢevvik olmaktaydılar. Fakir ve miskinlerle alay eder, 

yetimi ve yoksulu kapıdan kovar, onların mallarını alır ve haklarını gasp ederlerdi. 

Yabancılara karĢı takındıkları tavırlarından dolayı Mekke‘de Abdullah bin Cudâ‘nın evinde 

toplanan hakperest Mekke ileri gelenleri ―Hulfu‘l-Fudul‖ cemiyetini kurarak fuhĢa, gaspa ve 

zulme karĢı bir ortak duruĢ sergilemiĢlerdi. Her hayırlı iĢin teĢvikçisi olan Peygamberimiz 

(sav) de bu toplantıda bulunmuĢtu.  

Âs bin Vâil Yemen‘li Zebidî‘nin malını gasbetmiĢti. Bu cemiyet onu geri almıĢ ve 

sahibine iade etmiĢti. Bunun bahsi daha önce geçmiĢti.
406

 Yemen‘in Hasam kabilesinden birisi 

kızı ile Mekke‘ye hac için gelmiĢti. Nubeyhu‘bnu‘-l Haccâc Yemenli‘nin kızını elinden zorla 

almıĢ ve evine hapsetmiĢti. Hulfu‘l-Fudul onu da kurtarmıĢtı. Yine Ubeyy bin Halef yabancı 

Sumale‘nin malını almıĢ ama ödemeyi yapmamıĢtı. Bu cemiyetin baskısı ile parasını vermek 

zorunda kalmıĢtı.
407

 

Âs bin Vâil, Ebu Cehil, Ubeyy bin Halef gibi zorbalar her nevi zulmü iĢlemekte 

kendilerini yetkili görüyorlardı. Yine aĢırı derecede olan fâiz ve fahiĢelik olaylarına da el 

koyuyorlardı. Hatta meclis Kâbe‘nin inĢasında fâiz ve fahiĢelikten elde edilen kazancın 

kullanılamayacağı kararını da almıĢtı ki, bu haram kazancın ne derece yaygın olduğunu 

göstermesi açısından önemlidir.
408

  

  ĠĢte bu gibi durumların yaĢandığı Mekke‘de yine Âs bin Vâil es-Sehmî, Velid bin 

Muğire, Amr bin HiĢam (Ebu Cehil) hakkında Mâun Suresi inzal edildi. Surenin nüzul 

sebepleri arasında Ģu rivayet önemlidir.  

Bir gün Amr bin HiĢam‘in (Ebu Cehil) vasisi olduğu bir yetim çıplak bir vaziyette 

kendisine gelmiĢ ve kendi malından bir Ģeyler istemiĢti. Ebu Cehil onu iterek huzurundan 

kovmuĢtu. Âs bin Vâil ve Velid bin Muğire de ―Muhammed‘e git. O seni yedirsin ve 

giydirsin!‖ diye alay etmiĢlerdi. Öksüz genç onların maksadını bilmediği için 

peygamberimize (sav) geldi, durumunu arz etti ve Ebu Cehili Ģikâyet etti.  

Peygamberimiz (sav) derhal Ebu Cehil‘in evine gitti. Yanında götürdüğü öksüzün 

hakkını istedi. Ebu Cehil kapıda peygamberimizi ve yetimi görünce derhal evine girdi ve 

istediklerini hemen getirdi ve verdi. ġaĢkınlıkla olayı izleyen Âs bin Vâil ve Muğire sebebini 

sordular. Yüzü korku ve endiĢe içinde olan Ebu Cehil: ―Nasıl vermem?! Muhammed‘in 

sağında ve solunda iki hareketli yiğit gördüm ki vermezsem harbe ile beni vuracaklardı‖ 

Ģeklinde cevap verdi.
409
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Bu olay üzerine Maun Suresi nâzil oldu. 

―Bismillahirrahmanirrahim. 

Dini yalanlayan o kimseleri görmedin mi? Nasıl da öksüzü itip kakıyorlar? Onlar 

yoksulu doyurmaya da önayak olmazlar. İşte Allah‘a ibadette üşengeç davrananlar da onlar 

gibidir. Kıldıkları namazı değerini bilmeyen ve ibadetlerini gösteriş için yapanlara da 

yazıklar olsun. İşte onlar iyilik ve yardıma engel olanlardır.‖
410

  

Peygamberimiz (sav) nazil olan sureyi kâtiplerine yazdırdı ve sahabelerine öğretti. Ebu 

Cehil‘in yaptığını anlattı ve surenin bundan dolayı nazil olduğunu söyledi. Dini 

yalanlayanların imansızlıktan kaynaklanan ahlaksızlıklarını yüce Allah‘ın nasıl ibret için 

haber verdiğini açıkladı. Onlar gibi olmamaları için ibadetleri ve yatıkları tüm iyilikleri Allah 

için yapmalarını, devamlı iyilik ve ihsan peĢinde koĢmalarını tavsiye etti.  

Saad bin Vakkas (ra) sordu:  

―-Yüce Allah ayetinde namazlarından gafil olanları da ikaz ediyor. Namazdan gafil 

olmak ne demektir ya Resulallah?‖  

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: 

―-Onlar namaza değer vermezler ve vaktinde kılmazlar‖ buyurdu.
411

  

Sahabeler bunun üzerine Ebu Cehil‘in yaptığına öfkelendiler ve ―keĢke malımız 

olsaydı da fakirlere ve yetimlere yardımcı olsaydık‖ dediler; ama kendileri fakir ve muhtaç 

durumda oldukları için de hayıflandılar. Peygamberimiz (sav) ―Namaz Allah katında 

sadakadan çok daha değerlidir‖ buyurdu ve sonra Ģöyle devam ettiler: ―-Allahu Ekber! Bu 

sizin için her birinize dağlar kadar sadaka vererek yetimlere ve fakirlere yardım etmenizden 

daha hayırlıdır. Allah‘ın ―veyl olsun, yazıklar olsun‖ hitabına mazhar olanlar da öyle 

kimselerdir ki, namaz kılarsa namazın hayır olacağını ummazlar, terk ederlerse Rablerinden 

korkmazlar‖ dedi.
412

  

Bu müjdeli sözler üzerine sahabeler farz olmadığı halde namaz kılma hususunda 

birbirleri ile yarıĢmaya baĢladılar. Peygamberimizin (sav) ―Namazı sadakadan hayırlı‖ 

olduğuna dair sözleri onları çok rahatlatmıĢtı.    

     

 

Mekkelilerin Tekrar Ebu Talib’e Müracaatları ve Çirkin Teklifleri: 

Birçok insanın hidayete kavuĢtuğunu gören müĢrikler buna tahammül edemiyorlardı. 

Tekrar Ebu Talib‘e gittiler ve Ģu teklifte bulundular: 

—Ya Ebu Talib! Sana KureyĢ gençlerinin en gencini, en güçlüsünü ve en yakıĢıklı ve 

en akıllı olan Umarâ bin Velid‘i verelim, kendine evlat edin. Aklından ve yardımından 

istifade edersin. Buna mukabil sen de bize kardeĢinin oğlunu ver, onu öldürelim! ĠĢte sana 

adama karĢılık adam daha ne istersin? 

Ebu Talib bu mantıksız teklife Ģöyle cevap verdi: 

—Bu ne küstahça bir tekliftir! Siz önce bana kendi oğullarını verin onları öldüreyim, 

sonra Muhammed‘i size vereyim, dedi. 

Onlar tepki verdiler: 

—Ama bizim oğullarımız onun yaptıklarını yapmıyor ki! 

Ebu Talib sert bir dille onları uyardı: 

—Vallahi o sizin tüm çocuklarınızdan daha hayırlıdır. Siz bana çok çirkin bir teklifte 

bulunuyorsunuz. Nasıl oluyor ki siz çocuklarınızı yetiĢtirmek için bana veriyorsunuz da 

benim oğlumu öldürmek için almayı teklif ediyorsunuz? Buna müsaade edeceğimi mi 

zannediyorsunuz? Asla bunu yapmam!
413
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Ebu Talib hemen HaĢimîleri topladı. Kendisine yöneltilen bu düĢmanlığı her ne 

sebeple olursa olsun kabul edemeyeceğini söyledi. Bu HaĢimîleri peygamberimizi koruma 

hususunda birleĢmelerine vesile oldu. Bundan yalnız Ebu Leheb kaçındı. 

MüĢrikler HaĢimoğullarına gözdağı vermek için bir kısım silahĢor gençleri bir araya 

getirip Kâbe‘ye vardılar. Bunu iĢiten Ebu Talib de HaĢimîlerin gençlerini topladı ve onların 

karĢısına cesaretle çıktı ve Ģöyle dedi:  

—Vallahi! Eğer siz yeğenimin kılına dokunursanız bilin ki sizden hiç kimse sağ 

kalmaz. Biz, hepimiz yok olana kadar peĢinizi asla bırakmayız.  

Bu kesin konuĢma karĢısında KureyĢ‘in direnci kırıldı. Toplananlar sessizce 

dağıldılar.
414

    

 

YAHUDĠ VE MÜġRĠK ĠTTĠFAKI: 

MüĢriklerin Peygamberimize (sav)  Sihir Yapmaları ve Muavvizateyn 

Surelerinin Nüzulü:   
MüĢrikler peygamberimiz (sav) ile ilgili olarak dinini iptal ve söylediklerinin yanlıĢ 

olduğunu ispat için Yahudi hahamlarına ve din adamlarına müracaat ettiler. Onlardan 

öğrendikleri bazı Ģeyleri gelip peygamberimize (sav) soruyorlardı. Bunun bahsi gelecektir.  

Yahudiler sihir iĢleri ile de ilgilendikleri için Yahudi sâhir Lebid bin Âsam‘a sihir 

yaptırdılar. Zeyd bin Erkam hazretlerinin (ra) rivayet ettiğine göre ―Allah seni insanlardan 

koruyacaktır‖ ayetinin nazil olmasından önce idi. ―Peygamberimiz (sav) birkaç gün çok 

rahatsız oldu. Kendisinde sıkıntı ve bunalımlar arız oluyordu. Cebrail (as) geldi ve kendisine 

sihir yapıldığını haber verdi. Sonra sihri yapanı, sihrin yerini ve ne ile yaptıklarını söyledi. 

Peygamberimiz (sav) Hz. Ali (ra) Zübeyir (ra) ve Ammar‘ı (ra) gönderdi. Bunlar gittiler sihir 

aletlerinin atıldığı kuyuyu buldular. Suyunu çektiler, kapak taĢını kırdılar, altından tarak 

diĢlerine sarılı ipleri ve yay kiriĢine düğmelenen iplikleri buldular aldılar. Bunların yanında 

bir de mumdan timsal üzerine saplanmıĢ iğneler vardı. Hepsini aldılar ve peygamberimizin 

(sav) huzuruna getirdiler.  

Cebrail (as) beraberinde ―Muavvizateyn Surelerini‖ getirmiĢti. Peygamberimiz (sav) 

bu sureleri okumaya baĢladı. Her bir ayet okundukça bir düğüm çözülüyor ve peygamberimiz 

(sav) rahatlıyordu. Düğümlerin hepsi çözüldü, ipler ve iğneler de çıkarıldı. Peygamberimiz 

(sav) bağlanmıĢ bir yerden kalkar gibi kalktı.
415

 

Peygamberimize (sav) sordular: 

―— Ey Allah‘ın Resulü, size bu sihri yapan Yahudi‘ye ne yapmamızı emredersin?‖ 

Peygamberimiz (sav) cevap verdi:  

―— Allah bana afiyet verdi. Ona ise ahirette Ģiddetli bir azap vardır‖ buyurdu.
416

  

Sonra peygamberimiz (sav) nazil olan Felak ve Nâs Surelerini sahabelerine yazdırdı 

ve öğretti. Ezberlemelerini tavsiye etti ve: ―Her derdin bir devası vardır.
417

 Allah‘a 

sığınanların kendisi ile sığındıkları en faziletli sureler bu Felak ve Nâs sureleridir.
418

 Her türlü 

Ģerden de Allah‘a sığınmak için her namazın arkasında bu iki sureyi okumanızı tavsiye 

ederim‖
419

 buyurdu.  

Daha sonra her türlü sıkıntı ve üzüntüye karĢı, her türlü Ģer ve felaketten Allah‘a 

sığınmak için bu iki surenin Fatiha ile beraber okunmasını tavsiye etti. ―Amin!‖ dedikten 

sonra da ellerini yüzlerine ve tüm bedenlerine sürmeleri tavsiyesinde bulundu. 
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Peygamberimiz (sav) de bir rahatsızlık duyduklarında ve yatağına yatacağı zaman bu sureleri 

okuyarak ellerine üfleyip tüm bedenini üç defa mesh ederdi.
420

  

 

Yahudilerin MüĢriklere Allah’ın Nasıl Biri Olduğuna Dair Soru Sordurmaları ve 

Ġhlâs Suresi’nin Nüzulü: 

Mekke müĢrikleri Yahudi bilginlerine giderek peygamberimizin getirdiği ve anlattığı 

Ģeylerden bahsettiler. Onlardan Muhammed‘i (sav) susturacak Ģeyler istediler. Yahudiler de 

onlara akıl verdi. Dediler ki: ―Siz Muhammede bilemeyeceği Ģeyleri sorun. O da bunu 

bilemez. Siz o zaman onun ile alay eder ve halkın gözünden düĢürürsünüz. Bu Ģekilde onun 

davasını çürütmüĢ ve kendisinden de kurtulmuĢ olursunuz‖ dediler.  

Mekke müĢrikleri dediler ki: ―Ġyi ama biz ondan ne soralım. Sizi bilgin görerek geldik. 

Soruları siz hazırlayın, biz de onları soralım.‖  

Bunun üzerine Yahudiler dediler: ―Öncelikle ona bahsettiği Allah‘ın nasıl bir varlık 

olduğunu sorun. O görünmeyen Allah‘ı size anlatamaz. Siz de onu akıl ve bilginizle çürütür, 

‗Biz görünmeyen Allah‘a inanmayız‘ dersiniz‖ Sonra ona ―Öldükten sonra nasıl 

dirileceğimizi sorun. Nasıl olsa ölüp de dirilen bir varlık yok. O da size cevap vermede aciz 

kalır. Böylelikle ondan kurtulursunuz‖ diye akıl verdiler. 

Yahudiler bu akılları alan müĢrikler geldiler Mekke‘de gençlere ve halka bunları 

anlattılar. ―Biz Muhammedi cevap veremeyeceği Ģeyleri sorar, onun davasını iptal ederiz‖ 

dediler. Böylece ―Buraları terk etmeye mecbur kalır‖ diyerek sevindiler.  

Bunun üzerine müĢrikler peygamberimize (sav) gelerek sordular:  

―Ya Muhammed! Sen Ģu bahsettiğin Rabbini tarif et. Altından mıdır? GümüĢten 

midir? Zebercetten midir? Yoksa yakuttan mıdır?‖
421

  

Bir baĢkası sordu: ―Ya Muhammed! Bu senin Rabbinin soyu nedir?‖
422

 

Peygamberimiz (sav) onların bu sorularından çok sıkıldı ve bunaldı. Bunun üzerine 

Cebrail (as) ―Sure-i tevhit‖ olan, tevhidi ve samimi saf ve halis imanı anlattığı için ―Ġhlâs 

Suresi‖ olarak isimlendirilen sureyi inzal buyurdu: 

―Bismillahirrahmanirrahim! 

Ey Rasulüm deki: ‗Allah birdir. Şeriki ve naziri yoktur. O hiçbir şeye muhtaç değildir. 

Ehaddir ve Sameddir. Varlığı zatının gereğidir. Her şey ona muhtaçtır; ama o hiçbir şeye 

muhtaç değildir. Ezelidir; bir varlıktan doğmamıştır. Ebedidir; evlat ve çocuğa muhtaç 

değildir. Anne ve baba olanlar ve onlara muhtaç olanlar ilah olamazlar. Hiçbir şeye 

benzemez ver hiçbir varlık O‘na denk olamaz.‖ 
423

 

Peygamberimiz (sav) sureyi onlara okudu. Bunun üzerine dediler: ―Nasıl Allah birdir? 

Zaten sen de birsin. O bir ise sen de birsin.‖ Peygamberimiz (sav) onlara cevap verdi: ―Ezelde 

ve lâ-yezelde hep var ve bir olan ve beraberinde bir baĢkası bulunmayan ferd-i yektadır‖
424

 

buyurdu. Bunun üzerine Cebrail (as) gelerek ―O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. O Sizin 

için kendi sinsinizden eşler ve çift çift hayvanları sizin için yarattı. Siz böylece çoğalasınız ve 

rızkınızı onlardan kazanarak hayatınızı devam ettiresiniz istedi. Onun benzeri hiçbir şey 

yoktur. O sizin bütün ihtiyaçlarınızı hakkıyla gören ve gizli aşikâr bütün seslerinizi 

işitendir‖
425

 ayetini getirdi.  

Bir baĢkası Yahudilerden aldığı akılla: ―Ya Muhammed! Dersin ki her Ģeyi Allah 

yarattı, peki Allah‘ı kim yarattı?‖ diye sordu.  
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Peygamberimiz (sav) öfkelendi.  Bu kafasız müĢriklerin ısrarlı sorularından çok 

sıkılmıĢtı. Rengi değiĢti ve boyun damarları kabardı. Ancak bir Ģey demedi. Cebrail (as) geldi, 

peygamberimizi (sav) teskin etti ve ―Ġhfez aleyke cenaheke‖ yani ―Onlara Ģefkat kanatlarını 

açık tut‖ dedi ve Ģu ayetleri getirdi:  

―Allah her şeyin yaratıcısıdır. O yaratıcı olduğu için yaratılmış değildir ve olamaz. 

Eğer yaratılmış olursa mahlûk olurdu. O Allah her şeyin vekili, görüp gözeteni, koruyucusu, 

yaratıcısı ve rızklandırıcısıdır. Göklerin ve yerin tedbir ve tasarrufu O‘na aittir. Her şey 

Allah‘ın varlığı ve birliğine delil olup, O‘nun ayetidir. Kudretini ve birliğini gösterirler. Onun 

ayetlerini inkâr edenler, hüsrana uğrarlar. Onlar Allah‘ın kudret ve azametini bilemediler. 

Hâlbuki kıyamette yeryüzü tümüyle O‘nun kabzasında, gökyüzü de kudretiyle eline 

dürülmüştür. O tüm noksan sıfatlardan beridir. Allah onların şirk koştuklarından da 

yücedir.‖
426

  

Yahudilerin meĢhur bilginlerinden Ka‘b bin EĢref Mekke‘ye gelmiĢti. Mekkeliler on 

sordular: ―Biz mi hayırlıyız yoksa Muhammed ve dini mi hayırlıdır? Biz hayırlı bir topluluğuz 

ki Kâbe bizde, Menhar (Kurban kesilen yer) bizim yanımızdadır.‖ Kâ‘b bin EĢref onları övdü. 

―Siz daha hayırlısınız. Sizin dininiz de onun dininden hayırlıdır‖ diye cevap verdi.
427

 

Yüce Allah Ģu ayetleri inzal buyurdu: 

―Kendilerine Tevrat‘tan ilim verilen o kimseleri görmedin mi? Onlar doğru yolu 

bırakıp sapıklığı tercih ediyorlar ve sizi de hak yoldan saptırmak istiyorlar. Onlar tağutlara 

inanırlar ve kâfirlere de ‗Bunların yolunun mü‘minlerin yolundan daha doğrudur‘ derler.
428

 

Onlar Allah‘ın lânetlediği kimselerdir. Allah‘ın lânetlediklerine kimse yardımcı olamaz.‖
429

  

Bu ayetler Yahudilerin müĢriklerle nasıl bir iliĢki içinde olduklarını mü‘minlere haber 

vermektedir.   

  

Peygamberimiz (sav) Ġhlâs ve Muavvizateyn Surelerinin Faziletini Anlatıyor: 

Daru‘l-Erkam‘da toplanan sahabeler peygamberimizi pür dikkat dinliyorlar ve yeni 

nazil olan sureleri öğrenmeye çalıĢıyorlardı. Peygamberimiz (sav) de yeni nazil olan vahiyleri 

burada kâtiplerine yazdırıyor ve sahabelerine öğretiyordu. Onların sorularına cevap veriyor ve 

dertleri ile ilgileniyorlardı. Sahabeler de burada öğrendiklerini evlerine ve akrabalarına 

götürerek onlara da öğretmeye çalıĢıyorlardı. Mekke‘de çalıĢmalar bu Ģekilde devam edip 

gidiyordu. MüĢrikler ise sahabelerin bu çalıĢmalarına engel olmak için ellerinden geleni 

yapmaya çalıĢıyorlardı.    

Peygamberimiz (sav) Ġhlâs suresinin nâzil olduğu gece sahabelerine bu sureyi talim 

etti. Kâtiplerine yazdırdı ve Hz. Cebrail‘in (as) surenin önemi ve fazileti hakkında kendisine 

öğrettiği Ģeyleri de sahabelerin soruları ve istekleri üzerine öğretiyordu. 

Peygamberimiz (sav) Ġhlâs suresini öğrettikten sonra buyurdu: ―Allah‘ın kelamı olan 

bu Kur‘an bize Tevhit, HaĢir ve Nübüvvet hakikatlerini ders vermektedir. Ġhlâs suresi bu üç 

hakikatten Tevhidi tamamıyla ders verdiği içindir ki Kur‘anın üçte birine denktir.‖
430

  

Sonra devam etti: ―Sizden herhangi biriniz yatarken Kur‘anın üçte birini okumaktan 

aciz olur mu?‖ Sahabeler: ―Buna kim güç yetirebilir yâ Resulallah!‖ dediler.  Peygamberimiz 

(sav) cevap verdi: ―Sizler yatmadan önce üç ihlâs ve bir fâtiha okuyamaz mısınız? Bunu 

yaparsanız Kur‘anın üçte birini okumuĢ olursunuz‖ buyurdu.
431

  

Sahabeler bu müjdeli haberden o derece memnun ve mesrur oldular ki bundan sonra 

yatmadan önce yatağa uzanan sahabeler artık bunu terk etmemeye özen gösteriyorlardı. 
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Peygamberimiz (sav) de Ġhlâs ve Muavvizateyn sureleri nazil olduktan sonra sahabelerine 

devamlı olarak bu sureleri tekrar tekrar okumaya, Allah‘ı ihlâs okuyarak zikretmeye, 

Muavvizateyn okuyarak her türlü Ģerden Allah‘a sığınmaya ve imanı yenileyerek artırmaya 

teĢvik ediyordu.  

Bir gün sahabelerden birisinin ―Ġhlâs Suresini‖ devamlı okuduğunu duyunca ―Vacip 

oldu! Vacip oldu!‖ buyurdu. Yanındaki sahabeler sordular. ―Ya Resulallah vâcip olan nedir?‖ 

peygamberimiz (sav) buyurdu: ―Ġhlâs suresini okuyana cennet vâcip oldu‖ buyurdular.
432

 

Bunu duyan sahabeler peygamberimizden duyduklarını hemen birbirlerine naklettiler ve 

anlattılar. Cennetin kendilerine vacip olması için Ġhlâs Suresini dillerinden düĢürmemeye 

baĢladılar. Ne zaman boĢ kalırlasa ihlâs suresini okuyorlar ve bunun faziletini birbirlerine 

anlatıyorlardı.  

Yine bir gün peygamberimiz (sav) ―Kim her gün yüz defa ‗Kul Hüvellahu Ehad‘ 

suresini okursa elli yıllık günahı affolur; ancak borcu kalır‖ buyurdular.
433

  

Muaz bin Abdullah (ra) anlatıyor: ―Bir gün Ģiddetli bir yağmur yağmıĢ ve her taraf 

karanlığa bürünmüĢtü. Bizler dehĢet içinde Resululah‘ı (sav) bekliyorduk. Yanımıza geldi ve 

‗Okuyun!‘ buyurdu. Bizler ‗ne okuyalım ya Resulallah!‘dedik. Buyurdular ki ‗Kul Hüvellah 

ve Muavvizateyni sabah akĢam üçer defa okumak her korkuya ve sıkıntıya kâfi gelir‘ 

buyurdular.‖
434

  

Peygamberimiz (sav) Allah‘a dua ve niyaz ederken O‘nu öven, Tevhidi öne çıkaran ve 

Ġmanın ifadesi olan cümlelerle dua eder ve sahabelerine de bunu tavsiye ederdi. Bir defasında 

Ģöyle buyurdu: ―Kim Allah‘ı zikretmek ve dua etmek amacı ile ‗Lâ ilâhe illallahu vahiden, 

ehaden, sameden, lem yettehiz sâhibeten ve veleden ve lem yekün lehu küfüven ehaden‘ derse 

ve bu Ģekilde Allah‘ı tesbih ve zikrederse ve bu Ģekilde Allah‘a dua ederse ona kırk milyon 

sevap yazılır.‖
435

  

Bu mübarek sure dinin temeli olan Tevhidi en hâlis Ģekilde beyan ettiği için ―Ġhlâs 

Suresi‖ ve ―Tevhid Suresi‖, iman ancak Tevhid hakikatine iman olduğundan dolayı da ―Ġman 

Suresi‖ denilmiĢtir.
436

 Peygamberimiz (sav) ―Bu sure Kur‘anın nurudur‖
437

 buyurduğu için de 

bu sureye ―Nur Suresi‖ denilmiĢtir. ―Kâfirun Suresi‖ ile ―Ġhlâs Suresi‖ ―Tevhit‖ inancının 

keyfiyetini anlattığı ve ―Lâ ilâhe Ġllallah‖ hakikatini tam olarak izah ettiği için bu iki sureye 

―ĠHLÂSEYN‖ denilmiĢtir.  

 

Kevser Suresinin Nüzulü:  

Peygamberimizin (sav) ilk olarak erkek bir çocuğu doğmuĢtu. Buna Kâsım adını 

vermiĢti. Bundan dolayı da peygamberimize (sav) ―Ebu‘l-Kâsım‖ lakabı verilmiĢti. Üç 

yaĢında vefat etti. Sonra ikinci oğlu Abdullah doğdu. O da çocuk yaĢta vefat etti. 

Peygamberimizin (sav) erkek çocukları vefat etmiĢti, ama kızları Zeynep, Ümm-ü Gülsüm, 

Fatıma ve Rukiye doğdu ama bu kız çocukları yaĢadı. Resulullah‘ın (sav) erkek çocukları 

nübüvvetinden önce vefat etmiĢti. Ancak müĢrikler dedikoduya nübüvvetin beĢinci senesinde 

baĢladılar.   

Mekke müĢriklerinden Âs bin Vâil, Ebu Cehil ve peygamberimizin komĢusu olan 

Ukbe bin Ebu Muayt peygamberimizin (sav) oğulları Kâsım ve Abdullah‘ın ölmüĢ olmasını 

dillerine doladılar. Âs bin Vâil Ģöyle diyordu: ―O Allah‘ın peygamberi ve iyi bir insan olsaydı 

oğlu olur ve neslini devam ettirirdi. O Ebterdir ve nesli kesiktir.‖
438
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Bu dedikodular mü‘minleri çok üzüyordu. Mü‘minlerin bu hususta çokça rahatsız 

edildiği ve her köĢe baĢında bundan dolayı sıkıĢtırılmaları bir müddet daha devam etti. Bir 

gün peygamberimiz (sav) sahabeler ile sohbet ederken kendisine bir ağırlık çöktü. Bir müddet 

daldı. Sonra gülerek gözlerini açtı ve Ģu ayetleri okudu: 

―Bismillahirrahmanirrahim.  

Şüphesiz biz sana Kevser‘i verdik. Öyle ise Rabbin için namaz kıl ve şükür için 

Kurban kes. Şurası muhakkak ki, nesli kesik olan sen değilsin. Senin şanın ve neslin kıyamete 

kadar devam edecektir. Asıl nesilleri kesilecek ve ebter olacak olanlar sana düşmanlık 

edenlerin tâ kendileridir.‖
439

 

Peygamberimiz (sav) sureyi okudu ve sonra buyurdu: 

―- Kevser nedir, bilir misiniz?‖ 

Sahabeler: 

―Allah ve Resulü daha iyi bilirler‖ dediler. 

Peygamberimiz (sav) buyurdu: 

―Bu bir nehirdir. Onu bana aziz ve celil olan Allah cennette verdi. Onda pek çok hayr-ı 

kesir vardır. Ümmetim kıyamette ona gelecek, kapları yıldızlar sayısı kadardır. O mübarek 

sudan içecekler.‖
440

 Yine, ―Kıyamette Sırattan geçtikten sonra ümmetim Kevser havuzunun 

etrafına toplanırlar. Her peygamberin bir havuzu vardır, ben ümmetimin çokluğu ile 

övüneceğim‖ dediler.
441

  

―Ben Ġbrahim Halilullah‘ın duası, Ġsa‘nın (asm) müjdesiyim. Kıyamet günü Ģefaat 

benimdir. Ben tüm peygamberlerle beraber bulunurken ümmetim ortaya çıkacak. Her 

peygamber bunu kendi ümmeti olmasını dileyeceklerdir. Ben ise ümmetimi abdest azalarının 

parlamasından tanıyacağım‖ buyurdular.
442

  

Yüce Allah bu surenin ilk ayetinde peygamberimizi (sav) övdü. Ona uyanları da 

dünyada ve ahirette pek çok hayra kavuĢacaklarını müjdelemiĢ oldu. Ġkinci ayeti ile nafile 

nevinden kılınan namaza devamın ve Kâbe‘yi tavaftan sonra kesilen kurbanın putlar için 

değil, Allah için kesilmesi gerektiğini ifade etti.  

Son ayeti ile de, Ġslâm‘ın azılı düĢmanları olan As bin Vail, Ubey bin Halef ve Amr 

bin HiĢam gibi dehĢetli kâfirlerin nesillerinin kesileceği ve her asırda gelen bu nevi Ġslam 

düĢmanlarının da nesillerinin kesik olacağını beyan buyurdular. 

 

Nahl Suresinin Nüzulü:
443

 

Mekke müĢrikleri Allah‘ın birliği konusunda müminlerin imanlarını sarsmak 

istiyordu. Çünkü onlar Allah‘ı inkâr etmiyorlardı. Ancak putlara taparak Allah‘a yaklaĢmak 

istiyordu. Bu ise en büyük Ģirk ve cehaletti. Allah‘ın ne meleklerden ne insanlardan ne de 

cinlerden yardımcıya, ihtiyacı yoktur. Nasıl olur da cansız varlıklarına ihtiyaç duyar, onlar 

iĢlerine ortak ederdi? Ancak müĢrikleri dar akılları ve menfaatlerini takip etmeleri, dünya 

hayatını esas almaları bunu anlamalarına imkân ve fırsat vermiyordu.  

Peygamberimiz (sav) devamlı olarak Allah‘ın birliğinden onlara bahsediyor, iman 

etmedikleri takdirde kıyametin erken kopacağı ve Allah‘ın azabının geleceğinden bahisle 

onları tehdit ediyordu. MüĢrikler de: ―Ey Muhammed! Hani korktuğun ve bizi tehdit ettiğin 

Ģey olmadı‖ diyorlardı. Son günlerde ise doğrudan doğruya Allah‘ın birliğine hücum 

etmiĢlerdi. ―Muhammed bizim ilahlarımızı bir tek ilah haline getirecekmiĢ! Diğerleri ne 
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olacak? Hem bir olan Allah her yere nasıl yetiĢir de her iĢi nasıl yapar?‖ diyerek imana hücum 

ediyorlardı.  

Yüce Allah onların inkârlarını ret, müminlerin imanlarını takviye etmek için Nahl 

suresinin ilk 34 ayetini inzal buyurdu. 

―Bismillahirrahmanirrahim 

Müşriklerin ortak koştuğu şeylerden münezzeh olan Yüce Allah‘ın emri gelmiştir. 

Onun çabuklaşmasını istemeyin. O Allah emrini Ruhu‘l-Emin olan Cebrail (as) vasıtası ile 

dilediği kuluna inzal buyurarak der ki: ‗Benden başka ibadete layık ilah yoktur. Benim 

emrimi halka duyur ve onlardan bana inanmayanları azabımla korkut!‘ 

Kâfirlerin ortak koştukları şeylere ihtiyacı olmayan ve tüm noksanlıklardan beri olan 

Allah gökleri ve yeri Hak ve hikmetle yarattı.  Allah insanı da bir damla sudan yarattı. Ama o 

yaradılışını unuttu da yaratanına karşı apaçık düşman kesiliverdi. Etlerinden faydalanasınız, 

giyinesiniz ve kendinizi koruyasınız diye sizin için ehli hayvanları yaratan da O‘dur. Ayrıca 

sabah akşam getirip götürürken sizin için iftihar vesilesi ve evinizin süsü de onlardır.   

Rabbiniz olan Allah size olan şefkat ve merhametinden dolayı eşyalarınızı ve 

ağırlıklarınızı da sizden alıp onlara yüklemiş ve size hizmetkâr kılmıştır. Onlara binesiniz ve 

istediğiniz yere rahatça gidebilmeniz için atları, katırları ve merkepleri de sizin emrinize 

verdik. Sizin için bilmediğiniz daha nice binek vasıtaları vereceğiz.
444

 

Doğru yolun ne olduğunu, ne yapmanız gerektiğini de Allah size açıkça bildirmektedir 

ki, yaradılış amacınızı anlayasınız ve bu amaç doğrultusunda hareket ediniz. Ancak sizi hür 

ve serbest bıraktı. Bunun için hak yoldan sapanlar da vardır. Dileseydi O hepinizi doğru yola 

sürerdi. Ancak bunu sizin hür iradenize bırakmıştır.  

Gökten suyu indiren, yerden sizin ve hayvanlarınız için hem içecek, hem de otlar ve 

ağaçlar bitiren, rızkınızı bu şekilde takdir edip veren de Allah‘tır. Böylece ekinler, 

hurmalıklar, üzümler ve tüm meyveleri size nimet olarak vermiştir. Bunu da düşünen akıl 

sahipleri için elbette Allah‘ın birliğine delilleri vardır.  

Dünyayı, ayı ve güneşi hizmetinize veren, bununla gece ve gündüzü çıkaran odur. 

Yıldızlar da onun emriyle hareket ederler. Şüphesiz bütün bunlarda akıl sahipleri için nice 

tevhid delilleri vardır.  

Denizleri sizin hizmetinize sunan da odur. Gemileri su üzerinde yüzdüren ve böylece 

seyahat ve ticaretinizi sağlayan, denizi balıklar ve süs eşyaları ile doldurup, sizlere rızk ve süs 

haline getiren de O‘dur. Bütün bunlar bir düzen ve intizam içinde cereyan ederler. Elbette bu 

düzen bir olan Allah‘ın eseridir ve size olan fazlı ve keremi sayesindedir. Sizin de göreviniz 

O‘na şükretmektir. Umulur ki şükredersiniz.  

Yeryüzü sizi sarsmasın diye dağları, istifade edesiniz diye nehirleri ve yolları ve 

hidayete eresiniz diye nice alametleri yaratan O‘dur. Yıldızlar vasıtası ile yollarınızı tayin 

edesiniz istedi. Bütün bunları yaratan ve sizin hizmetinize sunan hiçbir şey yaratamayan gibi 

olur mu? Hiç düşünmez misiniz? 

Allah‘ın nimetlerin saymaya kalksanız sayıp bitiremezsiniz. Hâlbuki sizler 

şükredeceğinize nankörlük ediyorsunuz. Allah bütün bunlara rağmen sizlere merhametle 

muamele ediyor. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir.  

Allah sizin açıktan yaptıklarınızı da gizlediklerinizi de çok iyi bilir.  

Müşriklerin ve kâfirlerin Allah‘ı bırakıp da kendilerine yalvardıkları şeyler yaratılmış 

varlıklardır. Yaratılmış olanlar hiçbir şey yaratabilir mi? Çünkü onlar diri değillerdir, 

ölüdürler. Ne zaman tekrar dirileceklerini de bilecek şuura malik değildirler.  
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Şu bir gerçektir ki, İlahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanlar, kalpleri inkâra, 

kendileri de hakkı kabul etmeyen kibirli kimselerdir. Şüphesiz Allah onları çok iyi bilmektedir. 

O, kibirli ve büyüklük taslayanları asla sevmez.  

Allah onları kıyamet gününde ―Hani nerede bana ortak koştuğunuz ve uğruna 

Mü‘minlere düşmanlık beslediğiniz ilahlarınız?‖ diyerek rezil eder. Biz inkârcıları ve 

kibirlileri ―Ebedi olmak üzere girin cehenneme!‖ diye cehenneme gönderir.  

İnanan ve Allah‘ın emir ve yasaklarına karşı gelenlerden sakınanlara ise dünyada da 

iyilik vardır, ahirette de. Ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu olan 

cennet gerçekten ne güzeldir. Melekler onların ruhlarını tertemiz olarak alırken ―Sizlere 

selam olsun. Amellerinizin karşılığı olarak cennet sizi bekliyor‖ derler.
445

 

 

Abdullah bin Mesut’un (ra) Kâbe’de Kuran’ı Açıktan Okuması ve MüĢriklerce 

Dövülmesi: 

 Bir gün sahabeler toplanıp sohbet ediyorlardı. Kur‘an hakikatlerini okuyor, müzakere 

ediyorlardı. Kalpleri ve gönülleri iman ile doluyor, Ģevke geliyorlardı. Kur‘an‘dan mahrum 

olanlarını düĢünüp konuĢarak, ―KeĢke bu baki hakikatlerden onlar da pay alsalar‖ diyorlardı.  

Sahabelerden birisi Ģöyle dedi: ―KureyĢliler bu Kur‘an‘ı yüksek sesle hiç dinlemediler. 

ġayet güzel bir Ģekilde okuyan olsa da onu dinleseler belki imana gelirler… Kur‘an-ı Kerim‘i 

Kâbe‘de yüksek sesle kim okur?‖  

Abdullah bin Mesut, ―Ben okurum‖ dedi.  

Bazıları da: ― Biz bu durumdan korkarız. KureyĢ size zarar verir‖ dediler. Ama Hz. 

Abdullah: ―Bırakınız ben okuyacağım‖ dedi.  

Ertesi gün kuĢluk vakti KureyĢliler toplantı halinde iken makamda ayaküzeri durarak 

yeni nazil olan ―Rahman‖ suresini okumaya baĢladı.  

KureyĢ müĢrikleri:  

―ġu Ümm-ü Abd‘in oğlu ne okuyor böyle, herhalde Muhammed‘in getirdiği bazı 

Ģeyleri okuyor‖ diye mırıldandılar ve kalkıp üzerine yürüdüler. Yüzüne gözüne vurmaya 

baĢladılar. ArkadaĢları onu zorla ellerinden aldılar.
446

  

Böylece peygamberimizden (sav) sonra Kâbe‘de ilk yüksek sesle Kur‘an okuyan 

sahabe Abdullah bin Mesut (ra) oldu.   

 

HabeĢistan’a Birinci Hicret (Hicrî 5. Yıl /M. 615 Recep Ayı) 

MüĢrikler baskılarını çeĢitli Ģekilde artırmaya devam ediyorlardı. Mekke, 

Müslümanlar için yaĢanmaz bir Ģehir haline gelmiĢti. MüĢriklerin bu baskılardan 

vazgeçmeleri de mümkün değildi. Müslüman olanları hapsediyor
447

 ve iĢkence ediyorlardı.
448

  

Peygamberimiz bir gün sahabelerin serzeniĢ ve Ģikâyetlerine karĢı Ģöyle dedi: 

―Sizler bari yeryüzünün çeĢitli bölgelerine dağılın. Allah sizi bir gün bir araya getirir.‖ 

―Nereye gidelim Ya Resülullah!‖ dediler.  

Peygamberimiz (sav) elini HabeĢ‘e doğru çevirdi. ĠĢaretle: ―ĠĢte oraya! HabeĢ‘e 

giderseniz iyi olur. Çünkü orada yanındakilere zulmetmeyen adil bir hükümdar vardır‖
449

 

buyurdu.   

HabeĢistan KureyĢ‘in bildiği, tanıdığı ve devamlı ticaret yaptığı bir yerdi. Geçimlerini 

oradan sağlıyorlardı.  

Peygamberimizin (sav) hicrete müsaade etmeleri üzerine sahabelerden 13 erkek ve 5 

kadın 18 kiĢi hazırlık yaptılar ve bir gece gizli olarak ve ayrı ayrı Mekke‘den çıktılar. Ġlk defa 
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Hz. Osman (ra) eĢi ile çıktı. Sonra diğer sahabeler Mekke‘nin çok uzağında bir araya geldiler 

ve Osman bin Mazun‘un (ra) baĢkanlığında HabeĢistan‘a gitmek üzere yola çıktılar. Mekke 

yakınlarındaki ġuaybe iskelesine gittiler. Orada hazır bulunan iki tüccar gemisi ile yarım 

altına gemiye bindiler.  

KureyĢ müĢrikleri durumu haber almıĢ peĢlerinden takibe çıkmıĢlardı. Ancak iskeleye 

vardıklarında tekneler yola çıkmıĢtı
450

. Bir Ģey yapamadan geri döndüler.   

Birinci Hicret kafilesinde HabeĢistan‘a hicret eden sahabeler Ģunlardır:  

1. Kafile reisi Osman bin Mazun (ra)  

2. Hz. Osman bin Affan (ra) ve eĢi Rukiye binti Resulullah (sav) 

3. Hz. Ebu Huzeyfe bin Utbe bin Rebia ve zevcesi Sehle binti Süheyl bin Amr 

4. Zübeyr bin Avvam bin Huveylid (ra) 

5. Mus‘ab bin Umeyr bin HâĢim bin Abd-i Menâf (ra)  

6. Abdurrahman bin Avf (ra)  

7. Ebu Seleme bin Abdu‘l-Esed ve eĢi Ümm-ü Seleme (ra)  

8. Osman bin Mazun bin Habib 

9. Amir bin Rebia‘l-Anzî ve zevcesi Leylâ binti Ebî Hamse (ra) 

10. Ebu Sabre bin Ebî Rahm bin Abdu‘l-Uzza‘l-Âmirî (ra) ve zevcesi Ümm-ü 

Gülsüm binti binti Süheyl bin Amr (ra)  

11.  Hâtip bin Amr bin Abd-i ġems (ra)  

12. Süheyl bin Beyzâ (ra) 

13. Abdullah bin Mesut (ra)
451

  

 

Hz. Osman (ra) zevcesi Hz. Rukiye ile beraber ilk olarak yola çıktıkları için 

peygamberimiz (sav) ―Lût peygamberden (as) sonra ailesini yanına alarak Allah yolunda ilk 

hicret eden insan Osman‘dır‖ buyurmuĢlardır.
452

  

Hicret eden sahabeler de ibadetlerini rahat bir Ģekilde ibadetlerini yaptılar. Geçimlerini 

de rahatlıkla sağladılar. Bu sahabeler ―Garanik Hadisesi‖nin Ģüyuuna kadar orada kaldılar. Bu 

olay HabeĢistan‘a ―Mekke ileri genleri Müslüman oldu ve küfürlerinden vazgeçtiler‖ Ģeklinde 

farklı Ģekilde yansımıĢ ve hicret eden müslümanların ―Öyle ise vatanımıza dönelim‖ diyerek 

Mekke‘ye geri dönmelerine sebep olmuĢtur.  

 

Yüce Allah Mekke’lilerin Bozuk Ġnançlarını Düzeltiyor: 

Mekke müĢriklerinin çok bozuk inançları vardı. Allah‘a inanıyorlardı ancak bu inanç 

onları putları Allah‘a Ģerik olarak kabul etmelerine engel değildi. Öldükten sonra bedenen 

dirilerek hesaba çekileceklerine de inanmıyorlardı. Allah‘a kız çocuğu isnat ediyorlar ama 

kendileri kız çocuklarını asla istemiyorlardı. Meleklere Allah‘ın kızları olarak bakıyorlardı. 

Melek inançları da bu açıdan çok bozuktu. Kader inançları da yoktu. Kaderi kendilerini 

zorlayan ve iradeyi hükümsüz kılan bir husus olarak görüyorlardı.  

Yüce Allah Nahl Suresi‘nin ikinci kısmını inzal buyurarak bu bozuk inançları tashih 

etti. Nazil olan ayetlerde yüce Allah mealen Ģöyle buyuruyordu: 

―MüĢrikler diyorlar ki ‗Allah dileseydi biz de atalarımız da putlara tapmazdık. Onun 

izni olmadan da hiçbir Ģeye ibadet etmez ve yasakladığı Ģeyleri yiyemezdik. Madem buna izin 

veriyor öyle ise yaptıklarımızdan neden sorumlu olalım?‘  

Ey Resulüm! Sen onların sözlerine aldırma. Onlardan öncekiler de aynı Ģeyleri 

söylemiĢlerdi. Hâlbuki biz onları serbest ve hür bıraktık. Peygamberin görevi de zorlamak 

değil; sadece anlayacakları Ģekilde tebliğ etmektir. Biz de onları hayra ve Ģerre zorlayıcı 

değiliz. Biz bunun için her ümmete bir peygamber bir elçi gönderdik. ‗Allah‘a ibadet edin ve 
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sizi Allah yolundan saptıran ve kendilerine mabut gibi değer verdiğiniz tağutlardan sakının‘ 

diye onlara bildirdik. Onlardan kimi iman etti, kimisi de sapıklıkta devam etti. ĠĢte yeryüzünü 

gezin ve dolaĢın. Ġnkârcıların akıbetlerinin ne olduğuna bir bakın!  

Ey Resulüm! Sen onların hidayete ermeleri için ne kadar hırs göstersen de Allah‘ın 

emirlerine ve peygamberlerine karĢı gelmeyi adet edinenlerin hakkı kabul etmeleri mümkün 

değildir. Onları Allah‘ın azabından da hiç kimse kurtaramaz.  

Onların inkâra cesaret etmemelerinin sebebi ölenleri Allah‘ın bir daha 

diriltmeyeceğine dair sapık inançlarıdır. Hatta bu hususta Allah‘a yemin bile ediyorlar. 

Hâlbuki ölüleri diriltmek Allah‘ın hak olarak takdir ettiği ve vaat ettiği sözüdür. Ne var ki 

insanların çoğu bunu idrak edemiyorlar. Allah bu vaadini mutlaka yerine getirecektir. Ta ki 

aralarındaki anlaĢmazlıkları ve haksızlıkları açıklasın ve adil olan Allah adaletini göstersin. 

Hak sahipleri hakkını alsın ve haksızlar da dünyada çekmedikleri cezalarını çeksinler. 

Böylece Allah kullarının hakkını alarak raiyetinin hukukunu koruyacak, inkârcıların 

yalancılıklarını da ortaya çıkaracaktır. Biz azimüĢĢan bir Ģeyin olmasını murat edersek o Ģeye 

―ol!‖ dememiz yeter. Biz her Ģeyi böyle yoktan yaratırız. Daha önce yarattığımız Ģeyleri 

neden tekrar diriltmeyelim?‖
453

  

 

Yüce Allah Yasin Suresi ile Öldükten Sonra Dirilmeyi Anlatıyor: 

KureyĢ müĢriklerinin ileri gelenlerinden Ubey bin Halef, Amr bin HiĢam (Ebu Cehil) 

Âs bin Vâil ve Velid bin Muğire öldükten sonra dirilmenin imkansızlığını aralarında 

konuĢtular. Dediler ki: ―Öldükten sonra dirilmiĢ hiçbir kimse yoktur. Ahirette dirilme 

meselesi de Muhammed‘in uydurmasıdır. Muhammed bununla insanları korkutarak kendisine 

bağlamak istiyor. Bunun için de ‗Allah ölüleri diriltecek ve konuĢturacak‘ deyip duruyor. Lât 

ve Uzza‘ya yemin olsun ki biz gideceğiz kendisi ile tartıĢacağız ve ona galebe çalacağız ve bu 

iddiasını çürüteceğiz‖ dediler.
454

  

Beraberce peygamberimizin yanına gelirler. Âs bin Vâil eline çürümüĢ bir kemik 

parçasını alır ve parmakları arasında ufalayarak Ģöyle dedi: ―Yâ Muhammed! Bu kemiklerin 

böyle ürümesinden sonra tekrar onun dirileceğini mi söylüyorsun?‖  

Peygamberimiz (sav): ―Evet! Allah seni de öldürecek, sonra diriltecek ve cehennemine 

sokacaktır‖ dedi.
455

 

Onlar ―Böyle saçmalık olmaz!‖ dediler ve dönüp gittiler. Sonra da ―Biz Muhammed‘e 

gittik ve böyle böyle dedik. O da bize cevap veremedi‖ diyerek bire on katıp anlattılar ve bu 

haberi tüm Mekke‘ye yaydılar. Gençlerin kafasına imansızlık tohumları ektiler ve 

Müslümanlara karĢı kıĢkırttılar.  

Bu olay üzerine Yasin Suresi nazil oldu.  

 ―Bismillahirrahmanirrahim. 

Yâ-Sîn! Hikmet dolu Kur‘ana yemin olsun ki, sen ey Resulüm dosdoğru ve istikametli 

yol olan ―Sırat-ı Müstakim‖ üzere insanlara gönderilmiş bir peygambersin. Kur‘an da 

kudreti her şeye galip ve rahmeti her şeyi kuşatan Allah katından inzal edilmiştir. Ta ki 

ataları inzar edilmediği ve korkutulmadığı için gaflet içerisinde bulunan bir topluluğu 

Allah‘ın azabından sakındırasın.  

Yemin olsun ki, Allah‘ın azabı onların üzerine hak olmuştur, bundan ancak iman 

edenler kurtulurlar, seninle münakaşa edenler ise iman etmezler. Biz onların boyunlarına 

çenelerini de oynatamayacak şekilde tasma geçirmişiz de hakka ve hakikate eğilmez olmuşlar. 

Bir de önlerine gerçekleri görmelerine engel olacak bir set, arkalarına da bir set koymuşuz, 

bunun için gerçekleri asla göremezler. Sen onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. 
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Sen ancak görmediği halde Allah‘tan korkan ve Kur‘an‘a inanan kimseleri ikaz edersin. 

Onları Allah‘ın affı ve güzel mükâfatını müjdele…..  

Ölüleri diriltecek olan da, onların amellerini zayi etmeyerek ceza ve mükâfat için 

kaydeden de biziz. Biz her şeyi İmam-ı Mübin‘de kaydetmekteyiz.  

Yazıklar olsun o kullara ki, ne zaman kendilerine bir peygamber göndersek onu alaya 

alırlardı. Onlar görmediler mi ki biz nice nesilleri yok ettik de bir daha geriye dönemediler. 

Sonra hepsini kıyamet gününde huzurumuza toplarız.  

Biz nasıl yeryüzünü güzün öldükten sonra baharın tekrar diriltiyoruz. Ondan taneler 

ve meyveler çıkartıyoruz da yiyip duruyorlar. Düşünmezler mi ki onları dirilten sizleri de 

diriltmeye kadirdir.  

Meyvelerinden yesinler diye ölmüş yeryüzünü ve kurumuş ölmüş gibi olan ağaçları her 

bahar tekrar diriltiriz de hurmaları ve üzümleri ondan yersiniz. Yine yerden çeşmeleri ve 

çayları çıkartırız da onunla bahçelerinizi sularsınız. Bütün bunları siz ellerinizle yapmadınız 

hepsini Allah yarattı. Hal böyle iken neden şükretmezsiniz? 

Bütün bunları yoktan yapan ve yoktan yaratan her türlü noksan sıfatlardan beri ve 

noksanlıklardan münezzeh olan Allah‘tır. Topraktan çıkan bütün bitkileri de sizleri de yoktan 

yaratan Allah‘tır. Daha bilmediğiniz çift çift varlıkları yaratmıştır da sizin haberiniz yoktur. 

Sonra gece ve gündüz de onun kudretinin delillerindendir. Sizi ölüler gibi uyutur, dirilir gibi 

uyandırır. Geceden gündüzü ve gündüzden geceyi çıkartır. Güneş de onun kudretine delildir. 

Kendisine tayin edilen yörüngesinde akıp gider. Bu ilmi her şeyi kuşatan ve kudreti her şeye 

galip olan Allah‘ın takdiridir. Ay için de biz menziller tayin ettik. Bu sınırların dışına 

çıkamaz. Dolayısıyla ne güneş aya, ne de ay güneşe yetişemez, her biri kendi yörüngesinde 

gezer durur. Bütün bunlar bizim ilim, irade ve kudretimizin en açık delilleridir. Böyle bir 

kudretten kim gizlenebilir ve ilminden kim kaçabilir.  

Hal böyleyken inanmayanlar ‗Bize va‘dolunan kıyamet ne zaman kopacak da azap bizi 

kuşatacak?‘ derler. Onların beklediği tek bir sayhadır; aniden onları yakalar da ne kaçmaya 

ve ne de tedbir almaya vakit bulamazlar ve ne de ailelerine dönebilirler. Bunu mu istiyorlar?  

Sonra sura üflenir de kabirlerinden kalkıp Rablerinin huzuruna koşarken kendilerini 

bulurlar. O zaman ‗Eyvâh bize!‘ derler. Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? Demek 

Rahman‘ın va‘di doğru imiş. Peygamberler bize doğru söylemiş!‘ derler. Böylece bir boru 

sesi ile hepsi huzurumuza toplanmış olurlar. O günde hiç kimseye hiçbir haksızlık yapılmaz. 

Ancak dünyada yaptıkları amellerinin karşılığını görürler.  

O gün cennetliklere gelince onlar büyük bir zevk ve safa içindedirler. Hanımları ile 

koltuklara yaslanmış olarak gölgeliklerde diledikleri yiyecek ve meyvelerden nimetlenirler. 

Sonsuz merhamet ve rahmet sahibi olan Allah‘ın selamı onlar üzerinedir. O gün mücrimlere 

―Çekilin ve cennetliklerden ayrılın!‖ diye ferman edilir. O günde ‗Ey Âdemoğulları! Size en 

büyük düşmanınız olan şeytanın yolundan gitmeyin! O şeytana değil bana kulluk edin! Doğru 

ve istikametli olan yol budur‘ denilmedi mi? diye sorulur. ‗hiç mi akıl etmediniz de çoğunuz 

yoldan çıktınız. İşte size va‘dolunan cehennem! Küfür ve inkârınızın neticesi budur. Haydi, 

oraya girin!‖ denir.  

Yine o gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri ve ayakları bize yaptıklarını 

anlatarak şahitlik ederler. Biz dileseydik onların gözlerini kör ederdik de hiçbir şey 

göremezlerdi. Şekillerini değiştirirdik de hiçbir şeye güzleri yetmezdi. Hiç düşünmez misiniz? 

Biz peygambere şiir öğretmedik, bu ona yakışmaz da. Ona öğrettiğimiz Kur‘anın 

kendisi, nasihatlerin en güzelidir. Biz bu Kur‘anı inzal ettik ki ölmüş kalpleri imanla diriltsin, 

akıl ve idrak sahiplerini ikâz etsin, inkarcılara da vadimiz gerçekleşsin.  

Onlar görmezler mi ki, biz kudretimizle onların istifadeleri için nimet olarak nice 

hayvanlar yarattık. Onları insanların emrine verdik de kimine binerler, kiminin de sütünden 

içer ve etinden yerler. Onlarda daha nice faydalar vardır. Bunları düşünerek şükretmez 

misiniz?  
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Bununla beraber o inkârcılar kendilerine faydalar dokunur zannederek Allah‘tan 

gayrı ilahlar edinirler. O ilahların onlara hiçbir yardımı olmaz; bilakis onlar ilahlarını 

korumak için asker kesilirler.  

Ey Resulüm! Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların konuşmalarını da kalplerinde 

gizledikleri niyetlerini de çok iyi bilmekteyiz. Görmedin mi o azgını ki biz onu bir damla 

sudan yarattık da sonra bize apaçık bir düşman kesiliverdi. Kendi yaratılışını unuttu da bize 

misal getirmeye kalkıştı. ‗Çürümüş kemikleri kim diriltecek?‘dedi.  

Ey Resulüm sen de ki: ‗Onu yoktan ilk önce kim yarattı ise o diriltecek.‘ O her şeyi 

hakkı ile bilerek yaratandır. O Allah sizin için yaş ve yeşil ağaçtan ateş çıkarır da onun ile 

ısınır ve yemeklerinizi pişirirsiniz. Ummadığınız şeylerden hiç beklemediğiniz şeyleri yaratan 

Allah elbette sizi yoktan yaratmıştır ve o Allah sizi tekrar diriltecektir. Gökleri ve yeri yaratan 

onların benzerini tekrar yaratamaz mı? Elbette yaratır. O her şeyi kudreti ile yaratan ve her 

şeyi hakkıyla bilendir.  

Biz Azimüşşan bir şeyin olmasını dilediğimiz anda o şey ‗Ol!‘ hitabını almıştır ve 

anında kudretimizle vücuda gelir. Biz her şeyi böyle yaratırız. Tesbih eder, överiz o zatı ki her 

şeyin hükmü ve tasarrufu elindedir. Övülmeye ve ibadete layık olan ancak böyle bir zattır. 

Neticede siz de ona rucu edeceksiniz.‖
456

  

Peygamberimiz (sav) surenin nazil olması ile çok sevindi. Hemen yanında bulunan 

Hz. Ali‘yi (ra) göndererek müslümanların gizli olarak ―Dar-ı Erkam‖a gelmelerini sağladı. 

Onlara nazil olan sureyi güzelce okudu. Vahiy kâtiplerine yazdırdı. Sonra sahabelerin ―Acaba 

peygamberimiz bu sure ile ilgili olarak ne açıklamalarda bulunacak?‖ Ģeklindeki meraklı 

bakıĢları içinde olduğunu görerek söze baĢladı:  

―Benim Kur‘anda yedi ismim vardır. Muhammed, Ahmed, Yasin, Tâhâ, Müddessir, 

Müzzemmil ve Abdullah‖
457

 ―Kim gece nazil olan bu Yasin Suresini okursa sabaha affedilmiĢ 

olarak çıkar. Her Ģeyin bir kalbi vardır. Kur‘anın kalbi de Yasin Suresidir. Kim Allah rızası 

için Yasin okursa mutlaka affolunur. Hastalarınızın yanında Yasin okuyunuz, Ģayet ölürse 

Allah her harfine mukabil on melâike indirerek o kiĢinin cenazesine katılırlar. Saf halinde 

cenâze namazını kılarlar ve ölüye istiğfarda bulunurlar. Defin olunana kadar da yanından 

ayrılmazlar‖
458

 buyurdu. Sonra ―Allah-u Taalâ mahlûkatı yaratmadan bin yıl önce Yâsin 

Suresini okudu. Melekler bu sureyi duyunca ‗Müjdeler olsun bu surenin nâzil olacağı 

ümmete! Müjdeler olsun bu sureyi ezberleyenlere! Müjdeler olsun bu Kur‘anı okuyan 

dillere!‘ diyerek Yâsin Suresini okuyanları tebĢir etmiĢlerdir‖ buyurdu.
459

 

Sahabeler birkaç gün içinde Yasin Suresini ezberlediler. Yakınlarına ve çocuklarına 

okudular. Peygamberimiz (sav) de Kâbe‘ye giderek müĢriklerin ileri gelenlerinin toplandığı 

makamda kendisine soru sormak için gelen Âs bin Vâil ve diğerlerine sorunuzun cevabı 

diyerek Yasin Suresini okudu. Onlar da seslerini çıkarmadan dinlediler ve hiçbir Ģey 

diyemediler.  

 

Nadr Bin Hâris’in Peygamberimize Su-i Kasdı:   

Peygamberimiz (sav) bir gün ―Hucun YokuĢu‖nu çıkıyordu. Öğlenin en sıcak an idi. 

Ortalıkta kimsecikler yoktu. Sıcaktan tüm Mekke halkı evlerine çekilmiĢlerdi. Mekke 

müĢriklerinden Nadr bin Hâris peygamberimizi görünce kendi kendine: ―Ben onu hiçbir 

zaman böyle tenhada yakalamamıĢtım‖ der. Saldırmak için koĢarak yanına yaklaĢır. 

Peygamberimizin yanına tam geldiği anda birden arkasını döner ve koĢarak kaçmaya baĢlar. 

Ebu cehil onun bu halini görerek seslenir: 

―-Nereden geliyorsun ve neden kaçıyorsun?‖  
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Nadr bin Hâris: 

―-Muhammed‘e saldırmak amacı ile peĢinde idim. Hacun denilen yerde sıkıĢtırdım. 

Aniden saldırdım. Baktım baĢımın üstünde kocaman ejderha gibi bir yılan ağzını açmıĢ bana 

saldırmaya baĢladı. Korktum ve ondan kaçmaya baĢladım‖ dedi.  

Ebu Cehil: 

―-Bu Muhammed‘in sihirlerinden birisidir‖
460

 dedi.   

 

Kıyame Suresinin Nüzulü: 

Yüce Allah Mekke müĢriklerini tehdit etmek, kıyametin kopacağını ve ahiretin mutlak 

surette kurulacağını kudreti ile dünyayı nasıl yaratmıĢ ise aynı Ģekilde ahireti de yaratacağını 

ifade için öldükten sonra dirilmenin kendisine ne kadar kolay olduğunu izah eden ve 

insanların akıllarına hitap eden delilerini ortaya koydu. Kıyame Suresini inzal buyurdu:  

―Bismillahirrahmanirrahim! 

Yemin ederim kıyamet gününe ki, biz kudretimizle o günü mutlaka getireceğiz. Yine 

kıyametin ve haşre şahit olduğu zaman kendisini kınayacak olan ―nefs-i levvâme‖ye de yemin 

ederim. O gün nefis kendisini kınayacaktır ama bu ona fayda vermeyecektir.  

İnsan öldükten ve toprağa karıştıktan sonra biz onun kemiklerini toplayamayacağımızı 

mı zanneder. Biz onu parmak uçlarına ve izlerine kadar toplar bir araya getirmeye kadiriz. 

Doğrusu insan ömrünü günahlarla geçirmek ister de ―Kıyamet ne zaman kopacak?‖ diye 

sorar. O gün geldiği zaman gözler kamaşır, ay tutulur, ay ve güneş bir araya toplanır. İnsan 

da ‗kaçış nereye?‘ der; ama kaçıp sığınacak hiçbir yer yoktur. O gün varılacak yer ancak 

Rabbin huzurudur.  

İnsanlar Rablerinin huzurunda toplandıkları zaman tüm yaptıkları kendilerine haber 

verilir. Her ne kadar günahlarına mazeret uydursa da kendi kendisinin şahidi olacaktır. 

Bahanelerin hiçbir değeri olmadığını görecektir. 

Ey Habibim! Cebrail sana Kur‘anı inzal buyurunca öğrenmek için acele ederek dilini 

oynatma. Onu kalbine yerleştirmek ve dilinden okutmak bize aittir. Cebrail okuyunca sen 

takip et. Sonra Kur‘anı açıklamak ve beyan etmek yine bize aittir.
461

   

Ne yazık ki sizler dünyayı seviyor ve ahireti bırakıyorsunuz. Hâlbuki o gün öyle yüzler 

vardır ki parlak, ışıl ışıl, rabbini temaşa eder. Yüzler vardır ki asık ve abuk, azabın kendisini 

saracağını bilir. 

Can boğaza gelince etrafındakiler ‗kurtaracak kimse yok mu?‘ diye bağrışırken, can 

veren anlar ki ayrılık vakti gelmiştir. Rabbinin huzuruna gideceğini bilir de ayakları birbirine 

dolanır. Çünkü o ne iman etti, ne de namaz kıldı. Üstelik rabbinin nimetlerini ve varlığını 

yalanladı, emirlerinden ve peygamberinden yüz çevirdi. Sonra da kurula kurula işine gitti. 

Kibirlenerek kabilesine ve evine gitti. 

İşte bundan dolayı belayı hak etmiştir. Bunun için bela layıktır sana!  

İnsan zanneder mi ki başıboş kalacaktır. O ebede mebustur ve ebedi hayat için 

yaratılmıştır. Biz onu dünyada bir damla sudan yarattık. Sonra onu kan pıhtısına çevirdik, 

sonra tesviye ederek insan haline getirdik. Kendisine güzel bir suret verdik. Ondan erkekler 

ve dişiler çıkarttık.  

Bütün bunları yapana ölüleri diriltmek hiç zor gelir mi?‖
462

  

Sure nazil olduktan sonra peygamberimiz (sav) son ayetine kadar okudu ve ―Belâ! Ve 

ene alâ zâlike mine‘Ģ-Ģâhidîn‖ (Evet, ben de buna Ģahitlik ederim!) buyurdular. Ve böyle 

demek sünnet oldu.
463
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Sonra peygamberimiz (sav) sahabelerine insanın baĢıboĢ yaratılmadığını, önemli 

vazifelerle dünyaya gönderildiğini izah buyurdular. Bu vazifenin baĢında Allah‘ın varlığına 

ve birliğine iman etmek, sonra ona ibadetlerin baĢı olan namazı kılarak ibadet etmek 

olduğunu açıkladı. ―Kim Allah‘tan baĢka ilah olmadığına, Muhammedin de onun kulu ve 

resulü olduğuna Ģahadet eder ve bunu kelime-i Ģahadeti okuyarak ilan ederse ona cehennem 

azabı haram olur ve cennet kendisine vacip olur‖
464

 buyurdular. Sonra ―Ġmandan sonra en 

hayırlı amel namaz kılmaktır‖
465

 buyurarak sahabelerini namaz kılmaya teĢvik etti. 

Sahabelerden birisi peygamberimize (sav) sordu:  

―Ey Allah‘ın Resulü!  Biz öldükten sonra dirileceğimize bütün kalbimizle inanıyoruz. 

Ancak müĢrikler bize bunun örneği olup olmadığını soruyorlar. Onlara akıllarına hitap edecek 

ve itirazlarını kesecek Ģekilde Kur‘anın dıĢında nasıl bir örnek verebiliriz?‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav):  

―Bir müslümanın ölerek dünyadan çıkması, bir çocuğun karanlık olan ana rahminden 

dünyaya doğması gibidir‖
466

 buyurdular.  Sonra ―Ġnsanı yoktan yaratan ve üç karanlık içinde 

ana rahminde dünyaya hazırlayan kudret elbette ölüm ile kabre giren bir kulunu çürümeye 

terk etmez. O kabri daha geniĢ olan ahiret âlemlerine açılan bir kapıya çevirir. Görmez 

misiniz ki bir hurma çekirdeği toprağa atılmakla çürümüyor; yeni bir hayata hazırlanıyor, 

sonra bir hurma ağacı oluyor. Bir çekirdekten yüce Allah binlerce hurma ve tohum çıkartıyor. 

En değersiz bir çekirdeği yok etmeyerek yeniden daha mükemmel bir hayata çıkaran kudret 

elbette en değerli varlık olan insanı çürümeye terk etmeyecektir‖ buyurarak haĢir ve tevhit 

dersi verdi.     

 

Ġnsan (Dehr) Suresinin Nüzulü: 

Yüce Allah Kıyame Suresinden sonra insanın yaratılıĢ amacına uygun hareket eder, 

iman ve amel-i sâlih ile Rabbini razı ederse ne gibi mükâfatı hak edeceğini beyan eden ―Ġnsan 

Suresini‖ inzal buyurdu.
467

  

―Bismillahirrahmanirrahim! 

İnsan henüz kendisine insan denilmediği ve adının anılmadığı önemsiz biz devir 

geçirerek nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan insan cesedinin inşasına kadar 

çeşitli devrelerden geçerek dünyaya gelmedi mi? 

Bu şekilde karışık bir sudan insanı yaratıp imtihan için dünyaya gönderen, dünyayı 

insana yaşanır bir mekân haline getiren ve o insana göz ve kulak vererek işitir ve görür hale 

getiren biziz. Sonra o insana peygamber ve kitap göndererek doğru yolu gösteren de biziz. 

Sonra ister şükretsin, ister nankörlük etsin, o ona aittir.  

Bütün bu nimetleri bizden bilmeyerek inkâr ile nankörlük yoluna sapan kâfirler için 

biz ahirette zincirler, bukağılar ve alevli ateşler hazırladık. İhlâs ile bize iman ve itaat 

edenlere ise bizim nimetlerimiz sonsuzdur. Onlar kâfur katılmış kadehlerde meşrubatın her 

nevini içerler. Kâfur ise cennette bir pınardır ki; Allah cennette onu dilediği şekilde akıtır. 

Çünkü ihlaslı müminler adaklarını yerine getirirler. Allah‘ın ahiretteki azabından korkarlar, 

kendi canlarının çektiği yiyeceklerden, yoksula, yetime ve fakire de yedirirler. Bunun karşılığı 

olarak da sizden herhangi bir isteğimiz yoktur, biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz derler. 

Ne bir teşekkür, ne bir karşılık beklemezler. Yine onlar biz yüzlerin karardığı dehşetli ahiret 

gününün azabından korkuyoruz, onun için biz bu iyilikleri yapıyoruz derler. Allah da onları o 

günün dehşetinden korur, yüzlerine güzellik, gönüllerine neşe ve sevinç bahşeder. Dünyada 

sabretmelerine mukabil, cennette ipekli elbiselerle mükâfatlandırır. 
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O iyi kullar cennet koltuklarına kurulurlar da, ağaçlar altında meyveleri kendilerine 

sunulmuş şekilde sohbet ederler. Orada ne sıcağın, ne de soğuğun etkisini görmezler. 

Etraflarında billur sürahiler, gümüş kadehler, cennet hurileri tarafından dolaştırılır. Zencefil 

katılmış selsebil şerbetlerinden içerler. Etraflarında saçılmış inciler gibi gülüp eğlenen cennet 

çocukları dolaşır. Onların neşelerine neşe katarlar. Siz orada nereye bakarsanız büyük bir 

mülk ve mükemmel nimetler görürsünüz. Üzerlerinden kalın ipekten yapılmış gümüş 

ziynetlerle süslenmiş elbiseler giyerler.   

Rableri onlara yaptığı ikram ve ihsanlarla dünyadaki yaptıklarının zayi olmadığını 

göstermiştir. Gayretlerinin mükâfatını böylece almış olurlar.  

Ey Resulüm! Biz sana Kur‘an‘ı peyderpey vahy ediyoruz ki güzelce öğrenesin ve 

öğretesin. Müminler de böylece daha iyi anlarlar. Bunun için vazifene devam et. Rabbinin 

hükmü gelene kadar da sabret, hiçbir kâfire ve günahkâra da aldırma. Sabah akşam Rabbinin 

adıyla ibadete devam et. Gecenin bir kısmında namaz kıl, uzun gecelerde de Allah‘ı zikir ve 

tesbih et.  

O inkârcıların çoğu dünyayı sever. Önlerine gelecek dehşetli güne aldırmazlar. Onları 

yaratan, azalarını sap sağlam yapan biziz. Dilediğimizde onların yerine başkalarını getiririz. 

Bu ayetler sizler için birer öğüttür. Dileyen Rabbinin rızasına ulaştıracak bir yol tutar. Ancak 

Allah dilemedikçe siz de hiçbir şey isteyemezseniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilir. Ve her işi 

hikmetle yapar. O dilediklerini rahmetine eriştirir. Siz buna layık olmaya çalışın. Zalimler 

için ise pek acı bir azabın olduğunu unutmayın.‖
468

  

 

Kur’an-ı Kerim Ġman Dersi Veriyor: 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerimde ve bilhassa ilk nazil olan sure ve ayetlerde hep iman 

dersleri vermekteydi. Peygamberimizin (sav) ve sahabelerin müĢriklerle mücadelesi ve cihadı 

imanı anlatmak, Allah‘ın birliğine iman dersi vermek ve putlara tapmanın ne derece insana 

yakıĢmadığını izah etmek ve ahirete imanı anlatmaktan ibaretti. Dinin ve imanın temel 

rükünleri bu iki esas üzerinde toplanıyordu.  

Mü‘minlerin sohbetleri bütün imanî meseleler üzerinde oluyordu. Kur‘anın tefekkürî 

ayetlerinin okunduğu, imanî meselelerin konuĢulduğu bu meclislere sahabeler ―Ġman 

Meclisleri‖ diyorlardı.  Ġki mü‘min bir araya geldikleri zaman ―Haydi gelin imanımızı 

kuvvetlendirelim‖ diyerek Kur‘an okuyor ve anlamı üzerinde tefekkür ediyorlardı.  

MüĢrikler de Allah‘ı inkâr etmiyorlardı ancak ―Tevhitçi‖ bir imanı, yani Allah‘ın 

birliğini kabul etmiyorlardı. Allah‘ın birliği ile beraber kâinatta hüküm ve hâkimiyetini 

akıllarına sığdıramadıkları için Ģirki savunuyorlardı. Bir de öldükten sonra dirilmenin 

imkânsız olduğunu savunuyorlardı. MüĢriklere göre insan dünyada ne yaparsa yanına 

kalıyordu. Tevhit ve haĢir konusunda mü‘minlerle çekiĢiyorlardı. Kur‘an ayetleri de onların 

peygamberimize sordukları sorulara cevap niteliğinde inzal ediliyordu. 

Bu durum aslında yüce Allah‘ın ―Ġlim, Ġrade ve Kudretini‖ bilmemek ve Allah‘ı 

tanımamaktan kaynaklanıyordu. Bundan dolayı yüce Allah hemen hemen bütün sure ve 

ayetlerinde zatını isim ve sıfatları ile tanıtıyor ve kâinattaki eserlerini nazar-ı dikkate sunarak 

bunları ancak Allah‘ın yapabileceğini ders veriyordu. Böylece akıl ve duygulara hitap ederek 

yine iman dersi veriyor, imanı olanları da imanlarını devamlı surette takviye ediyor ve 

kuvvetlendiriyordu.  

O günlerde yeni nâzil olan ―Vâkıa Suresi‖ de aynı esasları ders veriyor ve Allah‘ın 

kudret ve hikmet delillerini insanların nazarlarına göstererek Allah‘ın birliğine ve Ahirete 

imanı ders veriyordu.  

 

 

                                                 
468

 Ġnsan Suresi, 76:1–3 



 140 

Vâkıa Suresinin Nüzulü: 

Bu sure en önemli hadise olan Kıyamet ve HaĢirden bahsettiği için Allah tarafından 

―Vâkıa‖ ismi verilmiĢtir. Peygamberimiz (sav) bu sure hakkında ―Kim her gece Vâkıa 

suresini okursa ona asla Ġman fakirliği isabet etmez‖
469

 buyurdular.  

Çünkü bu sure imanı güçlendirir, maddi ve manevi rızkı celbeder. Bundan dolayı bu 

surenin her gece okunmasını peygamberimiz (sav) teĢvik etmiĢlerdir.  

Yüce Allah bu surede mealen Ģöyle buyurmaktadır: 

―Bismillahirrahmanirrahim. 

Kıyamet koptuğu zaman artık onu kim inkâr edebilir? O zaman mü‘minler yüce 

makamlara çıkarken kâfirler alçaltıcı bir azaba giriftar olurlar. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, 

dağlar parçalanarak toz gibi savrulduğu zaman sizler üç sınıfa ayrılmış olursunuz. Ne 

mutludur o zaman ―Eshab-ı Meymene‖ olan hayır ve bereket ehli mü‘minlere! Yazıklar olsun 

―Eshâb-ı Meş‘eme‖ denen uğursuz güruha!  

Hayırda öne geçenler mükâfatta da öne geçeceklerdir. Onlar Allah‘ın rızasına 

yaklaşanlardır. Onlar nimetler dolu cennettedirler. Onların birçoğu önceki peygamberlerin 

ümmetleridir. Onlar mücevherlerle işlenmiş koltuklarda karşılıklı olarak otururlar, 

etraflarında hizmet eden ellerinde içecekler dolu kadehler, dolu testiler ve cennet çocukları 

vardır. Beğendikleri meyvelerden yerler ve istedikleri kuş etleri ile beslenirler. Yine orada 

kendilerine hizmet eden sadef içindeki inciler gibi ceylan gözlü huriler vardır. Bütün bunlar 

mü‘minlerin dünyadaki iman ve amellerinin mükâfatıdır. Orada onlar ne bir boş söz duyarlar 

ne de kendilerini incitecek bir durumla karşılaşırlar. İşitecekleri sözler selam ve emniyet 

temennisinden ibarettir.  

Ne mutludur ―Eshab-ı Yemin‖ olanlar! Bir onların dünya kadınlarını da yeni bir 

yaratılış ile yeniden yaratırız da kocalarına düşkün yaşıt bakireler yapmışızdır.  

Yazıklar olsun ―Eshab-ı Şimale‖ ki onlar iliklerine kadar işleyen kaynar sular içinde 

azap çekerler. Simsiyah hiçbir yeri göstermeyen kapkaranlık bir duman ile kaplı cehennem 

ateşinde azapları katlanarak artmaktadır. Çünkü onlar dünyada gayr-i meşru zevk ve 

eğlenceye düşkün kimselerdi. Şirk ve inkârda da çok ısrarcı idiler. ―Biz ve atarlımız ölüp 

toprağa karıştıktan sonra tekrar mı diriltileceğiz?‖ derlerdi.  

Ey Resulüm sen onlara de ki: ‗Atalarınız da sizler de hepiniz kıyamet günü kesin tayin 

edilmiş vakitte mutlaka Allah‘ın huzurunda toplanacaksınız.‘ 

Ey Allah‘ın ayetlerini yalanlayan sapıklar! Zakkum ağacından mutlaka yiyecek, 

karnınızı onunla doyuracak üzerine de kaynar sulardan içeceksiniz. Ne doyacak ne de suya 

kanacaksınız! İşte hesap günü sizin mükafatınız da budur!.. 

Sizi yaratan, yokluk karanlıklarından varlık âlemine sizleri çıkaran biziz; öldükten 

sonra da sizi biz dirilteceğiz. Hâlâ inanmayacak mısınız? 

Siz görmez misiniz döktüğünüz meniyi? Onu bir insan haline getiren siz misiniz yoksa 

biz miyiz? Aranızda ölümü takdir eden de biziz. Ölüm bir yokluk değil ki tesadüfe havale 

edilsin. Biz sizleri kudretimizle ikinci bir hayata hazırlıyoruz. Sizi öldürüp yerinize yenide 

başkalarını yaratan, sizi bilmediğiniz şekilde tekrar diriltmekten aciz olur mu? 

İlk yaratılışınızı biliyor ve inkâr etmiyorsunuz, nasıl olur da sizi yoktan kudreti ile 

yaratanı tekrar diriltmekten aciz bulur da inkâr edersiniz? Siz hiç düşünmez misiniz?  

Görmez misiniz ektiğiniz tohumu? Onu siz mi topraktan çıkarıyorsunuz yoksa biz mi? 

Dileseydik biz onu kuru bir ot halinde bitirirdik de şaşar kalırdınız. Ekmeğimiz zayi oldu ve 

mahrum kaldık derdiniz. 

Görmez misiniz içtiğiniz suyu? Onu buluttan siz mi sağıyorsunuz yoksa biz mi 

indiriyoruz? Dileseydik onu acı bir su yapardık da hiçbir fayda göremezdiniz. Hala şükretmez 

misiniz?  
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Görmez misiniz yaktığınız ateşi? Onun ağacını siz mi yaratıyorsunuz yoksa biz mi? Biz 

o ateşi sizin faydalanmanız için nimet yaptık. Artık siz de her şeyden yüce olan rabbinizin 

adını anarak,  onu tazim ve tesbih ediniz. 

Yemin olsun yıldızların mevkilerine ve yörüngelerine… Bu pek büyük bir yemindir. 

Keşke bilseniz!.. Şüphesiz bu Kur‘an dünyada ve ahirette faydası büyük bir kitaptır. Allah 

katında şerefi çok yücedir ve Allah tarafından korunmuştur. Ona temiz olanlardan başkası 

dokunamaz. O âlemlerin rabbi olan Allah katından inzal edilmiştir. Siz onu inkâr etmekle 

değerini düşüremezsiniz; ancak inkârınızla kendi değersizliğini ortaya koymuş olursunuz. Siz 

böylece Allah‘ın büyük rahmetinden mahrum kalırsınız. Keşke siz de düşünseniz de bu 

rahmetten istifade etseniz!  

Bir zaman sonra can boğaza gelir dayanır. Etrafınıza şaşkın şaşkın bakarsınız. 

Elinizden hiçbir şey gelmez. Size hiçbir faydası dokunmayacak olanlardan yardım istersiniz 

de size asla yardım etmezler. Hâlbuki biz size her şeyden daha yakınız da bunu 

imansızlığınızdan göremezsiniz. Madem öldükten sonra dirileceğinize inanmıyorsunuz, ölümü 

bir idam-ı ebedi telakki ediyorsunuz o zaman ölümü durdurun. Kurtulun ölümün dehşetinden..  

Ölen kişi iman eden ve salih amel işleyen ise Allah‘ın rahmetine ermiş, rızasına 

yaklaşmışlardır. Ölüm onun için rahata, rahmete ve ebedi saadete ulaştıran bir yoldur. 

Cennete güzel nimetlere kavuşma vasıtasıdır. İşte ahirette defteri sağ tarafında verilen 

―Eshab-ı Yemin‖ onlardır. Ölen kimse Allah‘ın ayetlerini yalanlayan sapıklardan ise onun 

akıbeti kaynar suyu olan ve ateşin su gibi kaynadığı cehenneme atılmaktır.  

İşte bütün bunlar bilfiil yaşanarak doğruluğu bilinen hakikatler hakikatlerdir.  

Öyle ise Ey Habibim! Rabbinin yüce adını an! Onu tüm noksan sıfatlardan tenzil 

ederek tespih et.‖
470

 

Sureyi okuyarak vahiy kâtiplerine yazdıran peygamberimiz (sav) sahabelerle sohbete 

baĢladı. Sahabelerden birisi sordu:  

―Allah‘ın adını nasıl tesbih edecek, onu nasıl zikredeceğiz ey Allah‘ın Resulü?‖ 

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: 

―Kur‘an okuyarak. Ümmetimin en fazileti ibadeti Kur‘anı yüzüne bakarak okumaktır. 

Kur‘an hem zikir kitabıdır, hem fikir kitabıdır. Kur‘an okumak ibadettir. Dualarınızı da 

Kur‘an ayetleri ile yapmalısınız.
471

 Sizler de Allah‘ı bolca Kur‘an okuyarak zikredin.
472

 Size 

benim ve benden önceki peygamberlerin halifelerinin kimler olduğunu haber vereyim mi? 

Onlar Allah için Allah‘ın kitabını okuyan ve ezberleyen ve manasını da düĢünerek devamlı 

Allah‘ın kitabını okuyanlardır.‖
473

  

Sonra Ģöyle buyurdular: ―Bir cemaat evlerinde toplanarak Kur‘an okurlar, aralarında 

müzakere ederek anlamaya çalıĢırlarsa mutlaka onların üzerine manevi bir huzur iner. 

Kendilerini Allah‘ın rahmeti kuĢatır. Melekler o evi tavaf ederler. Allah da kendi katındaki 

meleklere onu överek zikreder.‖
474

 

Diğer bir sahabe Ģöyle dedi: 

―Ey Allah‘ın Resulü! Ben Kur‘andan fazla bir Ģey ezberleyemiyorum. Bana Allah‘ı 

zikr için yetecek bir Ģeyler öğretir misin?‖ 

Peygamberimiz (sav) buyurdu: 

―Öyle ise Ģu dile kolay olan tesbihleri öğren ve sık sık oku: ‗Sübhanallahi ve‘l-hamdü 

lillahi ve Lâilâhe illallahü vallahü ekber. Vela havle velâ kuvvete illâ billah‘l-aliyyu‘l-azim.‖ 

Sahabe sordu: ―Ya Resulallah kabul ettim. Bu Allah içindir. Peki, benim için olan 

nedir?‖ 
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Peygamberimiz (sav) gülerek buyurdular: 

―Kendin için de Ģöyle dua et: ‗Allahümmeğfir lî, verhamnî, vecbürnî, verzuknî, 

vehdinî ve âfinî ve‘fuannî‖ (Allahım! Beni affet, bana merhamet et, beni esirge, beni maddi 

ve manevi rızıklandır, beni hidayetinden ayırma ve bana dünya ve ahirette af ve afiyet ver)  

Sahabe iki elini yumarak ―Ģimdi oldu‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) buyurdu: ―ĠĢte bu kiĢi iki elini de hayırla doldurmuĢtur.‖
475

 

Sonra peygamberimiz (sav) sahabelerine dönerek buyurdu:  

―KiĢiyi cennete sokan iki haslet ve iki huydur. Bunları yapmak çok kolaydır ama 

yapan çok azdır. Sizler her namazın arkasında on kere ‗Sübhanallah‘ on kere ‗Elhamdülillah‘ 

on kere ‗Allahu ekber‘ deyiniz. Ġkincisi de yatağa girdiğiniz zaman aynı Ģekilde Allah‘ı 

tesbih, tahmid ve tekbir ediniz.
476

 ġeytan sizi bundan alıkoymaya çalıĢır. Siz ise bunu 

yapmaya devam ediniz.‖
477

  

Sahabeler bu sohbetten fevkalade müstefid olarak kalpleri iman ve marifet ile dolu bir 

Ģekilde evlerine dağıldılar. Hemen öğrendiklerini tatbik etmeye baĢladılar. Her nereye 

giderlerse gitsinler giderken, gelirken ve yolda yürürken Allah‘ın tesbih etmeye ve 

peygamberimizin (sav) öğrettiği ―Sübhanallahi ve‘lhamdü lillahi ve Lâilâhe illallahü vallahü 

Ekber vela havle vela kuvvete illa billahi‘-l aliyyül azim‖ demeye baĢladılar. Nereye 

otururlarsa orada hemen kur‘andan bildikleri ayetleri okur üzerinde düĢünürlerdi. Birbirleri ile 

karĢılaĢtıkları zaman da hemen ―Siz bu gün Resulullahı gördünüz mü? O nelerden bahsetti? 

Ne gibi yeni bilgilere ulaĢtınız?‖ diye birbirlerine sorar ve bilmediklerini öğrenmeye 

çalıĢırlardı.  

Peygamberimiz (sav) bir gün onlara ―Her ağaç ve taĢın yanında Allah‘ı zikrediniz. O 

ağaçlar ve taĢlar sizin zikrinize, imanınıza ve ibadetinize Ģahitlik edeceklerdir. Böylece Allah 

yanında Ģahitlerinizi çoğaltmıĢ olursunuz‖
478

 buyurmuĢlardı. Bunun için sahabeler nereye 

otururlarsa orada her taĢ ve ağacın altında Allah‘ı zikretmeyi kendilerine adet edinmiĢlerdi. 

Nerede bir özellik ve güzellik görürlerse ―Sübhanallah‖ derlerdi. Hangi tepeye ve dağa 

çıkarlarsa etrafı temaĢa ederler, Allah‘ın azamet ve kudretini eserlerinde görerek ―Allahu 

Ekber‖ derlerdi.  

Yine Allah‘ın resulünden iman dersi alan sahabelerin en önemli ibadetlerinden birisi 

de Kur‘anda geçen tefekküre ait olan Allah‘ın ayetlerini okuyarak tefekkür etmeleri ve kâinat 

kitabına bakarak da Kur‘an ayetlerini hatırlayıp imanlarını artırmaları idi. Böylece sahabeler 

Kur‘an ile varlıklar ve kâinat arasında bağ kurarak kâinatı da Kur‘an gibi okumalarıydı. 

Çünkü Kur‘an varlıklardan misaller vererek ―Hiç düĢünmez misiniz?‖
479

 diye onları varlıklar 

üzerinde düĢünmeye teĢvik ediyordu. Onlar da bunu peygamberimizden (sav) gördükleri 

Ģekilde yapıyorlardı. Bunun için de sık sık dağlara ve bağlara gitmek için Mekke‘den 

uzaklarda bir araya geliyorlardı.
480

 Bazen de tenha yerlere gider bu nevi ibadet-i tefekküriyi 

yaparlardı.  

Bu hususta öne çıkan sahabelerden biri Ebu Derda (ra) diğeri ise Ebu Zer (ra) idi. 

Peygamberimiz (sav) sahabelerine sık sık ―Ġmanınızı Lâ ilâhe illallah ile yenileyiniz‖
481

 

buyuruyordu. Sahabeler de bu emre ittibaen ―Ġman Meclisleri‖ oluĢturuyorlardı. Burada 

Kur‘an okuyarak, üzerinde düĢünerek imanlarını artırıyorlardı.  
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Bir gün Abdullah bin Revaha (ra) karĢılaĢtığı bir sahabeye ―Gel Ģurada oturalım da 

Rabbimize olan imanı tazeleyelim‖ demiĢti. Sahabe anlayamadığı için ―bizim imanımız yok 

mu ki tazelemeye çalıĢalım‖ diye öfkelendi ve doğru Resulullah‘a (sav) gitti ve: 

―Ey Allah‘ın Resulü! Bakınız Ġbn-i Ravaha‘ya, Senin getirdiğin imandan insanları 

uzaklaĢtırıyor ve bir saatlik imana götürüyor‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) gülerek: 

―Allah Ġbn-i Ravaha‘dan râzı olsun! O meleklerin kendisi ile iftihar ettiği iman 

meclislerini seviyor‖
482

 buyurdu. Sahabe de yanlıĢını anlayarak Resulullahtan ve Abdullah bin 

Ravaha‘dan özür diledi.  

Abdullah bin Ravaha‘dan (ra) baĢka Hz. Ömer (ra) ve Muaz bin Cebel (ra) da 

arkadaĢlarının elinden tutar ve ―Gelin bir saat Kur‘an okuyarak Allah‘ı zikredelim ve Allah‘a 

olan imanımızı tazeliyelim ve artıralım‖ derlerdi.
483

 Sahabelerden bazıları ―Biz mü‘min değil 

miyiz?‖ derlerdi. Onlar da ―Evet biz mü‘miniz; fakat Allah‘ı zikredersek imanımız daha da 

artar‖ Ģeklinde cevap verirlerdi.
484

  

Bunun üzerine ―Mü‘minler o kimselerdir ki, Allah‘ın adı zikredilince kalpleri ürperir 

ve titrer. Kendilerine Allah‘ın ayetleri okununca da imanları artar ve yalnız Rablerine 

tevekkül ederler‖
485

 ayeti nazil oldu, imanın delillerle kuvvetleneceği beyan buyruldu ve 

sahabelerin arasındaki itirazvari konuĢmalara son verdi.  

 

MüĢriklerin Zakkum Ağacı ile Alay Etmeleri ve Saffat Suresinin Nüzülü: 

Vakıa suresini okuyan müĢrikler zakkum ağacının bahsini duydukları zaman ―Biz bu 

ağacı bilmiyoruz‖ dediler. Afrika‘dan Mekke‘ye gelmiĢ olan birini buldular ve ona sordular. 

O da ―Bu bizim dilimizde ‗kaymak‘ ile ‗hurma‘ demektir‖ dedi.
486

 Bunun üzerine Abdullah 

bin Zibara ―Allah evlerimizde zakkum ağacını çoğaltsın‖ dedi.  

Ebu Cehil bunu duyunca KureyĢlilerin toplandığı yere gitti ve ―Ey KureyĢ cemaati! 

Muhammed‘in Ģu sizi korkuttuğu Ģeyin ne olduğunu biliyor musunuz?‖ dedi. KureyĢliler 

―Bilmiyoruz‖ dediler. Ebu Cehil: ―Bu Medine‘de tereyağı veya kaymakla yenen Avce 

hurmasıdır. Vallahi onu elimize geçirirsek lokma lokma yutarız‖ dedi.  

Bunun üzerine etrafındakilere emir vererek tereyağı ve kaymak ile avce hurmasını 

getirtti ve bir ziyafet verdi. Sonra da Muhammed cehennemde bunu yiyeceğimizi söylüyor 

diyerek gülüĢerek yemeye baĢladılar.
487

   

Bu olay üzerine ―Saffat Suresi‖ nâzil oldu. 

 

―Bismillahirrahmanirrahim. 

Saf halinde dizilerek Allah‘ın emirlerine boyun eğen, cihat eden ve namaz kılanlara 

yemin olsun. İnsanlara iyiliği emrederek şeytanları kovanların hakkı için… Allah‘ın ayetlerini 

okuyanların hakkı için… Şüphesiz Rabbiniz olan Allah birdir. O Allah sema arzın ve her ikisi 

arasındakilerin Rabbidir. Güneş ve yıldızların doğduğu yerlerin rabbi de Allahtır.  

Biz azimüşşan dünya semasını yıldızlarla süsledik. Onu her türlü asi şeytanlardan 

koruduk. O şeytanlar melekleri dinleyerek kulak hırsızlığı ile bilgi çalamazlar; her taraftan 

taşlanarak kovulurlar. Ahirette de onlar için dâimî bir azap vardır.  

Ey Resulüm! Şimdi sor o müşriklere bütün bunları yaratmak mı zordur yoksa 

kendilerini mi? Biz insanı yapışkan bir çamurdan yarattık. Sen Allah‘ın ayetlerini tefekkür 

ederek kudretini hayranlıkla seyrederken onlar seninle ve Allah‘ın ayetleri ile alay ettiler. Sen 
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onlara bir öğüt verirsen güzelce dinlemezler. Bir mucize göstersen bu defa da onunla alay 

ederler. Derler ki ―Bu apaçık bir sihirdir. Biz ölüp de toprağa karıştıktan sonra mı 

diriltileceğiz?‖  

Sen onlara de ki: ‗Evet! Hem de hor ve hakir bir durumda diriltileceksiniz.‘ Bunun 

için sadece bir ses, bir sayha yeterlidir. Bir de gözlerini açarlar ve ‗Eyvâh! Yazıklar olsun 

bize. İşte yalanlayıp durduğumuz hesap günü!‘ derler.  

‗O zalimleri önce tevkif edin ve hesaplarını görün, sonra da yoldaşları ve tapındıkları 

putları ile beraber sürün cehenneme!‘ denir. Orada Allah‘ın hükmüne teslim olmuşlardır ve 

asla birbirlerine yardımcı olamazlar. Kendi aralarında çekişirler de birbirlerini suçlarlar. 

Tâbi olanlar liderlerine ‗Siz suret-i haktan görünerek bizi aldattınız‘ derler. Büyükleri ve 

liderleri de onlara ‗Biz sizin iradenizi elinizden almadık ve sizi zorlamadık. Sizler kendiniz 

iman etmediniz. Kendi arzularınızla azgın bir topluluk oldunuz. Ama burada Rabbimizin 

azabını hak ettik. Evet, biz sizi yoldan çıkardık, çünkü biz de yoldan çıkmış sapık kimselerdik‘ 

derler de pişman olup dururlar. İşte onlar azapta ortaktırlar. İşte biz de mücrimleri böyle 

cezalandırırız.  

Dünyada iken onlara ‗Allah‘tan başka ilâh yok‘ denilince kibirlenirler ve ‗Mecnun bir 

şâirin hatırı için ilâhlarımızdan vaz mı geçeceğiz?‘ derlerdi. Hâlbuki o peygamber onlara hak 

ve hakikati getirmişti. Kendisinden önceki peygamberleri de tasdik etmişti. Bunun için 

inanmayanlar o pek acı azabı hak etmişlerdir. Bu onların kendi yaptıklarının cezasından 

başka bir şey değildir.  

Allah‘ın ihlâslı kulları ise bundan müstesnâdır. Onlar için ise nimetlerle dolu 

cennetler vardır. Cennet pınarlarından doldurulmuş kadehlerle, içinde lezzetli, içince ne aklı 

gideren ne de sarhoş etmeyen bembeyaz şaraplar sunulur. Yanlarında ise kocalarından 

başkasına gözlerini çevirmeyen, iri gözlü, sedef içinde saklı inciler gibi hanımları vardır. 

Cennette kurulan kürsüler üzerinde oturarak birbirleriyle sohbetler ederler ve dünyadaki 

maceralarını anlatırlar. İçlerinden biri der ki ‗Benim bir arkadaşım vardı. Bana ‗ölüp de 

toprak olduktan sonra dirilmeye sen inanıyor musun?‘ diye sorardı. ‗Şimdi onun ne halde 

olduğunu biliyor musunuz?‘  

Bir da bakarlar ki o cehennemde kızgın alevlerin içinde yanmaktadır. Cennetteki o 

mü‘min ona seslenir: ‗Allah‘a yemin olsun ki, sen kendin gibi beni de bu azaba ve felâkete 

sürükleyecektin. Eğer Rabbimin bana olan ihsanı ve ikramı olmasaydı ben de 

cehennemliklerden olacaktım.‘ Sonra cennetteki arkadaşlarına döner ve der ki: ‗Dünyadaki 

ilk ölümümüzden sonra artık bize ölüm yok değil mi?‘ biz artık azaba da uğratılacak değiliz. 

Ne mutlu bize!‘  

 İşte muhakkak ki bu pek büyük bir kurtuluş ve fevz-i azimdir. Çalışan işte böyle bir 

mükâfat ve bu güzel sonuç için çalışmalıdır.  

Bu mu daha hayırlı bir ziyafettir, yoksa zakkum ağacı mı? Muhakkak ki biz o zakkumu 

müşrikler ve zalimler için bir belâ kıldık. O öyle bir ağaçtır ki cehennem vadilerinde biter. 

Meyvesi şeytan başına benzer. Onu karınlarına doldururlar da içlerini parçalar, 

susuzluklarını artırır. Kanmak için su yerine kaynar sudan içerler de o su onlara daha büyük 

azap verir. Böylece cehennemde azap çeker dururlar. Onlar bunu yoldan çıkmış atalarının 

izini takip etmek için yaparlar. Biz onlara da nice peygamberler göndermiştik. Şimdi onların 

ne halde olduklarını görmezler mi? Kendileri de kazandıkları da yok oldu ve cehennem 

ateşine girdiler.  

Allah‘a inanan ve ihlâsla ibadet edenlere gelince bunlar hem dünyada, hem de 

ahirette kurtuluşa erdiler. Nuh bize dua etmişti, duasını pek güzel bir şekilde kabul ettik. Onu 

ve ailesini büyük bir felaketten kurtardık. Dünyada onun neslini devam ettirdik. Sonra da 

kendisine güzel bir nam nasip ettik. Bütün âlemlerde Nuh‘a selam olsun. İşte biz iyilik yapan 

Salih kullarımızı böyle mükâfatlandırırız. O bizim imanlı kullarımızdandı. İman etmeyenleri 

ise tufanda boğduk ve helâk ettik. Onlardan hiçbir eser kalmadı.  
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Şüphesiz İbrahim de onun yolundan gidenlerdendi. Rabbine temiz bir kalpla gelmişti. 

O babasına ve kavmine dedi ki: ‗Siz neye ve kime ibadet ediyorsunuz? Allah‘tan başka ilahlar 

mı uyduruyorsunuz? Siz âlemlerin Rabbini ne zannediyorsunuz?‘ Derken gece yıldızlara göz 

attı. Puthanedeki merasime katılmamak için ‗Ben hastayım‘ dedi. Onlar da onu bırakıp 

gittiler. İbrahim putların yanına gitti ve sordu: ‗Size verilen bu yiyecekleri neden 

yemiyorsunuz? Size ne oldu ki konuşmuyorsunuz?‘ Putlara yaklaştı ve kırmaya başladı.  

Putlarının kırıldığını gören kavmi koşarak geldiler. İbrahim onlara: ‗Kendi elinizle 

yontup yaptığınız bu putlara mı tapıyor, onların size yardım edeceğini mi umuyorsunuz? 

Hâlbuki sizi de putlarınızı da yaratan Allah‘tır. Sizin tüm yaptıklarınızın yaratıcısı da 

Allah‘tır.  

Onlar ise İbrahim‘i tuttular ve hapsettiler. ‗Şurada İbrahim için bir bina yapıp içine 

ateş doldurun ve onu ateşe atın‘ dediler. Onlar İbrahim‘e tuzak kurmak istediler. Biz de 

onların tuzağını bozup onları rezil ettik.‖  

Sonra Yüce Allah Musa, Harun,  Ġlyas, Lut ve Yunus (as) ile ilgili kavimleri ile olan 

mücadelelerini anlattı. Sonra Ģöyle buyurdu: 

―İzzet ve azamet sahibi olan Rabbin müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. 

Tüm peygamberlere salât-ü selam olsun. Hamd ve övgü, şükür ve minnet âlemlerin Rabbi 

olan Allah‘a hastır.‖
488

  

Peygamberimiz (sav) sureyi sahabelere okudu ve vahiy kâtiplerine yazdırdı. Sonra 

Ģöyle buyurdu: ―Bu yaktığınız ateĢ, cehennem ateĢsinin yetmiĢte biridir.‖  

Sahabeler dediler: ―Vallahi bu ateĢ de yeterlidir ey Allah‘ın Resulü.‖  

Peygamberimiz (sav) buyurdular: ―Cehennem ateĢi dünya ateĢinden altmıĢ dokuz 

parça fazladır. Her bir parçanın da sıcaklığı dünya ateĢi kadardır.‖
489

 

Sahabelerden birisi sordu: ―Cehennemdeki bu sıcaklık insanı eritip yok etmez mi?‖  

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: ―Cehennem ehli cehennemde ne ölür ne de 

yaĢar.‖
490

  

Sonra Ģöyle devam etti: ―Yüce Allah cenneti yarattığı zaman Cibril‘e haydi git ona bak 

diye emretti. O da gitti, baktı ve Ģöyle dedi: ‗Ġzzetin ve celâlin hakkı için bunun ihtiĢamını 

duyan herkes oraya girmek ister.‘ Yüce Allah cennetin yolunu nefsin hoĢuna gitmeyen 

zorluklarla döĢedi. Sonra Cebrail‘e ‗ġimdi git cennetin yoluna bak‘ buyurdu. Cebrail (as) gitti, 

baktı ve ‗Ġzzetin hakkı için bu yolu aĢarak hiç kimse oraya girmeye muvaffak olamaz‘ dedi.  

Sonra Yüce Allah cehennemi yarattı. ‗Cebrail‘e git oraya bak‘ ferman etti. Cebrail (as) 

gitti, cehenneme baktı ve Ģöyle dedi: ‗Ġzzetin ve celâlin hakkı için bunun dehĢetini duyan hiç 

kimse buraya gelmek istemez.‘ Sonra Allah cehennemin çevresini ve yolunu nefsin hoĢuna 

giden Ģeylerle doldurdu. ―ġimdi de cehennemin yoluna bak‘ ferman etti. Cebrail (as) gitti, 

cehennemin yolunu gördü ve ‗Ġzzetin ve celâlin hakkı için kimse onun cazibesinden kendisini 

kurtaramaz, o yol onları alıp cehenneme sürükler‘ dedi.‖
491

  

Sonra peygamberimiz (sav) müĢriklerin alay ettikleri zakkum ağacının durumunu ve 

ilgili ayeti okuyarak Ģöyle buyurdular: ―Varlığım kudret elinde olan Allah‘a yemin ederim ki, 

eğer zakkumdan bir damla yeryüzüne damlatılmıĢ olsaydı yeryüzü insanlarının tüm 

rızklarının tadını bozar ve zehire çevirirdi. Artık kendileri için zakkumdan baĢka yiyecek 

bulunmayanların vay haline!‖
492

 

Bir sahabe ―Onlar mesuldürler‖
493

 ayetini sordu. Peygamberimiz (sav) cevap verdi: 

―Kıyamette herkes Ģu beĢ Ģeyden sorulacaktır. Gençliğinden, ömründen, ilminden, amelinden 
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ve malından… Gençliğini nerede nasıl geçirdiğinden, ömrünü nerede nasıl tükettiğinden, ilim 

öğrenip öğrenmediğinden ve öğrendiği ilim ile amel edip etmediğinden, malını nerde ve nasıl 

kazandığından ve nerde nasıl harcadığından mutlaka mü‘min kâfir bütün kullar sorguya 

çekilecektir.‖
494

  

Sahabeler bu sohbetten çok istifade ederek, öğrendiklerini çocuklarına, hanımlarına ve 

akrabalarına anlatmak üzere evlerine dağıldılar. 

 

Peygamberimiz (sav) Ġbrahim’e (as) Ġttibaen Kâbe’deki Putları Kırması:  

Ġbrahim‘in (as) putları kırmasını anlatan ayetler nazil olmasından sonraki bir zamandı. 

Bir gün peygamberimiz (sav) Hz. Ali‘yi (ra) yanına alarak Kâbe‘ye geldi. Hz. Ali henüz 14 

yaĢlarında bulunuyordu. Ali‘yi (ra) güçsüz gören Resulullah (sav) ona: ―Omzuma çık!‖ 

emrettiler. Hz. Ali (ra) mübarek omzuna çıktı. Birden göğün ufuklarını tutabilecek bir 

keyfiyette kendisini gördü. Kâbe‘nin kapısının üzerinde sarı maden ve bakır karıĢımı bir 

heykel/put vardı. Peygamberimiz (sav) ―Onu yerinden oynat ve yere at!‖ emrettiler. Hz. Ali 

(ra) o putu aĢağı-yukarı, sağa-sola ve öne-arkaya sallayarak yerinden oynattı ve koparttı, 

sonra da aĢağıya fırlattı. Heykel aĢağıya düĢer düĢmez cam gibi dağılarak kırıldı. Sonra 

peygamberimiz (sav) Hz. Ali‘yi (ra) omzundan yere indirdi. Kimselere görünmeden kâbe‘den 

çıktılar.
495

  

Yüce Allah peygamberimizin (sav) bu davranıĢını beğendi; ancak kâbedeki putların 

kırılmasından daha önemli olan Allah‘ın evi, insanın gönül kâbesi olan kalplerdeki Ģirk ve 

küfür putlarının kırılması daha önemli idi. Bu hususları ihtiva eden Ġbrahim‘in (as) kıssasının 

anlatıldığı ―En‘am Suresi‖nin ilgili ayetlerini inzal buyurdu.  

Yüce Allah bu ayetlerde Ģöyle buyurmaktadır: 

―Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan Allah‘tır. O Allah bir şeyin olmasını murat 

ederse ―Ol!‖ der ve o şey hemen oluverir. Onun sözü haktır ve her şeyin hazinesidir. Sura 

üfürülüp kıyamet koptuğu zaman sizler de görecek ve bileceksiniz ki hâkimiyet ve sadece 

O‘nundur. O görüneni de görünmeyeni de her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yapar. 

Allah her şeyden hakkıyla haberdardır. 

Hatırla o zaman ki, İbrahim babası Âzer‘e ‗Sen putlardan bir sürü ilah mı 

ediniyorsun?‘ ben senin bu durumunu apaçık bir sapıklık olarak görüyorum‘ demişti. Allah 

varlık ve birliğini kesin delillerle aklî olarak da bilsin diye İbrahim‘e (as) göklerde ve yerdeki 

ayetlerini göstermişti.  

Gece olunca İbrahim (as) yıldızları gördü de ‗İşte benim rabbim bu olsa gerek‘ dedi. 

Yıldızların batışını görünce de ‗Ben, beni bırakıp batıp gidenleri sevmem!‘ diye onlardan yüz 

çevirdi. Bu defa ayı doğarken gördü. ‗İşte benim rabbim bu olsa gerek... Bu yıldızlardan hem 

daha büyük hem de ışığı yıldızları bastırıyor‘ dedi. Onun da battığını gördü ve ‗Rabbin bana 

hidayeti ile doğru yolu göstermezse muhakkak ki ben de sapıklar güruhundan olurum‘ dedi.  

Sabah oldu da güneşin doğuşuna şahit oldu. ‗İşte rabbim budur. Bu hepsinden daha 

büyük ve daha muhteşemdir‘ dedi. O da akşam batıp gidince kavmine döndü ve ‗Ey kavmim! 

Ben sizin Allah‘a şirk koştuğunuz şeylerden çok uzağım. Tüm batıl din ve düşüncelerinizden 

uzaklaşarak gökleri ve yeri yaratan ve bir olan Allah‘a yüzümü çevirdim. Ben asla Allah‘a 

şirk, eş ve ortak koşanlardan değilim‘ dedi. 

Kavmi onunla münakaşaya tutuştular. O da onlara: ‗Allah beni hidayeti ile doğru 

yola eriştirmişken, siz benimle bu konuda münakaşa mı ediyorsunuz? Ben asla ona şirk 

koşanlardan olamam. Sizin ona şirk koştuklarınızdan da asla korkmam. Rabbim dilemedikçe 

siz de asla bana zarar veremezsiniz. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Siz hala düşünmez 

misiniz?‘ dedi. Sizler elinizde hiçbir delil olmadığı halde Allah‘a şirk koşmaktan 
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korkmuyorsunuz da, ben mi sizin hiçbir şeye gücü yetmeyen şeriklerinizden çekinip 

korkacağım? Kim kendisinden korkulmaya daha lâyıktır? Haydi, cevap verin? Her şeye kâdir 

olan Allah‘tan mı, yoksa kendisine bile faydası olmayan şeriklerden mi korkulmalı?‘dedi.‖
496

  

Bu ayetlerle yüce Allah peygamberimizi (sav) kalplerdeki Ģirk putlarını temizleyerek 

Allah‘a olan imanı kuvvetlendirmek gerektiği konusunda irĢad buyurdu. Peygamberimiz (sav) 

de Kur‘an-ı Kerimi çok çok okumak ve imanı kuvvetlendirmek konusunda sahabelerini teĢvik 

edici konuĢmalar yaptı.  

ġöyle buyurdu: ―Sizin en hayırlınız Kur‘anı öğrenip öğretenlerinizdir.‖
497

 ―Demirin 

paslandığı gibi kalpleriniz de dünya iĢleri ve günahlarla paslanır. Bunun cilâsı da Kur‘an-ı 

Kerimi okumak ve ölümü hatırdan çıkarmamaktır.‖
498

  

Bir sahabe peygamberimize (sav) sordu: ―Ey Allah‘ın Resulü! Ben falan kabilenin 

ticaret hissesini satın aldım. Onu satarak Ģu kadar kar elde ettim.‖ 

Peygamberimiz (sav) buyurdular: ―Sana ondan daha hayırlısını haber vereyim mi?‖  

O da: ―Böyle bir Ģey var mıdır? Ey Allah‘ın Resulü?‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav): ―Evet! Bir kiĢi Kur‘andan bir ayet öğrenirse onun kârı daha 

fazladır‖ buyurdular. 

Bunun üzerine o sahabe gitti ve Kur‘andan on ayet öğrendi ve ezberleyerek geldi ve 

Resulullah‘a (sav) okudu.‖
499

 

ĠĢte Allah‘ın Resulü her vesile ile Kur‘an okumayı ve ezberlemeyi teĢvik ederek 

kalplerde iman nurunun parlamasına hizmet ediyordu. ġanlı sahabeleri de peygamberimizden 

(sav) öğrendiklerini baĢkalarına öğretme gayreti içerisinde çalıĢarak Kur‘an nurlarının etraf-ı 

âleme neĢrine çalıĢıyorlar ve hayatlarının en mühim gayesi olarak bu ―Ġman ve Kur‘an 

Hizmetini‖ görüyorlardı.  

 

Peygamberimizin (sav) Gece Sabaha Yakın Kâbede Kur’an-ı Kerimi Açıktan 

Okuması ve MüĢriklerin Gizli Olarak Dinlemeleri: 

Peygamberimiz (sav) Yüce Allah‘ın emri olarak gece yarısından sonra kalkarak 

Kur‘an-ı Kerimi açıktan güzel bir seda ve tatlı bir eda ile okuyordu. Yüce Allah Ģöyle 

buyurmuĢtu: 

―Ey elbisesine bürünerek uyuyan habibim! Gecenin yarısında veya biraz geç veya 

sabah erken kalk, Kur‘an-ı Kerimi tane tane ve açıktan oku; böylelikle gecenin bir kısmını 

ibadette geçir. Gece vakti kalkmak nefse daha çok tesir eder, Kur‘anı okuyarak Allah‘ı 

zikretmen için de daha elverişlidir. Gündüz ise senin için uzun bir meşguliyet ve çalışma 

vaktidir. Rabbinin adını anıp zikrederek tam bir ihlâs ile O‘na yönel! O Allah doğunun da 

batının da, her şeyin de rabbidir. Ondan başka ilâh yoktur; sen de sadece O‘nu vekil edinerek 

O‘na güven ve dayan.‖
500

 

Peygamberimiz (sav) seher vakti Kur‘an-ı Kerimi tertil üzere tane tane okuyordu. 

Mekke‘liler de küme küme her tabakadan gelerek pencerelerden peygamberimizi (sav) 

dinliyorlardı. Bu onların kalplerine ve gönüllerine iĢliyor, tesir ediyordu.  

Bir gün Mekke‘lilerin ileri gelenlerinden Ebu Cehil, (Ebu‘l-Hakem Amr bin HiĢam) 

Ebu Leheb ve Ubeyy bin Halef peygamberimizi dinlemeye gelmiĢlerdi. Baktılar ki 

dinleyenler çoğunlukta Kur‘an dinlemeyi engellemek için tedbir almaya karar verdiler. Bizim 

gelerek dinlediğimiz Kur‘anı baĢkalarına yasaklarsak tesirli olamayız. Öyle ise öncelikle biz 

bir daha Kur‘an dinlemeye gelmeyelim dediler. Ancak bu defa da kendilerini tutamayarak 
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gizlice gelmeye baĢladılar. Üç gece üst üste birbirleriyle karĢılaĢtılar. Daha sonra 

yeminleĢerek gelmediler ve birbirlerini kolladılar.
501

  

Ebu Cehil daha sonra Peygamberimizin (sav) okuduğu Kur‘anı dinlemeyi 

engelleyebilmek için oyun ve eğlence meclisleri tertip etmeye baĢladı. Peygamberimizin 

okuduğu Kur‘anı dinlememeleri için davul çaldırıyor ve bilhassa gençleri tertip ettiği oyun 

eğlence ve masal meclislerine davet ediyor, bunun için organizeli hareket ediyordu. 

Bizans‘tan, Ġran‘dan ve Yemen‘den getirttiği ―Esâtir‖ adı verilen masal ve hikayeleri 

Arapçaya tercüme ettiriyor ve ―Muhammed‘in masallarından daha güzelleri burada var‖ 

diyerek onları okutup gençlere dinletiyordu. Ancak bunda istedikleri sonucu alamadılar.  

Bir gün Ebu Süfyan, Nadr bin Harise, Velid bin Muğire, Utbe bin Ebi Rabia, ġeybe 

bin Rebia, Umeyye bin Halef ve Ebu Cehil Kur‘an dinlemeyi engellemek üzere bir araya 

gelmiĢlerdi. Nadr bin Hârise‘ye Ģöyle dediler: 

―Yâ Ebâ Kâtile! Sen Muhammedin bu okuduklarına ne diyorsun?‖ 

Nadr bin Hârise: ―Ne diyeceğimi tam olarak bilemiyorum; ancak dilini oynatarak 

benim size anlattığım eski devirlerin masallarını anlatıyor‖ dedi.  

Ebu Süfyan: ―Ancak ben onun anlattıklarının bir kısmını gerçek buluyorum‖ dedi.  

Ebu Cehil ileri atılarak: ―Sakın bu söylediğin Ģeyi bir baĢkasının yanında söyleme!‖ 

dedi.
502

  

Nadr bin Hârise Ģâirdi. Rum ve Acem hikâyelerini ticaret içim gittiği yerlerden getirir 

Arapçaya çevirerek nazm ve Ģiir haline getirerek yazar, okur ve okuturdu. Halk da onun 

okuduklarını ve anlattıklarını zevkle dinler ve eğlenirlerdi. Bu toplantıda Nadr bin Hârise‘ye 

görev verildi. Böylece daha fazla nazm ve mizah Arapça‘ya çevrilerek nazmedilecek ve 

yaygınlaĢtırılacaktı. Böylece Arap gençleri Kur‘anı değil bu hikâye ve masalları okuyacaklar, 

okuma yazma bilmeyenler de okuyanları dinleyerek eğleneceklerdi.  

Yüce Allah bu durumu sevgili peygamberine haber verdi. ġöyle buyurdu: 

―Onlardan senin okuduğun Kur‘anı dinleyenler vardır. Fakat biz onların sana ve 

Kur‘ana olan düĢmanlıkları sebebiyle kalplerine perdeler koyduk da Kur‘anı hakkıyla 

anlamalarını engelledik. Kulaklarına da ağırlık verdik. Her türlü mucizeyi görmüĢ olsalar da 

düĢmanlıkları sebebiyle ona inanmazlar. Hatta sana gelerek ‗Bunlar eskilerin masallarıdır‘ 

derler. Onlar hem baĢkalarını Kur‘anı dinlemekten ve ona inanmaktan alıkoyarlar, hem 

kendileri ondan uzaklaĢırlar. Böylece kendilerini felakete atarlar da farkına varmazlar.  

AteĢin karĢısında durup da ‗Eyvahlar olsun bize! Ne olurdu dünyaya geri 

gönderilseydik de Rabbimizin ayetlerine inanan mü‘minler olsaydık‘ dediklerini bir görsen! 

Onlara müsaade edilmez. Onlar daha önce gizledikleri kötülükleri açıkça karĢılarına çıktığı 

için onlar böyle söylerler. Dünyaya geri gönderilseler yine kendilerine yasak edilen Ģeyi 

yapmaya devam ederler. Onlar gerçekten yancıdırlar. Bunun sebebi de onlar ‗Bizim hayatımız 

dünya hayatından ibarettir; bir daha diriltilecek değiliz‘ demeleri ve dirileceklerine 

inanmamalarıdır.‖
503

  

Kur‘an-ı Kerim Arap müĢriklerinin isyan ve tuğyanlarının sebebinin âhireti inkâr 

olarak göstermiĢtir. Bunun için de Kur‘an öldükten sonra dirilmeyi aklî delillerle izah ve ispat 

edecek ayetlerini inzal buyurmuĢtur. Bu Ģekilde mü‘minlerin imanlarını kuvvetlendirerek 

müĢriklerin müslümanların kalplerine Ģüphe sokmaya çalıĢmalarını engellemiĢtir. Ġnkârcıların 

fikirlerini de çürütecek delilleri ortaya koymuĢ ve cehaletlerini bir güzel göstermiĢtir.  

Kâf Suresi bu amaçla nazil olmuĢtur. Yüce Allah Kâf Suresinde öldükten sonra 

dirilmeyi bir güzel ispat etmekte ve müĢriklerin cehâletlerini ortaya koyarken mü‘minlerin de 

imanlarını fevkalade güçlendirmektedir. 
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Kâf Suresinin Nüzulü: 

―Bismillahirrahmanirrahim, 

Kâf. Pek şerefli olan yüce Kur‘ana yemin olsun ki kâfirler içlerinden kendilerini 

Allah‘ın azabı ile korkutan bir peygamberin gelmesine çok hayret ettiler de ‗Bu pek acip bir 

şeydir. O peygamber bizim ölüp toprak olduktan sonra dirileceğimizi söyleyerek Allah‘ın 

azabı ile korkutuyor. Bu akla sığmayan garip bir durumdur‘ dediler. 

Biz toprağın neyi eskittiğini çok iyi biliriz. Toprak onların cesetlerini yer; ama ruhları 

ve işledikleri amelleri katımızda muhafaza etmekteyiz. Gerçekte o kâfirler kendilerine 

hakikatler tebliğ edildiği zaman onu yalanladılar. Şimdi ise cehennem azabının bir numunesi 

olarak inkârlarından dolayı kalpleri azap içerisindedir.  

Onlar üstlerinde bulunan gökyüzüne bakmazlar mı, onu biz nasıl bina etmişiz. Onda 

hiçbir çatlak var mıdır? Biz yeryüzünü de döşemişiz, orada sabit dağlar, bitkiler, çift çift 

canlılar yerleştirmişiz. Bunlarda hak ve hakikati arayanlar için ibret alınacak pek çok deliller 

vardır.  

Biz yine gökten bereketli bir su indirerek kullarımıza rızk olsun diye bağlar, bahçeler, 

taneli ekinler salkımlı üzümler ve üst üste binmiş hurma ağaçları çıkardık. O su ile ölmüş 

yeryüzünü dirilttik. İşte sizin kabirlerinizden çıkışınız da böyle olacaktır. Bütün bunlarda 

şaşılacak bir durum yokta, sizin topraktan tekrar çıkışınız mı daha aciptir? Hâlbuki bunlar 

birbirinin benzeridir. Her bahar yeryüzünü tekrar dirilten elbette sizleri de tekrar diriltmeye 

kadirdir.  

Bundan daha acibi şudur ki: Yemin olsun ki, biz insanı yoktan yarattık. Nefsinin ona 

ne vesvese verdiğini de çok iyi biliriz. Çünkü biz insana kendi şah damarından daha 

yakınızdır. Biz onun her yaptığını biliriz; ancak kendilerine şahitlik etsinler diye sağına ve 

soluna iki melek koymuşuz da her şeylerini kaydetmektedirler. İnsanın ağzından bir söz 

çıkmaz ki biz onu kayıt altına almayalım.  

Derken ölüm gelir de aniden onu yakalar. O zaman ‗işte sizin kaçıp durduğunuz şey 

budur‘ denilir. Ve nihayet sura üfürülür. Bu da kıyametin evvelidir. Her ikisinden de kaçış 

yoktur. Ve nihayet vaat olunan gün gelip çatar. Herkes yanında kendisine şahitlik eden 

meleklerle beraber gelir. Gafil olduğu gün gelmiştir ve gözünden perde kalkmıştır. Her şeyi 

ayan beyan görür olmuştur. Yanındaki melekler de ‗İşte onun amel defteri‘ diye defterini 

gösterirler. Biz de deriz: ‗Atın on ve onun gibi inatçı kâfirleri cehenneme! O kimse ki, Allah‘a 

inanmakla beraber başka ilahlar da edinmiş, haktan şüphe etmiş, zulme sapmış ve var gücü 

ile hayra engel olmuşlardır. Atın onu şiddetli azabın içine!‘ deriz. 

O kişi şeytanı bahane eder de huzurumuzda şeytan ile çekişmeye başlar. ‗Ey Rabbim 

beni bu şeytan yoldan çıkardı‘ der. Şeytan der ki: ‗Ey Rabbimiz onu ben azdırmış da yoldan 

çıkarmış değilim. Zaten o açık bir sapıklık içindeydi.‘ Yüce Allah buyurur: ‗Huzurumda şimdi 

çekişmeyin. Ben sizi dünyada ikaz etmiştim. Benim vaadim asla değişmez. Ben kullarıma asla 

zulmedici de değilim.‘ Biz o dehşetli günde cehenneme ‗Doldun mu?‘ diye sorarız. O da: 

‗Daha yok mu?‘ diye cevap verir. 

O gün cennet de takva sahiplerine yaklaştırılır. Zaten o müttakiler cennetten uzak 

değillerdi. Kalplerinde imandan kaynaklanan bir huzur ve mutluluk dünyada da onlara 

cennet saadeti yaşatıyordu. İşte Allah‘a yönelen ve onun emirlerini koruyanlar için vaat 

olunan budur. Onlar görmedikleri halde rahmandan korkan ve günah işlemekten çekinen ve 

yalnız ona yönelmiş bir kalple huzuruna gelenlerdir. Onlara da ‗Hak ettiğiniz cennete ve 

saadet-i ebediyyeye selametle girin!‘ deriz. Orada onların dilediği her şey vardır. Bizim 

katımızda ise bundan daha fazlası bulunur.  

Biz bundan önce de nice nesilleri helâk ettik. Onlar bunlardan kat kat güçlüydüler. 

Memleket memleket dolaşır dururlardı. Hiç Allah‘ın azabından kaçacak yer bulabildiler mi? 

Şüphesiz bunda kalbi ve aklı olan, düşünen ve anlayanlar için öğüt ve deliller vardır.  
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Ey Resulüm! Andolsun ki biz yerleri ve gökleri altı günde hak ve hikmet üzere yarattık 

ve bu bize asla ağır gelmedi. Sen onların söylediklerine sabret. Sabah güneşin doğmasından 

önce ve akşam batmadan önce Rabbini hamd ile tesbih et! Gecenin bir kısmında ve secdelerin 

arkasında da Rabbini tesbih et. Şüphesiz size hayatı veren ve ölümü takdir eden de biziz. 

Dönüşünüz de nihayet bizim huzurumuza olacaktır. O gün geldiği zaman insanlar 

kabirlerinden süratle çıkarlar. Onları böyle toplamak elbet bize zor gelmeyecektir.  

Ey Resulüm! Sen onların saçma sapan sözlerine aldırma! Onların sözlerini biz duyar 

biliriz. Sen onları imana da zorlayacak değilsin. Sen benim tehdidimden korkanlara öğüt 

vermeye devam et. Senin görevin budur. Gerisini bize bırak. Biz hikmetimizin gereği ne ise 

onu yaparız.‖
504

  

Peygamberimiz (sav) sureyi sahabelerine öğretti ve kâtiplerine yazdırarak ―Dâr-ı 

Erkam‖ dıĢında bulunan tüm sahabelerine ulaĢtırmalarını söyledi. ġöyle buyurdu: ―Kâf, ve‘l-

Kurân‘l-mecîd suresini öğreniniz ve çocuklarınıza öğretiniz.‖
505

 Peygamberimiz (sav) de 

namazlarında bilhassa sabah namazında sık sık bu mübarek sureyi okurlardı.
506

  Yine 

peygamberimiz (sav) Medine‘de halkın toplu olarak katıldığı Cuma namazlarında ve 

hutbede
507

 ve bayram namazlarında da okuyarak ahirete iman dersi verirdi.
508

   

Sahabeler öğrenme konusunda çok meraklı idiler. Bir sure nazil olunca onu öğrenmek 

ve o suredeki hikmetleri öğrenmek ve hazineleri açmak için peygamberimizin baĢına 

üĢüĢürlerdi. Kimi Kur‘an hakkında, kimi bilmedikleri kelime ve konular hakkında, kimi de 

ahiret ve ameller konusunda sorular sorarlardı.
509

 Bundan dolayı bir kısım sure ve ayetler 

müĢriklerin soruları üzerine nazil olmuĢsa da çoğu sahabelerin soruları ve istekleri üzerine 

inzal buyrulmuĢtur.  

 

Ġnfitar Suresinin Nüzulü: 

Peygamberimizden ―Kâf Suresini‖ dinleyen ve öğrenen sahabeler de ―Sağda ve solda 

insanın amelini yazan melekler hakkında sorular sordular.‖ Bunun üzerine ―Ġnfitar Suresi‖ 

nazil oldu. Yüce Allah bu surede kıyametin muhakkak kopacağını ve ancak ―Kiramen-Kâtibin 

Meleklerinin‖ yazdığı amellerin bâki kalacağını haber vermekteydi. Amel konusunda 

mü‘minleri ikaz ediyor ve kiĢiye ancak amelinin karĢılığı olduğunu ifade ediyordu. 

―Bismillahirrahmanirrahim. 

Gökyüzünün yarıldığı, yıldızların saçıldığı, denizlerin kaynayarak birbirine karıştığı 

ve kabirlerin altının üstüne geldiği zaman herkes yaptığı ve yapmadığı amellerinin neler 

olduğunu bilecektir.  

Ey insan! Kerimi bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? O rabbin seni yarattı, 

vücudunu güzelce tesviye etti ve seni en güzel bir surete soktu. Heyhât! Seni aldatan şey, 

hesap gününü yalanlamandır. Şunu kesinlikle bilin ki biz tüm amellerinizi yazsınlar diye 

üzerinize gözetleyici melekler diktik. Onlar Allah katında çok değerli ve yazılarına güvenilir 

―Kirâmen Kâtibîn‖ melekleridir. Her ne yaparsanız görür, bilir ve yazarlar. Sizin de 

haberiniz olsun diye bir küçük cüzdan istinsah edip hafızanıza nakşeder yazarlar.  

İhlâsla kulluk edenler için nimetlerle dolu cennetler, günahlara sorumsuzca dalanlar 

için ise içi ateşle dolu cehennemler vardır. Hesap gününde oraya girecek ve bir daha oradan 

çıkmayacaklardır.  
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O hesap gününün ne derce dehşetli olduğunu sana bildirilmedi mi? O günün de derece 

dehşetli olduğunu biz size haber veriyoruz. O gün kimsenin kimseye bir faydası olmaz. O gün 

hüküm ve hâkimiyet yalnız ve yalnız Allah‘ındır.‖
510

 

Yüce Allah bu surede ―Kiramen Kâtibîn‖ meleklerinin her insanın amelini yazdığını 

açıkça beyan buyurdu. Peygamberimiz (sav) bunu sahabelerine okuduktan sonra Ģöyle 

buyurdular:  

―Her insanın sağında ve solunda amellerini yazan melekler vardır. Sağ taraftaki melek 

sol taraftaki meleğin amiridir. Kul bir hayırlı amel iĢlediği zaman sağ taraftaki melek onu on 

kat olarak yazar. Bir kötülük iĢlediği zaman ise sol taraftaki melek onu yazmak ister. Sağdaki 

melek ona ‗Dur!‘der. o da altı saat bekler. ġayet kul bu günahından dolay piĢman olur da 

tövbe eder ve Allah‘tan bağıĢlanma dilerse o melek hiçbir Ģey yazmaz. Eğer piĢman olmaz ve 

tövbe etmezse o melek o günahı bir olarak yazar. Her iki muhafız melek kuldan kaydettikleri 

amelleri yüce Allah‘a arz ederler. Eğer amel defterinde sonuç olarak hayır varsa, ibadet ve 

itaat ile gününü noktalamıĢ ise Allah-ü Teala meleklerine Ģöyle der: ‗Sizler Ģahit olun ey 

meleklerim! Ben kulumun amel defterini baĢı ve sonu arasındaki küçük günahlarını 

affettim.‖
511

  

Peygamberimiz (sav) böyle söyleyerek Allah‘ın kuluna ne derece merhametle 

muamele edeceğini ifade ettiler. Sonra peygamberimiz (sav) ―Ey Ġnsan! Seni Rabbine karĢı 

aldatan nedir?‖ ayetini tekrar tekrar okudu. Bir müddet düĢündü ve baĢını kaldırarak Ģöyle 

dedi: ―Onu aldatan cahilliğidir‖
512

 buyurdu.  

Evet, insan bilmediği Ģeyin düĢmanıdır. MüĢrikler de Allah‘ı ve Allah‘ın kudretini, 

ölümün hakikatini ve ahiretin keyfiyetini, insanın yaratılıĢ amacını ve vazifesini bilmedikleri 

için, bilgisizliklerinden akılarına sığıĢtıramadıkları ahireti inkâr ediyorlar, Kur‘ana ve onun 

mübelliği olan Resulullaha düĢmanlık vaziyetini alıyorlardı.   

  

Abdullah bin Zâide Ġbn-i Ümm-ü Mektum
513

 Sebebiyle Resulullah’ın (sav) Allah 

Tarafından Uyarılması: 

Resulullah (sav) efendimiz KureyĢ‘in ileri gelenlerinden Utbe bin Rebia, Ebu Cehil 

Amr bin HiĢam, Ümeyye bin Halef ve Abbas bin Abdulmuttalip
514

 ile özel olarak konuĢtuğu 

bir sırada iki gözü de görmeyen ve ama olan Abdullah bin Ümm-ü Mektum (ra) gelerek ―Ey 

Allah‘ın Resulü! Allah‘ın sana öğrettiğinden bana da öğret!‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) onlarla özel olarak konuĢuyordu. Kimsenin kendisini rahatsız 

etmesini de istemiyordu. Onların Müslüman olmalarına da çok ehemmiyet veriyordu. Bundan 

olayı Abdullah‘a aldırmadı. Abdullah durumu bilmediği ve peygamberimizin (sav) konuĢtuğu 

kiĢileri görmediği için sözünü tekrar etti. Peygamberimiz (sav) de sözünün kesilmesinden 

hoĢlanmayarak yüzünü çevirdi.  

Resulullah (sav) onlarla konuĢup sözünü bitirip kalkacağı sırada vahiy alametleri 

belirdi. Vahiy hali geldi ve gözlerini kapayıp daldı. Bu arada ―Abese ve Tevellâ‖ suresi nazil 

oldu.   
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Yüce Allah bu sure-i celilede Ģöyle buyurmaktaydı:  

―Bismillahirrahmanirrahîm, 

Ey Resulüm! Yanına bir ama geldi diye yüzünü ekşittin ve döndün. Nerden bilecektin 

ki belki de o günahlardan arınıp öğüt alacaktı ve senin öğüdün ona fayda verecekti. Sen ise 

senin öğüdüne ihtiyacı olmayanlara yöneliyorsun.  

Ey Resulüm! Onların inkâr pislikleri içinde kalmasından sen mesul değilsin. Onların 

iyiliğini istiyorsun ama sana koşarak gelen ve Allah‘tan korkarak öğüt almak isteyeni ihmal 

ediyorsun. Bu durumdan sakın!  

Bu Kur‘an bir öğüttür. İsteyen ondan öğüt alır. O Kurân‘ın Allah katında, kadri 

yücedir. Temiz sayfalarda yazılmış olara muhafaza edilmektedir. Şerefli kadri yüce ve Allah‘a 

son derece itaatkâr meleklerin eliyle peygambere ulaştırılmıştır. Onda asla şüphe ve tereddüt 

yoktur. Kahrolsun ve yazıklar olsun o insana ki, Onun Allah katından olduğunu inkâr eder de 

öğüt almaz.  

Allah insanı neden yarattığını düşünmezler mi? Bir damla sudan! Sonra onun 

yaratılışını güzelce takdir etti. Ona kolayca gidebileceği kolay bir yol gösterdi. Sonra onu 

öldürüp kabre koydu. Sonra dilediği zaman tekrar onu diriltecektir. Heyhât! Ne yazık ki, 

insan bunları düşünüp Allah‘a itaat etmez; emirlerine uygun hareket etmez.  

O insan yediklerine bir baksın! Biz onu nasıl rızıklandırıyoruz? Gökyüzünden bol bol 

su indiririz, toprağı yarar ondan taneler, üzümler, sebzeler, zeytinlikler, hurmalıklar, bol 

ağaçlı bahçeler, çeşit çeşit leziz meyveler ve otlar bitiririz. Böylece sizin ve hayvanlarınızın 

rızıklarını veririz. Bunu Allah‘tan başka kim yapabilir?  

Kulakları sağır eden kıyametin gürültüsünü işittiğinizde gerçeği görürsünüz ve 

insanlar haşir sabahı tekrar uyanınca, insan kardeşinden, annesinden, babasından, 

hanımından ve evlâdından kaçar. O gün herkesin kendine yeterli bir derdi vardır.  

O gün yüzler vardır apaydın, güleç ve sevinçli… Yüzler vardır kapkaranlık… İşte o 

kararan yüzlerin sahibi inkârcı ve günahkârların yüzleridir.‖
515

  

Peygamberimiz (sav) bu surenin inzalinden sonra yüce Allah‘ın kendisini ikâz ettiğini 

anladı. Bundan sonra önemli olan insana değer vermek gerektiği, mal-mülk, makam ve mevki 

gibi Ģeylerin Allah katında değeri olmadığı, böyleleri için fakir, sakat ve hastaların Ġslami 

hakikatleri anlatma konusunda ayrıcalıklarının olmadığını sahabelerine söyledi. Önemli olan 

insandı. Ġnsana değer verilmeli ve hiçbir ayrım yapılmadan bilhassa isteyen ve ihtiyacını 

hissedenlere daha fazla değer verilmeliydi. Yüce Allah bu surede bu gibi önemli hakikatleri 

ders vermekteydi. Mal ve makamı için insana değer verilmemeli, iman ve itaat daha önemli 

olduğu hakikatine göre hareket edilmeliydi.  

Yine peygamberimiz (sav) hemen Abdullah bin Ümm-ü Mektuma gitti. Kendisinden 

özür diledi. Yüce Allah‘ın kendisini ikaz ettiğini söyledi ve hakkında inen sureyi ona okudu. 

Bundan sonra ne zaman Abdullah‘ı (ra) görse hemen ona ikram eder ve ―Merhaba, hakkında 

Rabbimin beni uyardığı kiĢi!‖
516

 der ve ihtiyacını sorardı.    

 

KureyĢin Peygamberimize (sav) Yanından Fakir ve Köleleri Kov” Teklifleri: 

KureyĢin ileri gelenleri peygamberimize (sav) gelerek Ģöyle bir teklifte bulundular. 

Dediler ki: ―Biz sana inanır ve Müslüman oluruz; ancak çevrende bulunan fakir ve kölelerle 

beraber olmaktan çekiniriz. Sen onları yanından uzaklaĢtır ki, biz seninle olalım. Sen 

kavminin ileri gelenlerini ve Ģereflilerini bırakıp bunlara mı râzı oldun? Bunlar senin yanına 

yiyip içmek ve bir menfaat elde etmek için gelmektedirler. Biz bunların arkasından mı 

gideceğiz? Onları yanından uzaklaĢtırırsan biz senin yanına geliriz‖ dediler.  
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 Abese Suresi, 80:1–42 
516

 Taberi, Tefsir, 30:22–33; Tirmizi, Sünen, 5:432; Ġbn-i Saad, Tabakat, 4:209; Razi, Tefsir-i Kebir, 31:54 
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KureyĢ iler gelenlerinin kastettikleri fakir Müslümanlar Hz. Süheyb, Selman, Bilal, 

Habbab ve Ammar (ra) gibi köle ve fakir olanlardı. Yüce Allah bu teklifleri üzerine En‘am 

Suresinin aĢağıdaki ayetlerini inzâl buyurdu:  

―Ey Resulüm bil ki: Hak ve hakikate kulak verenler ancak senin davetine uyarlar. 

Sonunda ölüleri de Allah toplayarak huzuruna toplayacaktır ve orada kimin ne derce samimi 

olduğu görülecektir. 

Haşirde Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkan, Ahirette hesap verme korkusu 

içinde bulunan ve kendileri için Allah‘tan başka dost ve şefaatçi bulunmadığına inanan 

kimseleri Kur‘an ile Allah‘ın azabından sakındır! İşte takva mertebesine ulaşacak olan 

onlardır.  

Sabah-akşam Allah‘ın rızasını umarak Rablerine dua ve ibadet edenleri yanlarından 

uzaklaştırma ve kovma! Onların kalbinde Allah‘ın rızasına aykırı bir şey varsa onun hesabı 

sana değil Allah‘a aittir. Onların hesabından sen mesul değilsin; onlar da senin hesabından 

mesul değillerdir. Sakın onları yanından uzaklaştırarak zalimlerden olama! ‖
517

 

Peygamberimiz (sav) bunun üzerine müĢriklere ―Ben Allah‘ın birliğine inanan 

insanları kim olurlarsa olsunlar yanımdan uzaklaĢtıramam‖
518

 buyurdu. Hz. Selman ve 

Habbab (ra) Ģöyle demiĢlerdir: ―Allah bu Ģerefli ayetleri bizim hakkımızda inzal buyurdu. 

Bizler Resulullah (sav) ile beraber otururken neredeyse dizlerimiz dizlerine değecek Ģekilde 

yakınlaĢırdık. O ise istediği zaman yanımızdan kalkardı.‖
519

 Peygamberimiz (sav) müĢriklerin 

bu tekliflerinden dolayı mü‘minlerin çekinmemeleri ve uzaklaĢmamaları için de onların 

yanında ―Allah‘a hamdolsun ki sizinle beraber sabretmeyi bana emretti. Hayatım sizinle, 

ölümüm de sizinledir‖
520

 buyurdu.  

Daha sonra Kehf Suresinin 27–45 ayetleri nâzil oldu. Yüce Allah bu ayetlerde Ģöyle 

buyurmaktaydı:  

―Rablerinin rızasını arayarak sabah akşam ona dua edenler ile beraber sabır ve sebat 

et. Dünya hayatının ziynetini arzulayıp da gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan 

gafil kıldığımız heva ve hevesine uyan ve işlerinde aşırılığa kaçanlarla beraber olma ve 

onlara da boyun eğme!  

De ki: ‗Bu Kur‘an Rabbimizden gelen hak sözdür. Dileyen iman etsin, dileyen inkâr 

etsin. Zalimlere ise biz cehennem ateşini hazırladık ki, o cehennemin duvarları onları 

çepeçevre kuşatır. Su istediklerinde ise onlara erimiş maden gibi yüzleri kavuran bir sıve 

verilir. O ne kötü bir içecek ve orası ne kötü bir meskendir.  

İman edip salih amel işleyenleri ise biz mükâfatsız bırakmayız. Onlar için altından 

ırmaklar akan ‗Adn Cennetleri‘ vardır. Orada ince-kalın ipeklerden yeşil elbiseler giyer, takı 

olarak altın takılar takınır, cennet tahtları üzerinde oturarak cennetin güzel nimetlerinden 

istifade ederler. O ne güzel mükâfat ve o cennet ne güzel bir meskendir.  

  Onlara iki kişinin halini misal olarak ver. Onlardan birine biz iki üzüm bağı 

vermiştik. İkisinin de çevresini biz hurmalıklarla çevirmiş, aralarını da ekinler ile 

donatmıştık. Her iki bağ da meyvesini güzelce verir, hiçbir şeyin noksan bırakmazdık. 

Ararında da bir ırmak çıkarmıştık da bağlarını ve ekinlerini onlar ile sulardı. Onun ayrıca 

başka gelirleri de vardı.  

Aralarında konuşurlarken malı ile övünerek arkadaşına dedi: ‗Ben malca senden 

üstünüm ve adamlarım da senden çoktur. Kimse benimle başa çıkamaz.‘ Gurur ve nankörlük 

ile kendisine zulmettiği halde bağına girdi ve: ‗Bu bağımın elimden çıkacağına da asla 
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519

 Elmalılı, Tefsir, 3.434 
520

 Ebu Davut, Ġlim, 13 



 154 

inanmam. Kıyametin kopacağını da hiç sanmam. Rabbimin huzuruna çıkacak olsam da ben 

bundan daha iyisini bulurum‘ dedi.  

Arkadaşı ona cevaben dedi ki: ‗Seni önce topraktan, sonra da bir damla sudan yaratıp 

güzel bir insan suretine sokan Allah‘ın kudretini mi inkâr ediyorsun? Ben iman ederim ki 

Rabbim Allah‘tır ve ona hiçbir şeyi eş ve ortak tutmam. Ne olurdu bahçene girdiğin zaman 

‗Maşallah! Allah ne güzel dilemiş ve ne güzel yaratmış. Tek güç ve kudret sahibi yalnız 

Allah‘tır. O her şeyi hak ve hikmet üzere dilediği gibi yaratır ve onun her şeye güzcü yeter!‘ 

deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden aşağı görüyorsan ola ki Allah seninkinden 

daha hayırlısını bana verir. Senin bahçeni ve bağını da gökten yıldırımlar gönderir de 

kupkuru toprak haline getirir. Yahut suyunu yerin dibine çekiverir de bir daha onu çıkarmaya 

güzcün yetmez.‘ 

Derken onun tüm serveti bir felakete uğradı. Çardakları çöküp yerle bir olmuştu. 

Bahçe uğruna harcadığı her şey yok olmuş, ellerini ovuşturup çaresizlik içinde kalmıştı. O 

zaman: ‗Ne olurdu Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmasaydım!‘ demeye başladı. Ama iş işten 

geçmişti. Ona Allahtan başka yardım edecek hiçbir topluluk yoktu. Kendi kendisini 

kurtaracak durumda da değildi. İşte bütün bu durumlarda korumak ve gözetmek Allah‘a 

hastır. Onun vereceği sevap da nasip edeceği akıbet ve sonuç da daha hayırlıdır.  

Ey Resulüm! Sen onlara dünya hayatını da misal olarak ver. O hayat tıpkı bir su 

gibidir ki, biz onu yoktan yaratıp gökten indiririz. Yeryüzünün bitkileri onun ile karışarak 

yeşerir. Sonra da o bitkileri kuru bir çöp haline getiririz de rüzgârlarla savrulur gider. 

Allah‘ın kudreti her şeye yeter ve o Allah her şeyi yaratmaya ve yok etmeye kâdirdir.‖
521

 

Bu ayetler nâzil olunca peygamberimiz (sav) samimi mü‘minler olan fakir sahabeler 

ile daha çok beraber olmaya baĢladı. Onlar kalkıp gitmeyince peygamberimiz (sav) onları terk 

etmiyordu. ġöyle dua ediyordu: ―Allah‘a hamdolsun ki, ümmetimden bir topluluk ile beraber 

sabretmeyi nefsime emretti. Hayatım sizinle ve memâtım da sizinle beraberdir.‖  

Bir gün sahabeleri ile beraber otururken Ģöyle buyurdu: 

―Peygamberlerin ümmetleri ile olan temsili Ģuna benzer ki, bir padiĢah hazırladığı 

ziyafet sofrasına tüm raiyetini davet eder. Sonra onlara bir elçisini gönderir. O elçi onlara 

padiĢahın fermanını tebliğ eder. Bir kısım insanlar o fermanı dinler ve gereğini yaparlar; bir 

kısmı da inkâr ederek elçilerle alay ederler. PadiĢah da fermanı dinleyenleri mükâfatlandırır; 

karĢı çıkarak inkâr eden ve elçilerle alay edenleri de cezalandırmak için zindana atar. 

Allah‘ın ziyafet sofrası dünya, raiyeti insanlar ve elçileri de peygamberlerdir. Allah 

peygambere iman ve itaat edeni cennete alırken, peygambere itaat etmeyen ve karĢı çıkanı da 

cehenneme atacaktır.  

Allah Teala ve Tebareke hazretleri buyuruyor ki: ‗Ben Ģeriklerin en hayırlısıyım. Kim 

benimle beraber iĢlerime bir baĢkasını karıĢtırır ve Ģirk koĢarsa o Ģerikindir, benim değildir. 

Ey Ġnsanlar! Amelinizde ihlâsı esas alınız. Allah Tebâreke ve Teala hazretleri Allah için hâlis 

olmayan ameli kabul etmez. O Ģeriklerden beridir. Bunun için Ģöyle demeyin. ‗Bu Allah için 

bu da akrabalık hakkı için, yani yakınım olduğun için… Bu Allah için, bu da senin için…‘ Bu 

durumda Allah için bir Ģey yoktur.‖
522

 

―Bir kul Ġslâm'a girer ve bunda samimi olursa, daha önce yaptığı bütün hayırları Allah, 

lehine yazar, iĢlemiĢ olduğu bütün Ģerleri de affeder. Müslüman olduktan sonra yaptıkları da 

Ģu Ģekilde muamele görür: Yaptığı her hayır için en az on misli olmak üzere yedi yüz misline 

kadar sevap yazılır. ĠĢlediği her bir Ģer için de Allah affetmediği takdirde bir günah yazılır.‖
523

 

Ve peygamberimiz (sav) Ģöyle buyurdular: ―Kimin son sözü Lâ ilâhe Ġllallah olursa o 

kimse cennete girer.‖
524
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Sahabelerden birisi sordu:  

―Ey Allah‘ın Resulü! Yüce Allah‘ın ‗ĠĢlerimde bana Ģirk koĢmayın!‘ demesi ne 

anlama geliyor?‖ 

Peygamberimiz (sav): ―Biriniz ‗Bulutlar bize yağmur veriyor‘ derse o bulutları 

Allah‘a Ģirk koĢmuĢ olur. Yağmuru yoktan yaratıp bulutlar vasıtasıyla yağdıran Allah‘tır. 

Yağmuru buluttan bilmek Allah‘ın nimetini inkâr etmek olur. Ancak ‗Allah bize yağmur 

verdi‘ derseniz nimeti Allah‘tan bilmiĢ ve imanınızı açıklamıĢ olursunuz‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) böylece sebeplere tesir vermenin yanlıĢ olduğunu, gerçek kudret 

ve kuvvet sahibinin ancak Allah olduğunu sahabelerine ders verdi. Sonra Ģöyle buyurdu: 

―Kim Allah‘ın birliğine, her yerde hazır ve nâzır olduğuna, her Ģeyi bizatihi ilim, irade 

ve kudreti ile yaptığına iman eder, benim de Allah‘ın elçisi olduğumu kalbinden halis niyetle 

tasdik ederse Allah ona cehennemi haram kılar.‖
525

 

Sahabeler peygamberimizden iman ve marifet dersi almıĢ olarak kalpleri iman nuru ile 

dolu, yüzleri de kalplerindeki imanın yüzlerine akseden nuru ile parlamıĢ olarak 

öğrendiklerine hanımlarına ve çocuklarına anlatmak üzere Ģevk ve heyecanla evlerine 

dağıldılar.  

 

Necm Suresinin Nüzulü, ġeytanın Fitnesi Olan Garanik Hadisesi  

―Velid bin Muğire Kur‘anı dinleyerek kalbinde Ġslâm‘a biraz meyil uyanmıĢtı. Hatta 

müĢriklerden birisi ona: ―Atalarının dinini terk mi ediyorsun?‖ diyince o da ―Ben 

Muhammedin haber verdiği azaptan korkuyorum‖ demiĢti. O zaman müĢrik: ―Bana Ģu kadar 

mal verirsen ben senin azabını üzerime alırım‖ demiĢti. Velid de bunu kabul ederek bir miktar 

mal vermiĢti, ama daha sonra bundan vazgeçmiĢti.
526

 Necm Suresinin 35 ayeti bunu ifade 

etmektedir.  

Ayrıca MüĢrikler ―Muhammed Kur‘anı kendisi uyduruyor‖ diyorlardı. Yüce Allah 

onların bu yalanını reddetmek için ―Necm Suresini‖ inzal buyurdu. Peygamberimiz (sav) de 

KureyĢ müĢriklerinin Kâbe‘de toplandıkları bir zaman onların yanına gitti. Ġnzal edilen Necm 

Suresinin o zamana kadar inzal edilen ayetlerini yüksek sesle okudu.  

Yüce Allah bu sure-i celilede bulunan ve o zamana kadar nazil olan bazı ayetlerinde 

meâlen Ģöyle buyurmaktaydı:  

 

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

 Kayan yıldıza yemin olsun ki peygamber ne şaştı, ne de bâtıla inandı. O kendi 

nefsinden, hevâ ve hevesinden konuşmaz; ancak kendisine Allah tarafından vahy olunanı 

söyler. Ona da muazzam kuvvetlere, üstün ve dirayetli akla sahip olan Cebrâil  (=Nâmus-u 

Ekber) (as) öğretti. O Cebrail kendisine yüksek ufukta gerçek surette görülmüştür.  

Söyleyin bana putlarınız olan Lât ve Uzza ve üçüncüsü olan Menât‘ın
527

 ilah olacak 

bir vasıfları var mıdır? Erkekler sizin de kızlar Allah‘ın mı ki ona kız isnât ediyorsunuz. Nasıl 
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zâlimâne bir taksimdir bu yaptığınız… Bu ancak sizin atalarınızın taktığı bir uydurmadır. 

Allah buna dair onlara hiçbir delil indirmiş değildir. Onlar ancak nefislerinden çıkan bir 

kuruntuya tabi olurlar. Allah onlara uymaları için bir hidayet rehberi de göndermiştir. Niçin 

ona tabi olmazlar da nefislerinin hevasına tabi olurlar? İnsanın her istediği gerçekleşir mi 

zannederler! Dünya da Allah‘ındır, ahiret de… Göklerde nice melekler vardır ki Allah‘ın razı 

olduğu kulları için bile izni olmadan şefaatte bulunmazlar. Onlar kime ve neye güveniyorlar 

da meleklere dişi isimler takıyorlar? Onların bütün bilgileri yanlış, itikatları bozuk ve sözleri 

tamamen yalandır. Onlar ancak zan ve tahmine göre konuşurlar. Zan ve tahmin ise hak olan 

hiçbir şeyin yerini tutmaz.  

Ey Resulüm! Bizim zikrimizden yüz çeviren, dünya hayatından başka bir şeyi 

istemeyen kimselerden sen de yüz çevir. Onların tüm bildikleri dünyadan ibarettir. Şüphesiz 

Rabbin kendi yolundan gideni de, yoldan sapanı da çok iyi bilir.  

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah‘ındır. O kötülük peşinde koşanları yaptıkları 

sebebiyle cezalandıracak, iyilik yapan ve güzelce kullukta bulunanı ise yaptıklarından dolayı 

daha güzelleri ile mükâfatlandıracaktır. … 

Hiçbir günahkâr başkasının günahını çekmez.
528

 İnsan için ancak çalıştığının karşılığı 

vardır. İşlediklerinin karşılığını muhakkak göreceklerdir. Şüphesiz sonunda gidiş Allahın 

huzurundadır. Güldüren de O‘dur, ağlatan da… Öldüren de O‘dur, dirilten de… Sizler ise 

ağlayacak yerde gülüyorsunuz. Gaflet içerisinde oyalanıp duruyorsunuz… Haydi, Allah‘a 

secde edin de yalnız O‘na kullukta bulunun.‖
529

 

 

MüĢrikler ―Muhammed‘in okuduğunu dinlemeyin! O Kur‘an okumaya baĢlayınca 

manasız gürültüler yapın, yaygaralar çıkartın, belki ona galebe eder de onu susturursunuz‖ 

derlerdi.
530

 Dinleyenleri kovarlar, gürültü-patırtı yaparlar ve ıslık çalarlardı.
531

 MüĢrikler 

Necm suresinde putlarının adını geçtiğini duyunca sevinçlerinden hemen araya girdiler. 

Peygamberimiz (sav) ―Söyleyin bana Lât, Menât ve üçüncüsü olan Uzza‘nın ilah olacak 

vasıfları var mıdır?‖ (Necm, 19–20) ayetini okuyunca Ģeytanın telkini ile adetleri üzere 

―Tilke‘l-garaniku‘l-ulâ / Ve in Ģefaatühünne letürcâ‖ (Bunlar yüce garaniklerdir. ġefaatleri 

umulur‖ diye bağırdılar.  

Peygamberimiz (sav) surenin sonunda secde ayeti olduğu için sureyi okudu bitirdi ve 

secdeye vardı. Ġçinde secde ayeti nâzil olan ilk sure bu sure idi ve ilk secde ayeti de Necm 

Suresi son ayetiydi.
532

 MüĢrikler de putlarının adı geçtiğinden dolayı putlarına tazim için 

secdeye kapandılar.
533

 Velid bin Muğire yaĢlı olduğu için yerden bir avuç kum-toprak 

karıĢımı alarak baĢına götürmüĢ ve ―Bu kadarı bana yeterlidir‖ demiĢtir.
534

 Abdullah bin 

Mesut (ra) daha sonra ―Ben onun kâfir olarak öldüğünü gözümle gördüm‖ demiĢtir.
535

   

MüĢrikler bu olay üzerine peygamberimizin (sav) Lât, Uzza ve Menât putlarının 

isimlerini anmasını bahane ederek ―Biz de Allah‘ın yaĢattığını, öldürdüğünü ve rızk verdiğini 

biliyoruz ve inanıyoruz. Bizim ilâhlarımız da Allah katında bizim Ģefaatçilerimizdir. 

Muhammed bizim putlarımızın değerini bilirse, biz de onunla beraber oluruz‖ demeye 

                                                                                                                                                         
7:307–309) müĢrikler bu üç put için Ģöyle diyerek Kâbe‘yi tavaf ederlerdi. ―Lât, Uzza ve Menât hürmetine! 

Onlar Ģefaat eden Allah‘ın kızlarıdır. Onların Ģefaatleri umulur.‖ 
528

 Velid bin Muğire‘ye ―Bana bu dünyada malından biraz ver, senin yerine ahirette cezanı ben çekerim‖ 

demiĢlerdi. Ayet-i Kerime onlara cevap vermektedir.  
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530
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531

 Yazır, Elmalılı Hamdi, Tefsir, 6:555  
532

 Suyuti, Dürrü‘l-Mensûr, 7:639; Buhari, Tefsir-i Sure 53:4 
533

 Buhari, 6:52; Müslim, 1:405; Ebu Davud, Sünen, 2:59; Müsned-i Ahmed, 1:388; Beyhaki, Delâilü‘n-

Nübüvve, 2:60 
534

 Müslim, Sahih, 1:405; Dârimî, Sünen, 1:282 
535

 Buhari, Sahih, 6:52; Ebu Davud, sünen, 2:314 



 157 

baĢladılar. Bazıları da ―Muhammed KureyĢin ilahları için iyi Ģeyler söyledi, secdeye gitti ve 

herkes de ona uydu‖ diye yaygara etmeye baĢladılar. Bazıları bunu ―BarıĢ oldu. KureyĢ ile 

Muhammed anlaĢmıĢlar‖ diyerek her tarafa yaydılar. Zaten daha önce peygamberimize bu 

konuda pek çok teklifler ile gelmiĢlerdi. Peygamberimiz (sav) her defasında onları Ģirkten 

tevhide davet etmiĢ ve Allah‘ın birliğine inandıktan sonra Ģirke kendisini asla 

bulaĢtıramayacaklarını açıkça ilan etmiĢ ve ―Sizin dininiz size, benim dinim bana!‖ diyerek 

onları kesin bir Ģekilde reddetmiĢti. Ancak bu Ģayia ta HabeĢistan‘a kadar gitti. Orada bulunan 

muhacir Müslümanlar bunun üzerine ―Madem barıĢ olmuĢ, biz neden memleketimizden ve 

akrabalarımızdan ayrı kalalım‖ diyerek geriye dönmüĢlerdir.
536

  

Bu Garanik olayı ―Kalpleri katı olan ve kalplerinde maraz bulunanlar için bir fitne, bir 

imtihan vesilesi olmuĢtur. Allah ise her Ģeyi bilir ve bu gibi fitnelerin mü‘minlerin imanlarına 

zarar vermesini önler.‖
537

 Hac suresinde geçen bu ayetlere göre yüce Allah her peygambere 

nazil olan vahye Ģeytanın bir Ģeyler katmaya çalıĢacağını ama yüce Allah‘ın kalplerinde 

maraz bulunanların dıĢında hâlis mü‘minleri böyle fitnelerden koruyacağını ifade etmektedir. 

Kendilerine ilim verilenler de bu fitnelerin mahiyetini ilimleri ile ortaya koyup gerçeği ortaya 

çıkararak ilimlerini artırır, inananların Ģüphelerini izale derler. Kendileri de ilimlerini ortaya 

koyarak imtiyaz sahibi olurlar. Bu gibi hikmetler için yüce Allah Ģeytanın tasallutuna imkân 

verip müsaade etmiĢtir.  

Müteakip günlerde yüce Allah Ģeytanın Ģerrinin ve düĢmanlığının dehĢetini hisseden 

mü‘minlere Ģeytanın Ģerrinden ancak Allah‘a sığınmakla kurtulabileceğini veciz bir Ģekilde 

beyan eden Ģu ayetleri inzal buyurdu: 

―Ey Resulüm! Kur‘an okumak istediğin zaman önce Allah‘ın rahmetinden kovularak 

lanetlenmiş olan şeytanın şerrinden Allah‘a sığın. Şunu kesinlikle bil ki iman edip de 

Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın hiçbir üstünlüğü yoktur. Hiçbir nüfuz ve 

hâkimiyet kuramaz. Şeytanın hâkimiyeti ancak onu dost edinenlere ve Allah‘a şirk ve ortak 

koşanlaradır.‖
538

  

Ayetlerin nazil olmasından sonra peygamberimiz (sav) sahabelerine Ģeytanın inanan 

mü‘minler üzerinde hiçbir tesirinin olmayacağını, Ģeytanın ancak azgın ve sapkınlara etki 

edebileceğini anlattı. ―Allah‘a dayanıp güvenen ve kendini Allah‘a iman ile teslim edip 

emirlerine itaat etmeye azmeden ihlâslı kullar üzerinde Ģeytanın hiçbir hâkimiyeti yoktur. 

Onlara tesir edemez. Sizden birisi yolculukta hayvanını nasıl istediği gibi sürerse mü‘min de 

Ģeytanını öyle emri altında idare eder‖
539

 buyurdu.  

Bunun üzerine bir sahabe  ―Yâ Resulallah! Mü‘min nasıl Ģeytanı istediği gibi idare 

eder?‖ diye sordu. 

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: ―ġeytan birinizin kalbine vesvese verir. Der ki 

‗Atalarının dinini terk edip Müslüman mı oluyorsun?‘ Mü‘min Ģeytana aldırmaz ve 

Müslüman olur. Sonra Ģeytan onun hicret yolu üzerinde oturur ve ona ‗Demek yurdu terk 

ederek gurbete çıkıyorsun, buradaki malını ve yakınlarını düĢünmüyor musun?‘der. Mü‘min 

ona da aldırmaz ve hicret eder. Velhâsıl Ģeytan her nevi vesveseyi kalbe verir. Mü‘min ise ona 

aldırmadan Allah‘ın emrini yerine getirmeye devam eder‖
540

 buyurdular. 

 

Ġlk Muhacirlerin HabeĢistan’dan DönüĢü: 
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 MüsteĢriklerin bu ―Garanik‖ meselesini bahane ederek kendilerine göre yorumlamaları gerçeği değiĢtirmez. 
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ki söylenen bir sözü yorumlayanlar arzularına ve beklentilerine göre yorumlarlar. Bu ise gerçeği yansıtmaz. 

Ġnsanı yanıltır o kadar…  
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Hicri 5 yılın Recep ayında HabeĢistan‘a sığınan mü‘minler Mekke‘lilerin Resulullah 

(sav) ile beraber secde ettiklerini, dolayısıyla Müslüman oldukları Ģeklinde duyarlar.
541

 Velid 

bin Muğire ve Ebu Uheyha Said bin Âs peygamberimizle (sav) birlikte secde ettiklerini 

iĢittiklerinde ―Bunlar Müslüman olduktan sonra Müslüman olmayan kalmaz. Biz o zaman 

güvendeyiz. Kavim ve kabilemiz elbette bize daha sevgilidir‖ diye dönmeye karar verdiler.  

Zamanla HabeĢistan‘a giderek sayıları otuz dokuza ulaĢan ilk muhacirler hep beraber 

dönüĢ yolculuğuna çıktılar. Bunların otuz üçü erkek, üç tanesi de kadındı. ġevval ayı içinde 

geriye döndüler. Mekke‘ye yaklaĢarak haberin asılsızlığını öğrendikleri zaman tekrar geri 

gitmek kendilerine ağır geldi. Himayesiz olarak Mekke‘ye girmeyi de tehlikeli buldukları için 

her biri haber göndererek Mekke‘deki müĢrik olan yakın akrabalarının himayesini istediler. 

Hz. Osman (ra) akrabası olan Ebu Uheyha Said bin Âs bin Umeyye‘nin himayesinde, 

Mekke‘ye girdi. Ebu Uhayha da ―Osman bin Affan Ebu Uhahyha‘nın himayesindedir. Kimse 

ona dokunamaz‖ Ģeklinde nida ettirdi. Aynı Ģekilde Ebu Huzeyfe bin Utbe bin Rebia (ra) 

Umeyye bin Halef‘in; Mus‘ab bin Umeyr (ra) Nadr bin Haris‘in; Zübeyr bin Avvam (ra) 

Zem‘a bin Esad‘in himayesinde Mekke‘ye girdi. Her bir Müslüman bir müĢriğin himayesinde 

Mekke‘ye girerken Abdullah bin Mesut (ra) kimsenin himayesini istemeden gizli olarak 

Mekke‘ye girdi.  

Osman bin Mazun (ra) Velid bin Muğire‘nin himayesinde idi. Resulullah‘ın (sav) 

sahabelerinin ateĢle dağlandığını ve çeĢitli iĢkenceler çektiğini görünce bunu kendisine 

yediremedi. Velid bin Muğire‘nin Mescid-i Haramda bulunduğu bir sırada ona Ģöyle dedi:  

―Yâ Ebu Abd-i ġems! Yâ Ammi! Sen beni himayene aldın ama artık ben senin 

himayenden çıkmak istiyorum. Bunu burada duyursan iyi olacak.‖ 

Velid bin Muğire: ―Ey kardeĢimin oğlu! Bunun sebebi nedir? Sana kavmimden biri 

küfür mü etti? Hakarete mi uğradın? Yoksa himayem sana yeterli değil mi?‖ dedi. 

Osman bin Mazun (ra) cevap verdi: ―Hayır vallahi bana kimse çatmıĢ, iĢkence de 

yapmıĢ değil. Ancak ben yüce Allah‘ın himayesine razı oluyor, baĢkasının da himayesini 

istemiyorum‖ dedi.  

Bunun üzerine ―Peki‖ diyen Velid bin Muğire ve Osman bin Mazun (ra) ile Lebid‘in 

Ģiirlerini dinleyen seçkin bir KureyĢ cemaatinin yanına gittiler. Velid burada ―Ey KureyĢ 

cemaati! Osman benim himayemden çıkmak istiyor. Sizi Ģahit tutarım ki onu himayemden 

vazgeçtim‖ dedi. 

Osman bin Mazun da söz alarak: ―Gerçekten ben onun himayesini, ahdine vefasını çok 

iyi buldum. Kendi isteğimle himayesinden vazgeçmek istedim. Allah‘ın himayesini yeterli 

buldum‖ dedi. Geçti Lebid‘in Ģiirlerini dinlemek isteyenlerin yanına oturdu.  

Lebid Ģiirlerini okurken ―Allah‘tan baĢka her Ģey bâtıldır‖ diyince Osman (ra) ―Doğru 

söyledin‖ dedi. ―Her nimet zâildir‖ diyince de ―Hayır! Yalan söyledin. Cennet nimeti zeval 

bulmaz‖ Ģeklinde müdahale etti.  

Lebid bu müdahaleye sinirlendi ve ―Ey KureyĢ cemaati! Sizin meclisinizde böyle 

küstahlık olmazdı‖ deyince KureyĢliler Osman‘a (ra) tepki verdiler: ―Bu kavmine ihanet etmiĢ 

ve dinini değiĢtirmiĢ beyinsiz bir gençtir‖ dediler. Ebu Umeyye bin Muğire daha ileri giderek 

Osman‘a (ra) hakaret etti. Osman (ra) da onun hakaretini kendisine iade etti. Bunun üzerine 

Ebu Umeyye kalktı ve Osman‘ın (ra) gözüne bir yumruk vurdu. Orada bulunan Saad bin Ebi 

Vakkas (ra) da Ebu Umeyye‘nin burnuna yumruk vurarak burnunu kırdı.  

Velid bin Muğire olayı görüyor ve sinsice gülüyor ―Yeğenim himayemden çıkmamıĢ 

olsaydın bunlar baĢına gelmez ve gözün gövermezdi‖ dedi. Osman (ra) ―Hayır! Allah‘ın 

himayesini sana tercih ederim. Ben bu sıkıntıya Allah için katlanırım‖ Ģeklinde cevap verdi.
542

  

HabeĢistan‘dan dönen mü‘minler yine akrabaları tarafından iĢkencelere maruz 

bırakıldılar. Seleme bin HiĢam (ra) amcası ve kardeĢi tarafından hapsedildi. KardeĢi olan Ebu 
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Cehil (Amr bin HiĢam) onu dövdü ve hapsederek aç ve susuz bıraktı. Abdullah bin Süheyl 

(ra) babası Süheyl bin Amr tarafından öldürülmek üzere bağlandı. HiĢam bin Amr bin Âs (ra) 

da hapsedilenler arasında idi.
543

  

 

Mekke’de Yapılan Ġlk Mescid: 

Ammâr bin Yâsir‘in (ra) Kâbe‘ye yaklaĢmasına ve ibadet etmesine Mekke müĢrikleri 

engel oluyorlardı. Çünkü Ammar (ra) köle idi ve köle ailesinden geliyordu. Dolayısıyla tüm 

köleler gibi Mekke vatandaĢı statüsünde değildi. Bunun için hür ve asil Arapların girdiği her 

yere girme yetkisine haiz değildi. O da kendi evinin yanına bir mescid yaptı ve orada Kur‘an 

okumaya ve ibadet etmeye baĢladı. Böylece Mekke‘de yapılan ilk ibadet evi anlamında 

mescid Ammar bin Yâsir‘in (ra) kendisi için yaptığı bu mesciddir.
544

  

Hz. Ebu Bekir (ra) da evinin avlusunda kendisi için sakince ibadet etmek, Kur‘an 

okumak, okutmak ve öğretmek üzere bir bölme yaptırmıĢ ve orayı mescid haline getirmiĢti. 

Mekke‘liler yola yakın olan bu mescidin etrafında Hz. Ebu Bekir‘in (ra) okuduğu Kur‘anı 

gizli gizli dinliyorlardı.
545

 

 

Yüce Allah’ın Tur Suresini Ġnzal Buyurarak MüĢriklerin Ġddialarını Çürütmesi: 

MüĢrikler peygamberimize (sav) nâzil olan Kur‘an-ı Kerimi gerek peygamberimizin 

(sav) onlara okumasından, gerekse sahabelerin okuma ve anlatmalarından devamlı olarak 

duyuyorlardı. Çoğu zaman da merak ederek ―Acaba Muhammed‘e bu gün ne geldi‖ diyerek 

sorup öğreniyorlardı. Sonra da kendi aralarında bunları tartıĢıyorlar ve çürütmeye 

çalıĢıyorlardı. Peygamberimize (sav) yalancı diyemiyorlar, ancak getirdiği iman esaslarına 

inanmıyorlardı. Allah‘ın birliğini ve öldükten sonra dirilmeyi kendi akıllarınca aklî ve mantıkî 

bulmuyorlardı. Ġmanın yüksek hakikatlerini dar akıllarına sığdıramadıkları için de 

anlamadıklarından itiraz ediyorlardı. ―Cahil cesur olur‖ kaidesince küfürden kaynaklanan 

cesaretle peygamberimize (sav) itiraz ediyorlardı. Kendi dar akıllarına göre peygamberimizin 

davasını çürütecek deliller serdediyor ve yeni iddialar ortaya atıyorlardı. 

Yüce Allah onların bozuk düĢüncelerini düzeltmek, iddialarını çürütmek, mü‘minlerin 

imanını güçlendirmek ve ilimlerini artırmak için ―Tûr Suresini‖ inzâl buyurdu:  

―Bismillâhirrahmânirrahîm 

Yemin olsun Tur Dağına! Biz orada Musâ‘ya vahyettik. Yemin olsun neşredilen 

sahifelere ve satır satır yazılan Kur‘an ayetlerinin toplandığı kitaba! Ve gökteki meleklerin 

kâbesi olan Beyt-i Ma‘mura yemin olsun! Yükseltilmiş olan yıldızları içinde gezdiren semâya 

ve içinde insanlar için dopdolu nimetlerin olduğu nimet denizlerine ki Rabbinin azabı mutlaka 

gelecektir. Ona mani olacak hiçbir güç ve kuvvet de yoktur. O gün geldiği zaman gökyüzü 

sarsılır ve deniz gibi çalkalanır. Dağlar yerinden koparak yürür.  

Yazıklar olsun o günü yalanlayanlara!  

O inkârcılar daldıkları küfür bataklığında oyalanıp dursunlar. O gün gelince de onlar 

itile-kakıla cehennem ateşine atılırlar. Kendilerine ―İşte yalanlayıp durduğunuz cehennem 

ateşi budur! Siz buna da mı sihir diyeceksiniz?! Haydi, girin oraya! İster dayanın, ister 

dayanmayın; ikisi de sizin için birdir. Siz ancak yaptığınızın karşılığını göreceksiniz‖ denilir.  

Allah‘ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınan müttaki kullar için ise cennet 

bahçeleri ve sonsuz nimetler vardır. Cehennemin dehşetli azabından korundukları gibi, 

Rablerinin onlara yaptığı ihsan ve ikramlar ile safa sürmektedirler. ‗Amellerinizin karşılığı 

olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara oturarak afiyetle yiyin ve için!‘ deriz ve onları iri gözlü 

hurilerle evlendiririz.  
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Herkes kendi kazancının esiri ve rehinidir. Biz iman edenleri ve nesillerini cennette 

birbirlerine kavuştururuz. Amellerini de hiç eksiltmeden ve zayi etmeden onlara veririz. 

Cennette onlara canlarının çektiği meyveleri, etleri bol bol vereceğiz. Orada neşe içinde biri 

birlerine kadehler içinde içecekler ikram ederler. Orada ne bir boş söz söylerler ve ne de 

günah işlerler. Etraflarında sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz hizmetçiler dolaşarak 

onlara hizmet ederler. Onlar da biri birlerine dünyadaki maceraları anlatarak sohbet ederler.  

Derler ki: ‗Biz dünyada da ailelerimizin yanında iken de Allah‘ın azabından çekinir ve 

korkardık. Allah da bize lütufta bulundu da iliklere kadar işleyen cehennem azabından bizleri 

korudu. Dünyada bizler her şeyi Allah‘tan ister ve ona dua eder, ona yalvarırdık. Şüphesiz o 

vadine sadıktır. Pek çok ihsan ve ikram sahibidir. Çok çok merhametlidir.‘ 

Ey Resulüm! Ahkâm-ı İlâhiyeyi tebliğe devam et! Sen kâhin değilsin. Zira kâhinin 

sözleri karışık ve tahminidir; seninki ise hak ve yakînîdir. Mecnun da olamazsın; düşmanların 

dahi senin kemâl-i aklına delâlet ediyorlar. Acaba o müşrikler muhakemesiz ümmî kâfirler 

gibi sana şâir mi diyorlar? Senin helâketini mi bekliyorlar? Sen onlara de: ‗Bekleyin! Ben de 

bekliyorum!‘ Senin parlak ve büyük hakikatlerin şâirlerin ve şiirin hayâlâtından münezzeh ve 

tezyinâtından müstağnidir.  

Yahut akıllarına güvenen akılsız feylesoflar gibi ‗Aklımız bize yeter!‘ deyip sana 

uymaktan mı çekiniyorlar? Hâlbuki akıl ise sana uymayı emreder. Çünkü bütün söylediğin 

makuldür; fakat akıl ona tek başına yol bulamaz. Yahut inkârlarına sebep, tâğî zalimler gibi 

Hakka boyun eğmemeleri midir? Hâlbuki mütekebbir zalimlerin reisleri olan Firavunların ve 

Nemrutların akıbeti malûmdur.  

Veyahut yalancı vicdansız münâfıklar gibi ‗Kur‘an senin sözlerindir‘ diye seni ittiham 

mı ediyorlar? Hâlbuki seni ‗Muhammedu‘l-Emîn‘ diyerek içlerinde seni en doğru sözlü 

biliyorlardı. Demek onların imana niyetleri yoktur. Yoksa Kur‘anın benzerini insanların 

eserleri içinde bulsunlar?!  

Yoksa kâinatı abes, gayesiz itikat eden ‗Felâsife-i Abesiyyun‘ gibi kendilerini başıboş, 

hikmetsiz, gayesiz, vazifesiz ve Hâlıksız mı zannediyorlar? Acaba gözleri kör mü olmuş ki, 

kâinat baştan aşağıya kadar hikmetlerle müzeyyen ve gayelerle müsmirdir ve mevcudat 

zerrelerden güneşlere kadar vazifelerle muvazzaftır ve evâmir-i ilâhiyeye musahhardır. 

Görmüyorlar mı?  

Veyahut firavunlaşmış maddiyyunlar gibi ‗Her şey kendi kendine oluyor, kendi 

kendilerini besliyorlar, kendilerine lazım her şeyi kendileri yaratıyor‘ mu tahayyül ediyorlar 

ki imandan ve ubudiyetten istinkâf ederler? Demek kendilerini birer hâlık tevehhüm ederler! 

Hâlbuki bir şeyin hâlıkı her şeyin de hâlıkı olmak gerekir. Demek kibir ve guruları onları 

nihayet derecede ahmaklaştırmış ki, bir sineğe ve bir mikroba mağlup bir âciz-i mutlakı bir 

kadîr-i mutlak zannederler. Madem bu derece akıldan ve insaniyetten sukut etmişler, 

hayvandan belki cemadattan daha hayvandırlar. Öyle ise bunların inkârlarından müteessir 

olma! Bunları dahi bir nevi muzır hayvan ve pis maddeler sırasına say! Bakma ve ehemmiyet 

verme!  

Veyahut fıtratları bozulmuş, vicdanları çürümüş şarlatan münafıklar, dessas zındıklar 

gibi ellerine geçmeyen hidayetten insanları ve halkları aldatıp çevirmek, hile edip döndürmek 

mi isterler ki, sana kâh kâhin, kâh mecnun, kâh sâhir deyip kendileri dahi inanmadıkları 

halde başkalarını inandırmak mı isterler? Böyle hilebaz şarlatanları insan sayıp 

desiselerinden ve inkârlarından müteessir olarak fütur getirme! Belki daha ziyade gayret et! 

Çünkü onlar kendi nefislerine hile eder, kendilerine zarar ederler. Ve onların fenalıkta 

muvaffakiyetleri muvakkattir ve istidracdır, bir mekr-i ilâhidir.  

Veya hâlık-ı hayr ve hâlık-ı şer nâmıyla ayrı ayrı iki ilah tevehhüm eden Mecusiler 

gibi ve ayrı ayrı sebeplere birer uluhiyet veren ve onları kendilerine bir nokta-i istinat 

tahayyül eden esbabperestler, sanemperestler gibi başka ilahlara dayanıp sana muaraza mı 

ederler? Senden istiğna mı ediyorlar? Hâlbuki bir köyde iki müdür, bir şehirde iki vali, bir 



 161 

memlekette iki padişah bulunsa intizam zir-ü zeber olur. Hâlbuki sinek kanadından semavât 

kandillerinde kadar o derece ince bir intizam gözetilmiş ki, sinek kanadı kadar şirke yer 

bırakılmamış.  

Madem bunlar bu derece akıl ve hikmete zıt, hiss-i zahiriye bu derece aykırı hareket 

ediyorlar, onların inkârları ve seni yalanlamaları seni tezkir ve tebliğden vazgeçirmesin!
546

  

Allah onların şirk koştuğu şeylerden tamamen beridir, müstağnidir ve yücedir. Onları 

azaba çarpılacakları güne kadar kendi hallerine terk et! O gün onlara ne kurdukları 

tuzakları, ne hileleri fayda verir ve ne de orada kendilerine bir yardımcı bulabilirler! O 

zalimler için şüphesiz vaat olunan bu uhrevi azaptan önce dünyada da ve öldükleri zaman 

kabirlerinde de ayrı birer azapları olacaktır. Lâkin onların çoğu bunu başlarına gelmeden 

önce bilemezler.  

Ey Resulüm! Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret! Muhakkak ki sen bizim 

himayemiz altındasın. Bunun için korkma ve çekinme! Sabah kalktığın zaman ve bir 

topluluktan kalkarak ayrıldığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et! Gecenin bir kısmında, 

sabahleyin, yıldızların kaybolduğu seher vaktinde de O‘nu tesbih et! Kur‘an okuyarak, ibadet 

ederek dua ve zikre devam et!‖
547

   

Peygamberimiz (sav) nazil olan sureyi vahiy kâtiplerine yazdırdı ve sahabelerine 

öğretti. Yüce Allah‘ın emirlerine harfiyen uymak peygamberimizin (sav) âdeti idi ve 

sahabelerine de bunu telkin ve tavsiye ederdi. Yüce Allah Tur Suresinin sonunda Allah‘ı 

tesbih etmeyi emrediyordu. Peygamberimiz (sav) sureyi okuyup vahiy kâtiplerine yazdırıp 

tamamladıktan sonra Ģöyle buyurdu:  

―Sübhâneke Allahümme ve bihamdik. EĢhedü en Lâilâhe illâ Ente. Estağfiruke ve 

etûbü ileyk.‖ (Allahım! Seni hamdle tesbih ederim. ġahadet ederim ki senden baĢka ibadete 

layık mabud yoktur. Günahlarımdan ve hatalarından dolayı sana tövbe eder ve senden affımı 

rica ederim.‖ 

Sahabeler sordular: ―Ey Allah‘ın Resulü bu nedir?‖  

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: ―Bu Allah‘ı tesbih etmektir. Bu Allah‘ın emridir ve 

bir meclisten kalktığımız zaman bunu söylemek o mecliste yapılan boĢ konuĢmalara ve 

iĢlenen hatalara kefarettir.‖
548

 

Bundan sonra peygamberimiz (sav) bir meclisten kalkınca bu tesbihi devamlı okurdu 

ve sahabelerine de tavsiye ederdi.  

Daha sonra peygamberimiz (sav) Cebrail‘in (as) telkini ile namaza baĢlayınca iftitah 

tekbirinden sonra ―Sübhâneke Allahümme ve bihamdik. Ve tebareke‘smük. Ve Teâlâ ceddük. 

Ve Lâ Ġlâhe Gayrük‖ demeyi sahabelerine öğretti.
549

 Yine Tur Suresinde emr olunduğu 

vecihle Sabah ve AkĢam namazını kılmaya baĢladı. Allah‘ı zikir ve tesbihin en güzel Ģekli 

olan namaz daha önce kuĢluk ve ikindi vaktinde kılınıyordu. Böylece Sabah ve AkĢam 

vaktinde ikiĢer rekât kılınmaya baĢlandı, tâ Miraçda beĢ vakit emr olunana kadar böyle devam 

etti. Tabii ki bu emredilen namaz farziyet Ģeklinde değil nâfile nevinden kılınıyordu. Sonra 
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beĢ vakit namaz emredilince bu iki rekât namaz Sabah namazının sünneti olarak devam etti ve 

farz olan iki rekât sabah namazının farzından önce kılınmaya devam etti.  

Peygamberimiz (sav) bilhassa sabah namazını sahabelerine tavsiye ederek buyurdular: 

―Sabahleyin fecir ve seher vaktinde kılınan iki rekât namaz dünya ve içindeki her Ģeyden daha 

hayırlıdır.‖
550

   

Ebu Mus‘ab bin Sa‘d (ra) buyuruyor ki ―Bir gün Dâr-ı Erkamda Resulullah‘ın (sav) 

yanında bulunuyorduk. Resulullah‘ı (sav) dinliyorduk. Buyurdular ki: ―Herhangi biriniz 

günde bin sevap kazanabilir mi?‖ Orada bulunanlardan birisi ―Nasıl bin sevap kazanabiliriz 

ey Allah‘ın Resulü?‖ diye sordu.  

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: ―Kim yüz defa ‗Sübhanallah‘ diyerek Allah‘ı 

tesbih ederse kendisine bin sevap yazılır ve bin günahı da affedilir‖
551

 buyurdular. 

ĠĢte peygamberimiz (sav) Kur‘an nâzil oldukça ve yüce Allah‘ın istediği Ģekilde 

ibadet, zikir ve tesbihin nasıl olması gerektiğini sahabelerine hemen öğretiyor ve kendisi de 

emredildiği andan itibaren Cebâil‘in (as) kendisine öğrettiği Ģekilde tesbih ve ibadete devam 

ediyordu.     
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NÜBÜVVETĠN (BĠ’SETĠN) ALTINCI YILI (616) 

 
MüĢriklerin Peygamberimize (sav) Soruları ve Kehf Suresinin Nüzulü: 

Hz. Resulullah‘ın (sav) davası karĢısında aciz kalan Mekke müĢriklerinin aklına 

Yahudi bilginlerine danıĢmak geldi. MüĢriklerin ileri gelenlerinden Nadr bin Hâris 

baĢkanlığında Utbe bin Muayt ve arkadaĢları bu nedenle hem ticaret yapmak hem de fikir 

almak üzere Yesrib‘e (Medine) gittiler. ―Siz elinizde Tevrat bulunan bir milletsiniz. Ġçimizden 

çıkarak peygamberlik dava eden Muhammed hakkında bize bilgi verin‖ dediler. 

Yahudi bilginleri de onlara ―Siz ona geçmiĢteki delikanlıların hayret verici 

maceralarını, yeryüzünün doğusuna, batısına ulaĢan zatın kıssasını ve Ruhun mahiyetini 

sorun. Eğer size doğru cevap verirse bilin ki o peygamberdir. Yoksa bilin ki o bir yalancıdır. 

Siz de o zaman ona dilediğinizi yapabilirsiniz‖ dediler.
552

   

Temsilciler Mekke‘ye döndüler. Beklemeden peygamberimizin (sav) yanına geldiler 

ve bu soruları kendisine sordular. Peygamberimiz (sav) onları sonuna kadar dinledi. Sonra 

Ģöyle cevap verdi: 

―Bunların cevabını ben size yarın veririm‖ buyurdu. Ancak vahiy gelmedi. Bunun için 

aradan on veya on beĢ gün geçtiği halde peygamberimiz (sav) cevap veremedi. Bunun üzerine 

müĢrikler sevinç içinde ―Muhammed bizden bir günlüğüne izin istemiĢti. Ama görüyoruz ki 

bu gün on gün oldu cevap veremedi‖ diyerek dedikodu yapmaya baĢladılar.  

Bu olay gösteriyordu ki peygamberimizin (sav) davası bir nefis davası değil, iman 

davası idi. Çünkü kendi iradesi ile hareket edemiyor, istediğini yapamıyor ve vahyi 

bekliyordu. Vahiy gelmeden kendi aklı, bilgisi ve iradesi ile hareket etmiyordu.  

On gün sonunda Hz. Cebrail (as) Allah‘ın emri ile gelerek Kehf Suresini getirdi. Bu 

surede yüce Allah müĢriklerin sorularına cevap veriyor, vahyin gecikmesinin sebebini 

açıklıyordu. Surede ayrıca detaylı olarak Eshâb-ı Kehf, Zülkarneyen, kıssasını anlatıyor ilim 

ve iman dersi veriyordu.  

―Bismillâhirrahmânirrahîm  

  Hamd ve şükür kuluna kitabı inzal eden, onda hiçbir şeyi eksik bırakmayan ve tezada 

yer vermeyen Allah‘a hastır. Allah bu kitap ile kâfirleri kendi katından gelecek bir azap ile 

korkuturken, salih amel işleyenleri mü‘minleri de cennet gibi güzel bir mükâfat ile 

müjdelemektedir. O mü‘minler orada ebedi kalacaklardır. Bir de ‗Allah evlât edindi‘ diyerek 

yalan söyleyen ve bilmedikleri halde çok büyük sözler söyleyenleri de Allah bu kitap ile tehdit 

ederek korkutur.  

Ey Resulüm! Onlar bu Kur‘ana inanmıyorlar diye neredeyse kendini üzüntüden 

tüketeceksin. Biz yeryüzünde olan her şeyi bulunan her şeyi dünya için bir ziynet ve süs olarak 

yarattık. Bununla da insanları imtihan eder, ‗kim iyi amel işleyecek?‘ diye deneriz. Sonra biz 

dünya üzerindeki her şeyi biz kupkuru toprak haline getiririz.  

Eshâb-ı Kehf ve‘r-Rakîm olan gençlerin durumunu çok garip buluyorlar. Onlar 

mağaraya sığındıkları zaman ‗Ey Rabbimiz! Bize yüze katından bir rahmet ve bizi senin 

rızana eriştirecek bir başarı ver‘ diye dua etmişlerdi. Biz de onları mağarada uzun yıllar 

uyuttuk. Sonra da insanlara ibret olması için tekrar dirilttik. Sizin ahirette dirilmeniz de 

bunun gibidir. Biz her bahar bunun binler misalini size gösteriyoruz. Bu bizim için çok da 

acayip bir şey değildir.  

Biz sana onların kıssasını da haber verelim. Onlar bizim kendilerine hidayet nasip 

ettiğimiz Rablerine iman etmiş bir kısım gençlerdi. ‗Rabbimiz yerlerin ve göklerin sahibi olan 

Allah‘tır. Biz ondan başkasına ibadet ederek kullukta bulunmayız‘ diyerek zalim bir 

hükümdara karşı çıkmışlardı. ‗Bizim kavmimiz başka ilahlar edinerek Allah‘a şirk koştular. 

Hâlbuki bu hususta hiçbir delilleri yoktu. Allah adına yalan uyduranlardan daha zalim kim 
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vardır‘ diyorlardı. Biz onları üç yüz yıl uyuttuk. Sonra da ona dokuz yıl ilave ettik.
553

 

Uyandıkları zaman birbirlerine ‗Biz burada ne kadar kaldık?‘ diye sordular da ‗Tahminen bir 

gün veya daha az‘ diye hükmettiler. İçlerinden birini alış-veriş için şehre gönderdiler. 

Böylece biz onların varlıklarından insanları haberdar ettik. Biz bunu Allah‘ın vaadinin hak 

olduğunu göstermek ve kıyametin geleceğinden şüphesi olanların da şüphelerini gidermek 

için ibret olsun diye yaptık. Sonra insanlar onların bulunduğu yere bir mescid inşa ettiler. 

Ey Resulüm! Hiçbir şey hakkında ‗Yarın bunu muhakkak yapacağım‘ deme. Ancak 

―İnşallah!‖ diyerek Allah‘ın dilemesi şartına bağlamalısın. Unuttuğun zaman da ‗Rabbim 

bundan daha hayırlısına eriştirir‘ de.
554

  

Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku! Onun sözleri asla değişmez. Ondan başka 

sığınacak doğru da bulamazsın. Rablerinin rızasını dileyerek sabah-akşam dua edenlerle 

beraber sabır ve sebat et. Dünya hayatının ziynetini arzulayarak gözlerini onlardan çevirme. 

Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, hevâ ve hevesine uyan ve işlerinde aşırılığa kaçan 

kimseye de boyun eğme! Onlara de ki: ‗Bu Kur‘an Rabbimden bana vahyedilen Hak ve 

Hakikattir. Dileyen ona iman etsin, dileyen de inkâr etsin. Biz zalimlere cehennem ateşini 

hazırladık ki onun ateşten duvarları mücrimleri çepeçevre kuşatmıştır. Su istedikleri zaman 

da biz ona kaynar suları veririz ki onun sıcaklığı ile içenlerin yüzlerini bile kavurur. Orası ne 

kötü bir mesken, o ise ne kötü bir içecektir. İman edip de salih amel işleyenlerin amellerini ise 

biz asla zayi etmeyiz. Onlar için de altlarından ırmakların aktığı Adn cennetleri vardır.   

Onlar bir de sana Zülkarneyn‘den soruyorlar. Deki size ondan bir hatıra okuyacağım. 

Biz yeryüzünde onu kudret sahibi kıldık ve ona muhtaç olacağı şeye ulaştıracak olan sebepleri 

de hizmetine verdik. O da sebeplerine tam olarak yapıştı ve bir yol takip etti. Günün battığı 

yere vardı ve güneşin çamurlu bir çeşme suyunda gurûb etini, battığını gördü. Oradaki 

kavimlere iman ve itaat dersi verdi. Sonra bir başka yol takip ederek gün doğusuna vardı. 

Sonra Ye‘cüc ve Me‘cücden halkı korumak üzere iki dağ arasına bir set inşa etti. Rabbimin 

vaat ettiği kıyamet gelince biz dağlar ile beraber p Seddi de yıkar, dümdüz ederiz.  

Ey Resulüm! Deki: ‗Rabbimin kelime ve kelamlarını yazmak için tüm denizler 

mürekkep, bütün ağaçlar ve dallar da kalem olsalar ve bir o kadarını da ilave etsek o denizler 

tükenir ve biter ama Rabbimin kelime ve kelamları tükenmez.‖ 

Ey Resulüm! Sen yine onlara de ki: Ben de sizin gibi bir insanım. Ancak bana Allah‘ın 

bir olduğu vayhedilmiştir. Kim Rabbine kavuşmayı ve rızasına ulaşmayı murat ederse salih 

amel işlesin, hiç kimseyi ve hiçbir şeyi rabbine eş ve ortak koşmasın. Bu şekilde şirke 

düşmesin!‖
555

   

Peygamberimiz (sav) bu ayetleri okudu. Sonra da ―Ey Resulüm! Sana Ruhtan 

sorarlar: Deki: ‗Ruh rabbimin emrindendir ve ancak O‘nun bileceği bir şeydir. Size bu 

konuda az bir bilgi verilmiştir‖
556

 ayetini okudu. Henüz Ġsra Suresi nâzil olmamıĢtı. Bu sure 

nâzil olduktan sonra peygamberimiz (sav) ―Bu ayeti Ġsra Suresinin 85. âyetine yazın ve öyle 

ezberleyin‖ buyurdular.
557
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Kur‘an-ı Kerim ayet ve sureleri nüzul sebepleri tahtında ihtiyaca göre ayet, ayet ve 

sure, sure tenzîl ediliyordu. Sonra peygamberimiz (sav) Cebrail‘in (as) talimi ile Levh-i 

Mahfûz‘da yazıldığı Ģekliyle ayetleri yerli yerine koyarak ezberletirdi. Sahabelerine böyle 

öğretiyor ve Cebrail‘den (as) bu Ģekliyle öğreniyordu. Peygamberimiz (sav) namazlarında bu 

Ģekilde okuyor ve Ramazan‘da Hz. Cebrail‘den böyle talim ediyor ve kendisi de Cebrail‘e 

(as) okuyarak arz ediyordu. Buna ―Mukabele‖ deniyordu. Bu tarz okuma gelenek olarak 

devam etmiĢ ve her Ramazan Mukabele okumak peygamberimizin (sav) sünneti olarak devam 

etmiĢtir.
558

  

Kur‘an-ı Kerimin dünya semasına bir anda, bir gecede, yani ―Kadir Gecesi‖ inzâl 

edilerek Nâmus-u Ekber, Cibril-i Emin olan Cebrail‘in (as) eline teslim edilmesine ―Ġnzal‖ 

denmektedir ki bu husus Kadir Suresi ve Duhan Suresinde geçmektedir.
559

 Bu da Ramazan 

ayında vuku bulmuĢtur. Bu da Kur‘an-ı Kerimde Bakara Suresinde geçmektedir.
560

  

Kur‘ân-ı Kerimi Cebrail‘in (as) nüzul sebepleri tahtında emr-i ilâhî ile 23 senede ayet 

ayet, sure sure, peygamberimize (sav) getirmesine ise ―Tenzil‖ denilmektedir. Cebrail (as) 

tenzil ettiği ayetleri levh-i mahfuzda yazılı olduğu Ģekliyle peygamberimize her Ramazan 

arzeder, peygamberimiz (sav) de Cebrail‘e (as) okurdu. Peygamberimiz (sav) namazlarında 

okur ve sahabelerine de bu Ģekliyle ezberletirdi. Kur‘anın nâzil olup tamamlandığı son 

Ramazanda peygamberimiz (sav) ve Cebrail (as) karĢılıklı olarak iki defa okuyarak 

tamamlamıĢlar ve Kur‘an-ı Kerim bu Ģekilde ayet ve sure sıraları tertip edilmiĢ ve sure 

isimleri de yine Allah‘ın vahyettiği Ģekilde belirlenmiĢtir.
561

  

Böylece Ġnzal ve Tenzil hakikatleri de ortaya çıkmıĢ oldu. 

Kehf Suresinde ―Ye‘cüc ve Me‘cüc‖den bahsedilince sahabeler ilk defa duydukları bu 

kelimeyi merak ederek sordular: ―Yâ Resulallah! Bu ‗Ye‘cüc ve Me‘cüc‘ nedir ve kimlerdir?‖ 

dediler.  

Bu sual üzerine peygamberimiz (sav) bir müddet düĢünceye daldı. Kendisinde vahiy 

hali görüldü. Cebrail (as) geldi ve cevap niteliğindeki Ģu ayetleri inzal buyurdu ve 

peygamberimiz (sav) sevinçle Ģu ayetleri okudu: 

―Bütün peygamberlerin getirdikleri din tek bir din olan, hak ve hakikati ifade eden 

―Tevhit‖ dinidir. Ben de sizin rabbinizim. Öyle ise yalnız bana kulluk ve ibadet edin. Ne var 

ki insanlar bir olan Allah‘ın tüm kâinattaki tasarrufunu ve hükmetmesini anlayamadılar, akıl 

erdiremediler de aralarında ihtilafa kapıldılar. Böylece tevhitten saparak şirke düştüler. Ama 

sonunda bizim huzurumuza toplanarak gerçeği apaçık göreceklerdir.  

Kim tevhide, bir olan Allah‘a iman eder ve imanın gereği olan Salih ameli işlerse 

emeği asla boşa gitmez. Biz onun her amelini kayıt altına alırız. Zulüm ve isyanlarından 

dolayı helâk ettiğimiz kavimlerin de bize hesap vermek için huzurumuza dönmemesine imkân 

yoktur. İnsanlar arasında ihtilaflar devam ederken dinin ve imanın tesis ettiği manevi setler 

yıkılır, imanın verdiği Allah kokusu ve ahiret duygusundan mahrum gönüller ve toplumlar 

içinde ahlak ve fazilet, hürmet ve merhamet, saygı ve sevgi ortadan kalkar. Bu durumda fesat 

ve ifsat şebekeleri olan ye‘cüc ve me‘cüc taifeleri her tepeden ve her yerden saldırıya geçerler 

ve bütün manevi setleri yıkarlar.  

İşte bunlar hak olan ve vaat edilmiş bulunan kıyametin alametleridir. Kıyamet 

kopmaya başlayınca da inkâr edenlerin gözleri donakalır. ‗Yazıklar olsun bize! Biz ne gaflet 

içindeymişiz de haberimiz yokmuş. Nasıl oldu da peygamberleri yalanlayarak zalimlerden 

olduk?‘diye hayıflanırlar.‖
562

   

Peygamberimiz (sav) bu ayetleri vahiy kâtiplerine yazdırdıktan sonra buyurdu: 
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―Ye‘cüc me‘cüc denilen fesat ve ifsat Ģebekeleri hak dinin ortaya koyduğu iman, ilim, 

ahlak ve adalet setlerini yıkmak için devamlı çalıĢırlar. Allah-ü Teala da ehl-i imandan olan 

âdil idareciler, ilmi ile amel eden, doğru yolu gösteren bilginler ve Allah‘a dua ederek 

yalvaran, ibadet eden ümmetimin salihleri sayesinde tekrar eski güçlü haline getirir. Ne 

zaman bunlarda eksilme olursa bu manevi setler yıkılarak âlemi fesat ve ifsat sarar. Oradan 

yol bulup hücum eden fesat ve ifsat Ģebekeleri ve anarĢistler güruhu tüm maddi ve manevi 

değerleri yok ederek uğradıkları yerlerde suya varana kadar her Ģeyi tüketip tahrip 

edeceklerdir. Hatta hücum oklarını doğrudan dine ve Allah‘a imana yönelteceklerdir. Böylece 

Allah‘a imanı ortadan kaldırarak dini tamamen yok etmeye çalıĢacaklardır. ĠĢte onlar çıkacak 

olan deccala yardım eden fesatçı yecüc-mecüc topluluğudur. Halk onların Ģerrinden Allah‘a 

yalvarmaya baĢlarlar da yüce Allah neslimden Mehdiyi ve ona yardım için Hz. Ġsa‘yı (as) 

gönderir de yecüc ve mecücü helak eder. Mehdi de geldiği zaman imanı, ilmi, ahlakı ve 

adaleti yeniden ihya edecektir.‖
563

  

Peygamberimiz (sav) Hz. Zülkarneyn‘in istilacı kavimlere karĢı yaptığı sedden 

bahsederek peygamberlerin iman, ahlak ve adaleti sağlayan prensipleri getirerek manevi setler 

ile yeryüzündeki fesat ve ifsadı durdurduğunu sahabelerine anlattı. Zalim ve istilacı kavimlere 

karĢı pek çok maddi setlerin de yapıldığından bahisle Kur‘anın örnek verdiği Sedd-i 

Zülkarneyn‘in bunun sadece bir misali olduğunu söyledi. Ahir zamanda Deccalın tahribatı ile 

ve yecüc ve mecücün istilasına karĢı neslinden gelecek olan Mehdi‘inin de böyle manevi set 

inĢa edeceğini haber verdi. Sonra Ģöyle buyurdu: ―Kehf Suresinin baĢından ve sonundan onar 

ayet öğrenerek gereğini yapanın deccalın fitnesinden korunacağının‖
564

 müjdesini haber verdi. 

Böylece Kehf suresinin deccalın manevi tahribatına karĢı manevi bir set olduğunu ifade etti. 

Deccalın manevi tahribatından, imana ve manevi değerlere hücumundan kurtulmanın 

çaresinin Allah‘a ve ahiret iman olduğunu veciz bir Ģekilde ders verdi.  

Sohbetin sonunda da ―Ümmetimin içinde deccaldan daha fazla korktuğum sizi yoldan 

çıkararak dalalete atacak olan idarecilerinizdir‖
565

 buyurarak da deccalın bir idareci olarak 

geleceğini ve ümmeti dalalete atacağını veciz bir Ģekilde haber verdi.  

 

MüĢriklerin ĠĢkencelerini Artırmaları: 

Hz. Peygambere ve Müslümanlara KureyĢin zulmü inanılmaz boyutlara ulaĢmıĢtı. 

Sahabeler ne derece cevr-ü cefa görüyorlarsa Hz. Peygamber iki mislini görüyordu. 

Mekke‘den ticaret için çıkan Müslümanlar da bu sıkıntıdan nasibini fazlasıyla alıyorlardı. 

Malları gasp ediliyor ve borçları ödenmiyordu. Mekke mü‘minler için âdeta yaĢanmaz bir hal 

almıĢtı. Çoğu elleri ve ayakları bağlı olarak evlerin bodrumuna hapsedilmiĢlerdi.  

Bütün bunlara rağmen Hz. Peygamber (sav) hiç yılmıyor, halkı dine davet etmekten 

geri durmuyordu. Nerede birini görse kadın-erkek, köle ve cariye demeden yanına gidiyor ve 

ona Kur‘an-ı Kerimi okuyarak imana davet ediyor, ahiretteki hayat ile korkutuyor ve 

inananları cennet ile müjdeliyordu. Kimi peygamberimizi dinlemek istemiyor, kimisi tepki 

veriyor, kimisi de sessiz kalıyor kimisi de peygamberimize hakaret ediyordu. MüĢrikler de 

peygamberimizi takip ediyorlar peygamberimizi dinleyenleri ya tehdit ediyor veya döverek 

korkutuyorlardı. Peygamberimiz (sav) ise asla yılmıyor, Ģikâyet etmiyor ve davasını 

anlatmaktan korkmuyor ve çekinmiyor ve asla intikam almaya teĢebbüs etmiyordu. 

Ġnanan Müslümanlar da büyük bir endiĢe ve korku içinde yatıyor ve gündüzleri de 

aynı endiĢe ile yaĢıyorlardı. Bir gün Zübeyir bin Avvam (ra) endiĢe içinde uyurken rüyasında 
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kulağına müĢriklerin Hz. Peygamberi (sav) yakaladıkları sesi geldi. Zübeyir (ra) henüz 14–15 

yaĢlarındaydı. Hemen yattığı yerden fırladı. Eline bir kılıç aldı ve yalınkılıç peygamberimizin 

(sav) evine doğru koĢmaya baĢladı. Peygamberimizin (sav) evine yaklaĢınca baktı ki 

peygamberimiz (sav) evinden çıkıyor. Seher vakti olmak üzereydi. Etrafta kimsecikler yoktu. 

Herkes derin uykudaydı. Peygamberimiz (sav) âdeti üzere bu vakitler evinden çıkarak 

Kâbe‘ye gidiyor ve kuĢluk vaktine kadar namaz kılarak, Kur‘an okuyarak ibadet ederdi.  

Zübeyir‘in elinde yalınkılıç kendisine doğru koĢarak geldiğini görünce: ―Yâ Zübeyir! 

Böyle yalınkılıç nereye gidiyorsun?‖ diye sordu.  

Zübeyir (ra) ―Senin yakalandığını ve öldürüldüğünü iĢitir gibi oldum. Rüyamda bana 

öyle söylendi‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav) gülerek: ―Peki öyle olsaydı ne yapardın?‖ buyurdu.  

Hz. Zübeyir (ra) cevap verdi: ―Yemin ederim Mekke halkından kimi görsem onu 

kılıcımla doğrardım‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) onun baĢını okĢadı ve kendisine dua etti. Beraberce Kâbe‘ye 

gittiler ve güneĢ doğana kadar Kur‘an okuyarak ibadet ve dua ettiler.‖
566

 

Böylece Allah yolunda çekilen ilk kılıç Hz. Zübeyir‘in (ra) kılıcı oldu.  

 

Peygamberimizin (sav) Kur’an Okuyarak Daveti, Ahiret Azabı ile MüĢrikleri 

Korkutması ve Onların da Ahireti Ġnkâr Etmeleri:  

Peygamberimiz (sav) tebliği ve sahabelerin Ġslamı anlatmaları Kur‘an-ı Kerimi okuma 

Ģeklinde idi. Kur‘an-ı Kerim ise insanları Cehennem azabı ile tehdit ediyor ve inananları da 

cennet nimetleri ile müjdeliyordu. Ġnanmayanlar cehennemin tehdidini duydukça inkâr 

etmekle mukabele ediyorlardı. Böylece deve kuĢu gibi baĢlarını kuma sokmakla 

kurtulacaklarını zannediyorlardı. Bundan dolayı da küfrün gereği olarak müminlere 

düĢmanlık yapıyorlardı. Kur‘an-ı Kerim kalplere tesir ettiği için de ―Sakın Müslümanlar ile 

görüĢmeyin, sizi sihirleri ile uyuĢturarak yoldan çıkarırlar‖ diyorlardı.  

En çok mücadele de Allah‘ın birliği ve öldükten sonra dirilme keyfiyeti üzerinde 

oluyordu. Çünkü bu çok önemli bir husustu ve dinin temeli de bu iki esastı. Peygamberimizin 

(sav) de en önemli davası bu ―Tevhit‖ ve ―HaĢir‖ meselesi üzerinde odaklanmıĢtı. 

Peygamberimizin (sav) davası ―Tevhit ve HaĢir‖ temeline oturan ―Ġman Davası‖ idi. 

MüĢrikler bunun için peygamberimiz ile mücadelelerini peygamberimizin davasını çürütme 

üzerine oturtmuĢlardı. ġayet bunu çürütebilirlerse peygamberlik davasını iptal ederek 

kendilerinin haklı olduklarını ispat etmiĢ olacaklardı. Allah‘ın varlığı üzerinde münakaĢa 

yoktu. Zira müĢrikler de Allah‘a inanıyorlardı. MünakaĢa Allah‘ın birliği yani ―Tevhit 

Hakikati‖ üzerine oluyordu. Nasıl olur da bir olan Allah her Ģeyin yaratıcısı olabilir ve her iĢi 

yapabilirdi?  

Bütün bunlardan dolayı Mekke‘de nâzil olan sure ve ayetler bütünüyle Allah‘ın birliği 

ve öldükten sonra dirilmeyi izah ve ispat edecek Ģekilde nâzil oluyordu. Nâzil olan ayetler 

müminlerin imanını artırırken müĢriklerin delillerini çürütüyor ve inatlarından dolayı da 

inkarlarını artırıyordu.  

MüĢrikler bundan dolayı bazen telaĢ, bazen da alay tarzında Ahireti ve öldükten sonra 

dirilmenin mahiyetini sormaları üzerine ―Amme Suresi‖ nâzil oldu.  

 

Amme Suresinin Nüzulü: 

―Bismillâhirrahmânirrahîm  

Ey Resulüm! Onlar telaşla birbirlerine neyi soruyorlar? O dehşetli büyük haberi mi? 

Ahiret konusunda ihtilafa mı düştüler? Onlar bunu yakında bilecekler. Sonra o gün başlarına 

gelince, gözleri ile görerek kesinlikle bileceklerdir.  
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Onlar öldükten sonra dirilmeye nasıl akıl erdiremiyorlar ki, bizim kudretimizle 

yeryüzünü sizin için bir döşek, mahlûkatı içine alan bir gemi, dağları o geminin direkleri ve 

kazıkları gibi yaptığımızı görmüyorlar mı? Sizleri de yokluktan çıkararak çiftler halinde 

yaratan, gündüzü maişetiniz, gecenizi dinlenmeniz için yaratan, uykunuzu dinlenme vasıtası 

yapan da biziz.  

Üzerinizde yedi sağlam gök bina ettik. Oraya sizi aydınlatacak bir kandil, ısıtacak bir 

soba olarak güneşi astık. Gökyüzünden bolca indirdiğimiz su ile kurumuş, ölmüş olan 

yeryüzünü yeniden diriltip ihya ettik ve yerden sizin için bitkiler, taneler ve güzel bahçeler 

çıkarttık.  

Bütün bunları gözünüzün önünde kolayca yapan kudrete sizin yeniden diriltilmeniz hiç 

zor gelir mi? 

Şüphe yok ki ahiretteki hüküm günü belirlenmiş bir vakittir ve o zaman mutlaka 

gelecektir. O gün gelince sura üfleriz ve sizler bölük bölük gelirsiniz. Gök kapıları açılır ve 

dağlar yerinden koparak serap olur. Cehennem de ağzını açar ve mücrimleri beklemeye 

başlar. O cehennem azgın ve mücrimlerin varacağı son duraktır. Orada hukuplar
567

 boyu 

kalacaklardır. Orada kaynar su ve irinden başka ne bir içecek ve ne de bir serinlik vardır. 

İşte bu onların amellerinde en uygun cezadır. Çünkü onlar ahiret gününe inanmadıkları gibi 

yalanlayıp dururlardı. Ayetlerimizle de alay ederlerdi. Biz ise yaptıklarını birer birer 

kaydetmekteydik. Onlara ―Şimdi tadın azabınızı; biz de ancak sizin azabınızı artırmaya 

devam edeceğiz‖ denir.  

Allah‘a inanan, Allah‘tan korkan ve günah işlemekten sakınan takva sahibi kullar için 

ise o gün kurtuluşa erme ve muratlarına kavuşma günüdür. O muttakiler cennette bağlar ve 

bahçeler içinde, göğsü tomurcuklanmış yaşıt hanımlar ile beraber kurulmuş ziyafet 

sofralarında zevk ve safa içindedirler.  

Bütün bunlar dünyadaki amellerinin karşılığı olarak Rablerinin onlara ihsanı ve 

ikramıdır.  

O Rabbin ki, Rahmandır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin yaratıcısı, rızk 

vericisi ve idare edicisidir. Ona hitap edebilmek ve muhatap olmak kimin haddine!? O 

dehşetli kıyamet günü olunca Melekler ve Ruhu‘l-Kuds olan Cebrail onun huzurunda elleri 

bağlı olarak emrini beklerler, haşir meydanında itaat ve ınkıyad içinde saf tutarak dururlar. 

Rahman olan Allah‘ın izin verdiklerinin dışında hiç kimse bir söz söyleme cesareti 

gösteremezler; onlar da ancak doğruyu söylerler.   

İşte inkâr edip durduğunuz hak ve hüküm günü budur. Artık dileyen, bu azaptan 

kendini kurtarmak isteyen Rabbine yaklaştıracak bir yol bulsun ve kendisini kurtarmaya 

baksın. Biz sizi yakınınızdaki bu azap ile uyardık. Siz daha hangi azabı bekliyorsunuz? O öyle 

bir gündür ki, insan kendi elleriyle işlediği ameline bakar da pişman olur. Yapabildiği halde 

yapmadıklarından dolayı üzüntü ve nedamet duyar. Kâfirler de azabın dehşetini gördükleri 

zaman ‗Ne olurdu, keşke toprak olsaydık!‘ diyeceklerdir.‖
568

 

Peygamberimiz (sav) nazil olan sureyi okuyup vahiy kâtiplerine yazdırarak neĢretmek 

için talimat verdikten sonra kendisini merakla bekleyen ve öğrenmek için büyük bir iĢtiyak 

içinde olan sahabelerine döndü ve dedi: 

―Kıyamet gününde insanlar hesaba çekilecekleri zaman tüm melekler ver ruhaniler de 

Allah‘ın huzuruna toplanırlar.
569
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Ente mâ abednâke hakka ibadetik‖ (Kendisinden baĢka ilah olmayan zât-ı uluhiyeti tesbih 

ederim. Biz sana hakkıyla ibadet edemedik) diye korku ile tesbih eder.
570

 Tüm peygamberler 

bile yüce Allah‘ın huzurunda korku ile titreyerek vazife-i risaleti hakkıyla yapamamaktan 

dolayı hesaba çekilecekleri endiĢesi ile bekleyeceklerdir. Yüce Allah ancak bana Ģefaat izni 

verecektir. Ben bunu bir gerçek olduğu için söylüyorum; övünmek için söylemiyorum. Ben de 

ümmetimin büyük günah iĢleyenlerine Ģefaat edeceğim‖
571

 buyurdu.  

Sahabeler kıyametin dehĢeti ve haĢrin keyfiyetini öğrenmiĢ olarak kalpleri iman ve 

korku ile dolu bir Ģekilde evlerine dağıldılar. 

 

Peygamberimizin (sav) Rukâne ile GüreĢmesi: 

Peygamberimiz (sav) müĢriklerin iĢkence ve hakaretlerden sıkılarak bazen sahabeleri 

ile bazen de yalnız olarak Mekke dıĢına çıkıyor, dağlarda, vadilerde ve mağaralarda nâzil olan 

ayetleri okuyor, öğretiyor ve Kur‘an okuyarak kâinat kitabını tefekkür ediyordu. Sonra 

Kur‘andan aldığı Ģevk ve aĢkla tekrar Mekke‘ye dönüyor, yine bir baĢka Ģekilde tebliğine 

aksatmadan devam ediyordu.  

Peygamberimizin yalnız olarak Mekke dıĢına çıktığı bir gündü. Orada Mekke 

müĢriklerinin meĢhur pehlivanlarından çoban Rukâne ile karĢılaĢtı. Peygamberimiz (sav) 

kendisine yaklaĢtı ve: 

―Ey Rukâne! Sen kendisine imana çağırdığım Allah‘tan korkmaz mısın? Neden benim 

Allah‘ın kelamı olan sözlerime ve Kur‘an-ı Kerime düĢmanca vaziyet alıyorsun?‖ dedi. 

Rukâne: ―Söylediklerinin doğru olduğuna kanaat getirmiĢ olsaydım sana iman 

ederdim. Söylediklerini aklım almıyor. Meselâ, öldükten sonra nasıl eskisi gibi bir insan 

olarak dirileceğim?‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav): ―Benim ve senin bunu anlamaman Allah‘ın kudretine bir 

noksanlık getirmez. Görüyorsun ki Allah kuru topraktan bitkileri ve canlıları çıkarıyor. KıĢın 

ölen canlıları baharın yeniden diriltiyor. Koyunlardan süt ve yün veriyor. Ağaçlardan 

meyveleri bize yediriyor. Bütün bunların nasıl olduğuna da aklımız ermiyor. Bizim 

bilmememiz ve anlamamamız gerçeği değiĢtirmiyor‖ dedi.   

Rukâne buna cevap veremedi. Peygamberimiz (sav) Rukâne‘nin Müslüman olmasını 

çok istiyordu. Onun hassas yerinen yakaladı. ―Ey Rukâne! Gel güreĢelim. ġayet seni 

yenersem sözlerimin doğru olduğuna kanaat eder misin?‖ dedi.  

Rukâne: ―Bu çevrede beni yenecek yiğit yoktur. Eğer beni yenecek olursan sana 

inanırım‖ dedi.  

Bunun üzerine peygamberimiz (sav) ―Kalk güreĢelim‖ dedi.  

GüreĢmek için ayağa kalktılar. Mağrur Rukâne elini kaptırması ile kendisini yerde 

buldu. Çok ĢaĢırdı ve derhal ayağa kalktı ve: ―Bu olmadı. Bunu kabul edemem. Beni gafil 

avladın. Yeniden güreĢelim‖ dedi.  

Tekrar güreĢe baĢladılar. Bir müddet sonra Rukâne yine kendisini sırtüstü yerde buldu. 

ġaĢkınlığı daha da arttı. Üçüncü defa yine güreĢ teklif etti. Yine yenilgiye uğradı. Bunun 

üzerine çok mahcup oldu. Söz verdiği halde inat etti ve inanmadı ve Ģöyle dedi:  

―-Ya Muhammed! Bu senin sihirlerinden birisidir. Ancak Ģu semure ağacı yanına gelir 

de seni tasdik ederse ben de seni tasdik ederim‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) dergâh-ı ilâhiyeye iltica etti. Gözlerini gökyüzüne çevirdi. 

Birden Cebrail (as) geldi. ―Ey Allah‘ın Resulü! Sen istenileni yap. Allah seni mahcup 

etmeyecektir‖ buyurdu. Bunun üzerine peygamberimiz (sav) eliyle ağaca iĢaret etti ve diliyle 

emretti: ―Allah‘ın izni ile bana gel!‖ Ağaç iki yana sallandı, köklerini yerinden oynattı ve 

toprağı yararak peygamberimizin (sav) yanına kadar geldi ve karĢısında durdu. Sonra 
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peygamberimiz (sav) ―ġimdi yerine git!‖ buyurdu. Ağaç yine aynı Ģekilde gitti yerine 

yerleĢti.
572

 

ġaĢkınlıkla gözleri fal taĢı gibi açılan Rukâne‘nin kalp gözü hala açılmadı. Bu 

mucizeleri gördüğü halde küfr-ü inadînin verdiği inatla ―Doğrusu ben bu günkü kadar tesirli 

bir sihir görmedim‖ dedi.
573

   

Peygamberimiz (sav) ―Yazıklar olsun sana en Rukane!‖ dedi. Rukâne defoldu gitti. 

Mekke‘ye dönünce baĢından geçenleri bir bir anlattı ve ―Ey Abd-i Menâf oğulları! 

Adamınızla tüm dünyayı sihirleyebilirsiniz?! Vallahi, ben ondan daha maharetli bir sihirbaz 

görmedim‖ dedi.
574

 

Peygamberimiz (sav) Rukâne‘nin inadı ve iman etmemesi karĢısında ziyadesiyle 

üzüldü. Minâ‘da bir mağaraya çekildi. Orada zikir ve fikirle ibadete devam ederek ümmeti 

olan tüm insanlık için hidayet diledi. Yüzünü secdeye koydu, ağladı ve Allah‘a dua etti.
575

 

Cebrail (as) gelerek kendisini teselli etti, ümmetinin gelecekte atlara binerek tüm 

dünya devletlerine galebe edecekleri müjdesini verdi ve Murselât Suresini inzal buyurdu. 

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Yemin olsun meleklere ve hak ve hakikati insanlığa ders vermek için gönderilmiş olan 

resullere! Rüzgâra ve rüzgâr gibi her yere emr-i ilâhiyi tebliğ edenlere! Bulutlara ve bulutlar 

gibi Allah‘ın rahmetini her yere taşıyarak etraf-ı âleme saçanlara ve hak ile bâtılı birbirinden 

ayranlara! Tövbe edenlere bir özür, inkâr edenlere de bir tehdit olmak üzere vahy-i ilahiyi 

getiren ve yayanlara yemin olsun ki: kıyamet va‘d olunduğu gibi mutlaka vuku bulacaktır.  

O gün gelince yıldızların ışığı söner, gökler yarılır, dağlar parçalanarak dağılır ve 

peygamberler ümmetleri için şahitlik etmek üzere çağrılır. Bu şahitlik ne zamandır? Hüküm 

gününde… Hüküm gününün ne olduğunu bilir ve idrak eder misiniz?  

Yazıklar olsun o günü inkâr edenlere! …  

Biz sizden önceki kavimleri helâk etmedik mi? Onların inkârları kendilerini helak 

olmaktan kurtarabildi mi? Arkadan gelenlerin ne imtiyazları var ki helâk olmasınlar? Biz 

onları da öncekilere katarız. İşte biz mücrimlere böyle yaparız. 

Yazıklar olsun o günü inkâr edenlere!  

Biz sizi hor ve hakir olan kokuşmuş bir damla sudan yaratmadık mı? Sonra o suyu 

sağlam bir yere bıraktık. Sonra kudretimizle üç karanlık içinde ona en güzel sureti verdik. Biz 

ne güzel suret verici ve ne güzel takdir ediciyiz… Ne büyük kudret sahibiyiz… Sizi dünyada en 

basit maddeden yoktan yaratan biziz… Elbette yeniden yaratmaya da kâdiriz. 

Yazıklar olsun o günü inkâr edenlere!  

Biz yeryüzünü ölülerin canlanıp toplanmaları için bir toplanma yeri yapmadık mı? 

Her şeyi yoktan yarattığımız gibi, ölenleri de diğer bir baharda diriltmekte ve yeryüzüne 

toplamaktayız. Yeryüzünde de sizin rızkınızın depoları olarak sabit dağlar yerleştirdik. Onları 

sularınızın ve madenlerinizin mahzeni haline getiren biziz.  

Yazıklar olsun bunları düşünmeden o günü yalanlayanlara!  

O kıyamet günü gelip haşir meydanı kurulunca onları tekrar diriltiriz de onlara 

‗Yalanlayıp durduğunuz ateşe girin!‘ emrederiz. Üç parçaya ayrılarak sizi kuşatan ve her şeyi 

görmenizi engelleyen ve siyah bulut gibi etrafınızı kuşatan karanlığa girin. O öyle bir siyah 

dumandır ki ne gölge verir ve ne de sizi ateşten korur. Oradaki ateşler de o derece dehşetlidir 

ki her kıvılcımı kasırları yutar ve kızıl deve sürüleri gibi dalga dalga gelerek etrafınızı sarar.  

Yazıklar olsun o günü yalanlayanlara!  
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O gün dillerin tutulduğu ve kimsenin konuşmaya cesaret edemediği dehşetli bir 

gündür. O gün özür dilenecek gün de değildir. Herkes amelinin sonucunu görünce ne 

konuşmaya ve ne de özür dilemeye cesaret edemeyecektir. 

Yazıklar olsun günaha dalarak o günü yalanlayanlara!  

İşte mahkeme-i kübra olan hüküm günü budur. O günde o mahkemeye öncekiler de 

sonrakiler de toplanırlar. Bu günden ve bu mahkemeden kurtulmak için varsa bir hileniz 

haydi durmayın yapın!  

Yazıklar olsun gaflete dalarak o günü yalanlayanlara!  

O günün geleceğine iman edip salih amel işleyerek o gün için hazırlanan muttakilere 

gelince onlar gölgeliklerde, çadırlarda, pınar başlarında ve meyve ağaçları altındadırlar. 

İmanlarının ve güzel amellerinin karşılığını böyle almışlardır. İman edip, Allah‘tan korkarak 

salih amel işleyenleri biz işte böyle mükâfatlandırırız.  

Yazıklar olsun imandan mahrum kalarak o günü yalanlayanlara!  

Bırakınız mücrimler bu dünyada azıcık nasiplensinler…  

Yazıklar olsun dünyaya aldanarak o günü yalanlayanlara! 

Onlara ‗Allah‘ın huzurunda eğilerek namaz kılın‘ denilince eğilmezler. 

Yazıklar olsun namaz kılmayan ve o günü inkâr edenlere!  

Ey Resulüm! Bırak onları! Onlar Kur‘an‘ın sözüne inanmazlarsa neye inanırlarsa 

inansınlar?
576

 

Peygamberimiz (sav) surenin inzalinden sonra Mekke‘ye geldi. Sahabelerine 

toplanmaları için haber gönderdi. Onlar da gelerek ―Dar-ı Erkâm‖da toplandılar. 

Peygamberimiz (sav) nazil olan sureyi sahabelerine okudu ve vahiy kâtiplerine yazdırdı. 

Sonra da ezberlemeleri ve duymayanlara duyurmaları, evlerindeki çocuklarına ve hanımlarına 

öğretmeleri için evlerine dağıldılar.  

Mekke müĢrikleri ise bir türlü inanmak istemiyorlardı. Yine de müminler onlara nâzil 

olan sureleri okuyor ve anlamadıkları yerleri anlatarak tebliğ görevini en güzel Ģekilde 

yapmaya çalıĢıyorlardı. MüĢriklerin sordukları soruları ve anlamadıkları yerleri de 

peygamberimize (sav) sorarak öğreniyorlardı. Böylece hem bilgilerini artırıyorlar, hem de 

imanlarını ziyadeleĢtiriyorlardı.  

Yüce Allah kıyamete kadar devam edecek olan bir dinin temellerini Mekke‘de 

atıyordu. Bunun için keyfiyet noktasında temel çok önemliydi. Kemiyetin hiçbir değeri yoktu. 

Asla taviz verilmiyordu. Temelde verilecek en ufak tavizin daha sonraları çok büyük 

sapmalara sebep olması kaçınılmazdı. Bilhassa imanda ve inanç noktasında verilecek en ufak 

taviz tevhidin zıttı olan Ģirki netice vermesi zaten kaçınılmazdı. Bunun için müĢriklerin bütün 

tekliflerine kesinlikle ret cevabı verilmiĢtir.  

Peygamberimiz (sav) de ―Ben Muallim olarak gönderildim‖
577

 buyurarak devamlı 

―Ġman Dersi‖ veriyordu. Kur‘an-ı Kerim de peygamberimizin en önemli görevinin bu eğitim 

ve öğretim iĢi olduğunu vurgulamaktadır.
578

 Peygamberimiz (sav) Kur‘anı öğretiyor ve 

Kur‘anın anlamadıkları hususlarını Cebrail‘den (as) öğrenerek sahabelerine öğretiyordu. 

―Daru‘l-Erkam‖ bu haliyle bir medrese ve yüksek okul mesabesinde fonksiyonunu icra 

ediyordu.  

Ġleride insanlığa muallim olarak yol gösterecek olan sahabeleri çok iyi bir eğitim 

görmesi gerekmekteydi. Sadece bilgi yeterli değildi. Bilgi yanında iman, cesaret, Ģecaat, sabır, 

sebat, cömertlik, mertlik, kardeĢlik, paylaĢma ve fazilet noktasında da eğitimleri yapılıyordu. 

MüĢriklerin iĢkenceleri ve baskıları bu açıdan çok iyi bir tecrübe ve deneyim olmaktaydı. O 

günün Ģartlarında Müslüman olmak ve Müslümanlığını itiraf etmek cesaret ve kahramanlık 

isteyen bir husustu. Bunun için çokları imanlarını gizliyor ve kendilerini gizlemek 
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mecburiyetinde hissediyordu. Ġmanlarını açıklayanlar da sabır, sebat, tahammül ve sıkıntılara 

göğüz germek için her Ģeylerini feda etmek durumunda kalıyorlardı. Bu da onları geleceğe 

sağlam bir Ģekilde hazırlıyordu. Bunun için sahabeler dünyaya adaletin, sabrın, kardeĢliğin ve 

kahramanlığın en güzel örneklerini vereceklerdi.  

Bu açıdan ilk inananların sayılarının az olması önemli değildi. Önemli olan tavizsiz 

olmaları ve davaları için her sıkıntıya katlanma cesareti göstermeleri daha önemli idi. Kur‘an-

ı kerim ve peygamberimiz (sav) bunu yapıyordu. Böyle olmasaydı bir ―Asr-ı Saadet Modeli‖ 

ortaya çıkar mıydı?  

 

Nâziat Suresinin Nüzulü: 

Yüce Allah müteakip günlerde ölümün mahiyetinden, ruhların nasıl alındığından ve 

ölüm meleğinin durumundan bahseden Nâziat Suresini inzal buyurdu. Bu surede yüce Allah 

dünyanın faniliği ve aldatıcılığından bahsetmekte, peygamberleri yalanlayanların dünyada ve 

ahiretteki acı ve acınacak durumlarını nazara vermektedir. Kıyametin kopması, sura üflenmesi 

ve tekrar dirilme keyfiyeti üzerinde durmaktadır. YaratılıĢ amacının iman etmek ve ahirete 

hazırlanmak olduğunu anlatmaktadır.  

 

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Yemin olsun kâfirlerin ruhunu zorla, çekerek nez‘eden, mü‘minlerin ruhlarını da 

kolaylıkla alan meleklere… Suda yüzer gibi gökte gezen ve emr-i ilahiyi neşreden yayan 

meleklere… Allah‘ın emrini yerine getirmek için birbirleriyle yarışan meleklere yemin olsun! 

Yüce Allah‘ın şuunatının işlerinin tedbirini gören ―müdebbirat‖ meleklerine yemin olsun ki! 

O dehşetli gün geldiği gün sura üflenir ve kıyamet kopar. Onu ikinci sur takip eder. O 

zaman da tüm varlıklar kabirlerinden çıkarlar. O gün kalpler korku ile titrer. Gözler zilletle 

açılır. Eyvahlar o gün mücrimlerin haline!  Onlar şimdi diyorlar ki ‗Biz tekrar yeniden hayata 

mı döndürüleceğiz? Kemiklerimiz çürüyüp dağıldıktan sonra dirilecek miyiz? Eğer öyleyse bu 

zararlı bir dönüş olacaktır.‘  

Ey Resulüm! Onların hepsinin dirilişi bir anda ve bir tek sayha ile olacaktır. Onlar 

birden kendilerini düz bir sahrada bulacaklardır. Sen Musa‘nın (as) kıssasını duymadın mı? 

Hani Rabbin mukaddes Tuva vadisinde kendisine seslenmişti. ‗Firavuna git! O gerçekten 

azdı, yoldan çıktı.‘ Ona de ki: ‗İnkâr ve isyandan hak yola dönmeye niyetin varsa, sana 

Rabbimin yolunu göstereyim de o padişahlar padişahının kulu olduğunu anlayasın ve ondan 

korkarak itaat edesin‘ demişti. Musa (as) ona en büyük mucizeyi gösterdi. Ancak o buna 

rağmen yalanladı ve isyanına devam etti. Sonra arkasını döndü ve bozgunculuk yapmaya 

gitti. Halkı topladı ve ‗Sizin yüce rabbiniz benim!?‘ dedi. Allah da onu hem dünyada kahr ile 

hem de ahirette azap ile yakaladı.  

Şüphesiz bunda Allahtan korkanlar için ibretler vardır.  

Ey Resulüm! Sen mü‘minlerin imanını artırmak, müşriklerin inkârlarını reddetmek 

için onlara öğüt ver ve de ki: ‗Sizi tekrar yaratmak mı zor, yoksa göğü yoktan yaratmak mı? 

Allah onu yoktan bina etti. Sizin yaratılışınız elbette ondan daha kolaydır. O Allah kudretiyle 

kâinata nizam verdi ve semâlarını yükseltti. Gecesini kararttı, gündüzünü aydınlık kıldı. Sonra 

yeri yayıp döşedi. Ondan suyu ve bitkileri çıkarttı. Dağları da sizin ve hayvanatınızın 

rızklarının hazineli direkleri haline getirdi.  

Felaketin büyüğü olan kıyamet gelip çattığı zaman insanların aklı başına gelir de 

dünyada niçin çalışmaları gerektiğini anlarlar. Cehennem ağzını açmış bekler bir halde 

herkese gösterilir. Kim azgınlık eder ve dünyayı ahirete tercih ederse onun varacağı yer 

şüphesiz cehennemdir. Kim de rabbinin huzuruna varmaktan korkar, nefsinin kötü arzularına 

karşı çıkarsa onun varacağı yer de şüphesiz cennettir.  

Ey Resulüm! Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onun vaktini bildirmek 

senin görevin değildir. Onun bilgisi Allah‘a aittir. Sen ancak gelmesi gizli ve şüphesiz olan o 
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günün dehşetinden insanları uyaran bir peygambersin. Onlar da o gün geldiği zaman onlar 

dünyada sadece bir gün veya kuşluk vaktine kadar yaşadıklarını zannederler.‖
579

    

  

Hz. Ebubekir (ra) Hicrete Zorlanıyor: 

Peygamberimizin (sav) en yakın dostu, arkadaĢı ve en sadık Ģakirdi ve talebesi olan 

Hz. Ebubekir‘e (ra) en büyük baskılar yapılıyor ve onu peygamberimizi (sav) terke 

zorluyorlardı. Tüccar olan Hz. Ebubekir (ra) ve Hz. Osman (ra) ile alıĢveriĢ yasaklanmıĢtı. Bu 

sebepten hiç kimse onlardan alıĢveriĢ yapmaya cesaret edemiyorlardı. Malları ve dükkânları 

yağmalanmıĢtı. Evlerinden dıĢarı çıkmalarına müsaade edilmiyordu. Çıkanlar da dönene 

kadar çeĢitli sataĢma ve hakaretlere maruz kalıyorlardı. Cevap verdikleri zaman da öldüresiye 

dövülüyorlardı.  

Zulüm ve iĢkence Mekke‘de sürüp gidiyordu. Her kabilede Müslüman vardı; ancak 

hayatları emniyet ve güven altında değildi. Kendi aileleri bile onlara düĢmandı. Said bin Âs 

oğlu Hâlid bin Saide öyle bir dayak atmıĢtı ki kafasından ağır bir Ģekilde yaralanmıĢtı.
580

  

MüĢriklerin iĢkenceleri gittikçe artıyordu. Sahabelerin bir kısmı bu iĢkence ve 

baskılara dayanamayarak yeniden gizli olarak HabeĢistan‘a hicret etmek için müsaade 

istemeye baĢladılar.  

Peygamberimize (sav) her gün bu nevi Ģikâyetlerin gelmesi üzerine Ģehirde alınacak 

bir tedbir ve baĢvurulacak herhangi bir çâre kalmadığını görerek Ģöyle buyurdu: 

―ġayet isterseniz ve yapabilirseniz HabeĢistan‘a sığının. Zira orada ülkesinde hiç 

kimseye zulmetmeye müsaade etmeyen bir hükümdar iktidardadır. Orası bir doğruluk ve 

adalet ülkesidir. Allah iĢlerimizde bir kolaylık verene kadar orada ikamet edin.‖
581

  

Peygamberimiz (sav) böylece sahabelerine ikinci defa HabeĢistan‘a hicret izni verdi.
582

 

Bu zulüm ve iĢkence döneminin yöneticisi Amr bin HiĢam olup peygamberimiz (sav) 

ona bilerek ve isteyerek hak ve hakikate düĢman olduğundan dolayı Ebu Cehil adını vermiĢti. 

Müslümanların aleyhinde her olayın ve her komplonun arkasında o ve Abdu‘l-Uzza adındaki 

Ebu Leheb vardı. Ebu Leheb üstelik peygamberimizin (sav) amcası idi. Ebu Cehil de 

peygamberimizin amcası HiĢam bin Abdulmuttalib‘in oğlu idi.  

Ebu Cehil ne zaman asil ve kudretli birinin Müslüman olduğunu öğrenirse gidip ona 

―Sen senden daha iyi olan baban ve atanın dinini terk mi ediyorsun?‖ diyordu.  ġayet o 

Müslüman onun bu gibi sözlerine aldırmaz ve dininde sebat ederse ağız dolusu küfür ve 

hakaretler yağdırıyordu. Sonra da tehdit ederek yanından ayrılıyor ve ona her kötülüğü 

yapmayı mubah sayıyordu. Müslümanlardan birine kötü davranan bir müĢriği görünce de ona 

iltifatlar ediyor ve teĢvik ediyordu.  

ġayet Müslüman olan kimse bir tüccar ise ona da Ģöyle diyordu: ―Vallahi, sana öyle 

Ģeyler yapacağız ki hiçbir müĢterin kalmayacak ve malların eriyip gidecek.‖ ġayet Müslüman 

olan zayıf ve himayeye muhtaç kimsesiz birisi ise ona dayak atıyor, bağlayarak iĢkence ediyor 

ve baĢkalarını da buna teĢvik ediyor, hatta zorluyordu.
583

 

Ebu Talip kız kardeĢinin oğlu olan Ebu Seleme bin Abdu‘l Esed‘i himayesine almıĢtı. 

Mahzumoğulları kabilesine ait olan bu gencin himayesinden vazgeçmesi için kabilenin ileri 

gelenleri Ebu Talib‘e geldiler. 

―Ey Ebu Talip! Haydi, kardeĢinin oğlu Muhammedi bize karĢı koruyup durdun. Bizim 

adamımız olan Ebu Seleme‘yi bizden korumanı anlayamıyoruz. O sizi ne ilgilendirir?‖ 

dediler. Ebu Talip de onlara: ―O da benim kız kardeĢimin oğludur. Ben kız kardeĢimin oğlunu 

koruyamayacak mıyım?‖ dedi.  
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Mahzumoğulları çekiĢmede ileri giderek iĢi Ebu Talib‘e karĢı saygısızlığa götürdüler. 

Bu saygısızlığı kabile gururuna yediremeyen ve sinirlenen Ebu Leheb ayağa kalktı ve ―Ey 

KureyĢ cemaati! Vallahi siz Ģu ihtiyar Ģeyhe karĢı saygısızlıkta çok ileri gittiniz. Himayesine 

aldığı kiĢiler konusunda bile aĢırıya kaçıyorsunuz. Vallahi ya onunla uğraĢmaktan 

vazgeçersiniz veya biz HaĢimiler olarak hep beraber size karĢı harp ilen ederiz‖ dedi.  

Ebu Leheb‘i de kızdıracak derecede ileri gittiklerini gören Mahzumoğulları: ―Hayır yâ 

Ebâ Utbe! Biz senin hoĢ görmediğin Ģeyden vazgeçeriz‖ dediler.
584

  

Bu hadise liderlerin zulme teĢvik ettiği ayak takımının aĢırıya giderek liderlerini bile 

zora sokacak derece iĢi ileri götürmelerini göstermesi açısından enteresandır.  

Bu babda peygamberimizin (sav) en yakın dava arkadaĢı Hz. Ebubekir‘e (ra) büyük 

sıkıntı veriliyordu. Hz. Ebubekir (ra) sıkıntılara karĢı son derece sabırlı idi; ancak ailesi buna 

tahammül edemez hale geldi ve Ebubekir‘den (ra) gizli olarak peygamberimize (sav) gittiler. 

KureyĢ‘ten gördükleri tahammül edilmez sıkıntıları anlattılar. Peygamberimizin (sav) vicdanı 

dayanamadı ve gözünden yaĢlar aktı. Sabır ve sebat tavsiyesinde bulundu. Sonra Hz. Ebubekir 

(ra) yanına gelince Ģöyle buyurdu: 

―Yâ Atîyk! Ben senin de bir fırsatını bulunca HabeĢistan‘a hicret etmeni uygun 

buluyorum. Ehlini ve ayalini yanına al. Birkaç gün de olsan müĢriklerin Ģerrinden ve 

kahrından kurtul. Ailene de rahat bir nefes aldır. Görelim Mevlâ neyler…‖ buyurdu.  

Hz. Ebubekir (ra) peygamberimizin tavsiyesi ve müsaadesi ile hanımını ve çocuklarını 

yanına alarak bir gece HabeĢistan‘a gitmek üzere Mekke‘den ayrıldı. Bir günlük yola gitti. 

Mola verdiği yerde tüccar dostu Ġbn-i Da‘daĢe‘nin kervanına rastladı. Bu zat, zaman içinde 

HabeĢistan‘a yerleĢmiĢti; ama Mekke ile alakasını kesmemiĢti. Her sene ticaret kervanı ile 

Mekke‘ye gelir bir müddet ticaret için bir müddet kalır sonra tekrar HabeĢistan‘a dönerdi.  

Ġbn-i Da‘daĢe
585

 Hz. Ebubekir‘i (ra) çocukları ile periĢan vaziyette görünce yanına 

geldi ve: ―Merhaba yâ Ebâbekir! Böyle nereye gidiyor, bu çocuklarla nereye göç ediyorsun?‖ 

diye sordu.  

Hz. Ebubekir (ra) cevap verdi: ―Yâ Ġbn-i Da‘daĢe! Mekke artık benim için yaĢanmaz 

bir yer haline geldi. Ben Hz. Muhammed‘in (sav) dinine girdiğim ve hak yolu seçtiğim için 

KureyĢ bana kahır, iĢkence ve zulüm yapmaktadır. Ailemi ve çocuklarımı taciz ediyorlar. 

Yoksa bana yapılan iĢkence ve zulümler umurumda değil…‖ dedi.  

Ġbn-i Da‘daĢe: ―Yâ Seyyid! Sen Temimoğulları ulularından olasın ve Mekke‘yi terk 

edesin. Buna imkân yok! Senin gibi birinin Mekke‘yi terk etmesi doğru değildir. Benimle 

dön. Gel, ben sana ne kadar istersen mal vereyim; bana ortak olursun. O zaman sana ve 

yanındakilere kimse tacizde bulunamaz. Çünkü ben onların HabeĢistan‘da ticari iĢlerini 

yürütüyorum. Onlar her zaman bana muhtaçtırlar‖ dedi.  

Bunun için zaten gitmemek için bahane arayan ve Resulullah‘tan (sav) ayrılmaya 

tahammül edemeyen Hz. Ebubekir (ra) hemen kafileye karıĢarak geri dönmeye karar verdi. 

Oğlu Abdurrahman ve hanımı Ümm-ü Ruman (ra) sordular: ―Yâ Seyyid! Niçin dönüyoruz?‖ 

Hz. Ebubekir (ra) cevap verdi: ―Ey sevgili ciğerpârelerim! Ben Resulullah‘ın (sav) yüzünü iki 

defa görmedim. Onunla sohbette bulunmadım. Ondan ayrı kalmaya tahammül edemiyorum. 

Onun için her türlü zulme ve hakarete katlanmaya razıyım‖ dedi.   

Böylece geri döndüler.  

Mekke‘ye yaklaĢınca Mekke reisleri, tüccarları ve ileri gelenleri kervanı karĢılamak 

üzere Mekke dıĢına geldiler. Ġbn-i Da‘daĢe onları görünce Hz. Ebubekir‘i (ra) yanına çağırdı. 

Yanında Ebubekir (ra) olduğu halde onlara Ģöyle dedi:  

―Ey KureyĢ Seyyidleri! Ebubekir Atiyk bin Ebî Kuhafe HabeĢ iline hicret etmekteydi. 

Ben onu yoldan çevirdim. Benim hürmetim için içinizden hiç kimse ona husumet etmesin. 
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Ben ona mal verdim ve kendime ortak ettim. Bundan sonra o benim ortağımdır. Bundan sonra 

herkes benimle olan ticari alıĢveriĢini ve irtibatını onun aracılığı ile sağlasın‖ dedi.
586

  

KureyĢ tüccarları ve ileri gelenleri iĢin içinde ticari çıkarları söz konusu olduğu için, 

ister istemez bu durumu kabul etmek zorunda kaldılar. Mekke‘ye geldikleri zaman Hz. 

Ebubekir (ra) hemen peygamberimizin (sav) yanına koĢtu. Kendisi ile hasret giderdi ve 

baĢından geçenleri peygamberimize (sav) anlattı.  

 

Hz. Ebubekir’in (ra) Evinin Avlusuna Mescid Yapması ve Ortaklığı Bozması: 

Ebubekir (ra) KureyĢten emniyet ve güven sözü aldıktan sonra kapısının önüne ve 

evinin avlusuna bir mescid yaptırdı. Mü‘minler akĢam ve sabah namazı için buraya toplanıp 

hem Kur‘an öğreniyor, hem de namaz kılıyorlardı. Böylece Din Eğitimi için Daru‘l-Erkam 

dıĢında bir eğitim ve öğretim merkezi daha oluĢturulmuĢtu.    

Hz. AiĢe (ra) anlatıyor: ―Babamın güzel bir sesi vardı. Dili sade ve anlaĢılırdı. Kur‘an-

ı Kerimi çok güzel okuyordu. Sabah namazından sonra çok güzel bir seda ile Kur‘anı-ı Kerimi 

okuyordu. Yoldan geçenler dinlemeden geçemezdi. Kur‘an-ı Kerim Arapça olduğu için 

manasının bir kısmını anlayanlar da dinledikçe etkisinde kalır ve gözleri yaĢla dolar, hatta 

bazıları ağlardı. Babam da zaman zaman Kur‘an-ı Kerimi ağlayarak okurdu.‖  

Bu duruma tahammül edemeyen müĢriklerin reislerinden Ebu Cehil adamları ile 

beraber olduğu halde Ġbn-i Da‘daĢe‘yi çağırttı ve onu tehdit etti: ―Yâ Ġbn-i Da‘daĢe! Atiyk bin 

Ebî Kuhâfe senin himayendedir. Biz bu durumda kendisine söyleyemeyiz. Senin himayende 

olduğu için git kendisine söyle Kur‘anı açıktan okuyarak dinini yayma faaliyetinden 

vazgeçsin. KuryĢlilere dini telkinlerde bulunmasın. Adamlarını toplayarak namaz falan da 

kılmasın. Bu bizden bazı aklı kıt olanların ona meyletmesini sağlıyor. Bu da aramızdaki nifakı 

artırıyor‖ dedi.  

Ġbn-i Da‘daĢe Hz. Ebubekir‘in (ra) yanına gitti. KureyĢin teklifini getirdi.  

Ebubekir (ra) ona: ―Niçin kendileri gelmediler de seni bana gönderdiler?‖ diye sordu.  

Ġbn-i Da‘daĢe: ―Sen benim himayemde olduğun için bu iĢi bana havale ettiler‖ dedi.  

Hz. Ebubekir (ra): ―Yâ öyle mi? Demek bunu sana onun için teklif ettiler. Sen de 

himayende olmamdan cesaret alarak bunu bana söylersin. Ben de bundan sonra senin 

himayeni ve ortaklığını kabul etmiyorum. Allah‘ın ve resulünün himayesi ve koruması bana 

kâfidir. Git seni bana gönderen KureyĢlilere de ki: ‗Ben artık onu himaye etmiyorum. O 

benim himayemi reddetti. Onlar da ellerinden geleni koymasınlar ve yapsınlar. ġayet güçleri 

yeterse beni bundan alıkoysunlar…‖ diyerek onlara meydan okudu.  

Bu Ģekilde ret cevabı alan Ġbn-i Da‘daĢe de giderek KureyĢ ileri gelenlerine durumu 

haber verdi. Onlar da eskisi gibi zulümlerini yapmaya baĢladılar.
587

 

KureyĢ ileri gelenleri iĢi o derece ileri götürmüĢlerdi ki Said bin Âs bin Umeyye oğlu 

Halid‘i (ra) öldüresiye döverek kafasını kırmıĢtı. Allahtan kendisi de hastalanarak yatağa 

düĢmüĢtü. Ama hasta yatağında bile Ģöyle diyordu: ―Eğer Allah bana Ģifa verirse Mekke 

çevresinde Ġbn-i Ebî KebĢe‘nin (Sa‘doğullarından süt emdiği için peygamberimize bu lakabı 

vermiĢlerdi) ilahına asla ibadet edilmeyecek‖ diyordu. 

Oğlu Halid bin Said (ra) ona Ģöyle demiĢti: ―Ey Allah‘ım ona Ģifa verip yatağından 

kaldırma!‖ Allah duasını kabul etmiĢti de Said bin Âs birkaç gün sonra ölmüĢtü.
588

 

ĠĢkencelere dayanamayan sahabeler peygamberimize gelerek Ģikâyetlerini dile 

getirdiler ve Ģöyle dediler: ―Ey Allah‘ın Resulü! Allah‘tan bizim için yardım istemez misiniz? 

Bizim için Allah‘a duâ etmez misiniz?‖ Bu Ģekilde dua ve yardım ricasında bulundular.  
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Peygamberimiz (sav) onlara Ģöyle buyurdu: ―Ey Ashabım! Sabredin! Sizden önceki 

ümmetler içinde öyle kimseler vardı ki, müĢrikler onlar için sahrada çukurlar kazar, onları 

baĢı dıĢarıda kalacak Ģekilde oraya gömerler, sonra da baĢları üzerine testere koyar ve baĢını o 

testereyle ikiye keserlerdi. Fakat bu onları dinlerinden döndürmezdi. Bir baĢkası getirilir 

demir taraklar ile etleri taranarak lime lime ayrılır, parçalanır, kemikleri ve sinirleri ortaya 

çıkardı. Yine de hak yoldan ayrılmaz ve dinlerinden asla taviz vermezlerdi. Sabır ve sebat 

ederlerdi. Elbette bize de onlar gibi sabır ve sebat etmek yakıĢır.  

Ashabım! Allah‘a yemin ederim ki, Ģu Ġslam dini muhakkak kemâle erecektir. Öyle ki 

bir atlı tek baĢına San‘a‘dan Hadramut‘a kadar gidecek Allah‘tan baĢka hiçbir Ģeyden 

korkmayacaktır. Çoban kurdun saldırısından endiĢe etmeyecektir. Fakat siz acele 

ediyorsunuz!‖ buyurdular.
589

  

Bunun üzerine Bürûc Suresi nâzil oldu.  

 

Bürûc Suresinin Nüzulü: 

―Bismillâhirrahmânirrahîm  

Yemin olsun burçlara sahip gökyüzüne! Size va‘dolunan kıyamet gününe yemin olsun! 

Şahitlik edecek olan peygamberlere ve kendilerine şahitlik edilen ümmetlere de yemin olsun!  

Bilin ki, hendekler açarak içlerine ateş dolduran ve ehl-i imanı içine atarak işkence ve 

zulümde ileri giden Ashab-ı Uhdud Allah‘ın kahrına uğradı da helâk oldu. Onlar mü‘minleri 

ateşe atıp seyrediyorlardı. O işkenceye uğrayan mü‘minlerin bir olan Allah‘a inanmış 

olmaları dışında bir günahları yoktu. O Allah ki yerlerin ve göklerin mülküne sahip ve 

onların yaptıkları zulümlere de şahitti.  

Mü‘min kadınlara ve erkeklere eziyet eden, sonra pişman da olmayanlar için 

cehennem azabından başka dünyada kahır ve kabirde azap olacak şekilde ikinci bir ateş azabı 

daha vardır. İman eden ve Salih amel işleyenler için ise altından ırmakların aktığı cennetler 

vardır. Bu ise onlar için pek büyük ve ebedi bir kurtuluştur. 

Ey Resulüm söyle o mü‘minlere ki,  Rabbinin zalimleri yakalayarak ceza vermesi çok 

dehşetli olacaktır. O Allah mahlûkatını yoktan yaratan ve tekrar diriltecek kudrete sahip 

olandır. O Allah tövbe eden imanlı mü‘minleri çok seven ve çokça bağışlayandır. Arşa 

hükmederek her şeyden her şeye daha yakın olan ve her şeyin melekûtu elinde bulunan O‘dur. 

O Allah çok faaldir; dilediğini dilediği şekilde yapar. Kimseye hesap vermek durumunda da 

değildir.  

Firavunun ve Semud kavminin haberleri size ulaşmadı mı? Onlar da peygamberlerini 

yalanlayıp duruyorlardı… İnananlara da her türlü işkenceyi reva görüyorlardı. Hâlbuki 

Allah onlara fırsat veriyor ve suçüstü yakalamak, hiçbir bahanelerinin kalmaması için de 

onları arkalarından kuşatıyordu. Böylece onların felaket ve helaket sebeplerini hazırlıyordu. 

Bütün bunlar şerefi pek büyük, kadri yüce olan ve Levh-i Mahfuz‘da korunan Kur‘anı 

yalanlıyorlar. Ey Habibim! Onların yalanlamalarının hiçbir kıymeti yoktur; sen de onların 

inkârlarına hiçbir değer verme! Mü‘minlerin sayıları az da olsa Kur‘ana inanmaları ve 

okumaları çok değerlidir. Sen buna değer ver ve mü‘minleri o Kur‘anı okumaları için teşvik 

et!‖
590

   

Surenin nazil olmasından sonra öğrenmek ve yazmak için toplanan sahabeler sordular: 

―Ey Allah‘ın Resulü! Rabbimiz bize çeĢitli surelerde haber verdiği ve sizler daha önce 

bize anlattığınız için Firavun ve Semud kavmini ve akıbetlerini biliyoruz. Ancak ―Ashab-ı 

Uhdud‖ kimlerdir, bilemiyoruz‖ dediler.  

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler:  

―Sizden öncekiler içinde putperest bir padiĢah ve onun da bir kâhini vardı. Kâhin 

ihtiyarlayınca padiĢaha ‗Ben yaĢlandım. Bir genç gönder de ona bildiklerimi öğreteyim‘ dedi. 
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PadiĢah da genç ve zeki bir çocuk gönderdi. Kâhin ona bildiklerini öğretiyor, ders veriyor ve 

kendi yerine yetiĢtiriyordu.  

Bu çocuğun yolu üzerinde kendisini bir olan Allah‘a ibadete veren ihtiyar bir rahip 

vardı. Delikanlı onun yanına vardı, sözlerini dinledi ve hoĢuna gitti. Sonra kâhine her 

gidiĢinde rahibe uğrayarak sözlerini dinlemeye baĢladı. Kâhin geç kaldığını görerek çocuğu 

dövmeye baĢladı. Genç bu durumu rahibe söyledi. Rahip de ‗Kâhinden korkarsan beni evde 

annem alıkoydu dersin. Annen de neden geç kaldığını sorarsa beni kâhin bırakmadı dersin‘ 

diye öğüte bulundu.  

Durum bu minval üzere devam ederken delikanlı yolu üzerinde halkın suyolunu kesen 

büyük bir canavara rast geldi. Bu canavar insanların suya gitmesini engelliyordu. Bunun 

üzerine delikanlı ‗Ey Rabbim Allah! Bu gün bana rahibin mi kâhinin mi daha hayırlı 

olduğunu bildir. ġayet rahibin iĢini kâhinden daha çok seversen bu attığım taĢla canavarı 

öldür ve halkı bundan kurtar‘ dedi ve elindeki taĢı canavara attı. Attığı taĢ hayvanın baĢına 

isabet etti ve canavar öldü.  

Delikanlı Rahibe geldi ve durumu haber verdi. Rahip: ‗Evlâdım, bu gün sen benden 

Allah‘a daha yakınsın. Yakında büyük bir musibete uğrarsın. Çünkü Allah sevdiği kullarını 

musibetlerle imtihan ederek kendisine yaklaĢtırır ve tekâmül ettirir. Bu durumda sakın benim 

bulunduğum yeri söyleme!‘ dedi.  

Delikanlı artık Allah‘ın izni ile hastaları tedavi eder, körleri göze kavuĢturur ve çaresiz 

dertlileri tedavi ederdi. PadiĢahın gözleri görmeyen ama bir veziri vardı. Delikanlıyı iĢitti. 

Yanına geldi. ‗Gözüme çare bul dilediğini sana vereyim‘ dedi.  

Genç: ―ġifa Allah‘tandır. Benim elimden bir Ģey gelmez. Sen Allah‘ın birliğine iman 

edersen ben de senin için Allah‘a yalvarırım. ĠnĢallah Allah sana Ģifa verir‖ dedi. Vezir 

Allah‘ın birliğine iman etti ve putlara tapmaktan vazgeçti. Eski inançlarından tövbe etti. Allah 

da onun gözünü iade etti. Bu Ģekilde padiĢahın yanına gitti.  

PadiĢah: 

―—Gözünü sana kim iade etti?‖ diye sordu.  

Vezir: 

―—Rabbim olan Allah!‖ dedi.  

PadiĢah: 

―—Senin benden baĢka rabbin mi var? Sizi himaye eden, koruyan, vezir yapıp makam 

ve mansıba kavuĢturan, rızkınızı ve maaĢınızı veren ve sizi itibarlı bir insan haline getiren 

benim‖ dedi. 

Vezir:  

―—Benim de senin de yaratıcımız, her Ģeyin hayatını ve rızkını veren Allah‘tır. O 

Allah bir olup her Ģeye kadirdir ve her Ģeyin hakimi ve sahibi O‘dur‖ dedi. 

PadiĢah öfkelendi ve o vezirini iĢkence yapmaları ve inancından vazgeçmediği 

takdirde hapsetmeleri ve ölünceye kadar iĢkenceye devam etmeleri için askerlerine teslim etti. 

Askerler de çeĢitli iĢkencelerle veziri konuĢturdular. Genç delikanlıyı ele verdi. Delikanlıyı 

yakalayarak padiĢahın huzuruna getirdiler.  

PadiĢah delikanlıyı hesaba çekti. ―Oğlum! Demek senin kâhinden öğrendiğin sihirler 

artık körleri iyi edecek dereceye geldi‖ dedi.  

Delikanlı: ―ġifa veren Allah‘tır. Benim ve bilgimin bunda bir rolü yoktur. Ben sadece 

Allah‘ın birliğine inananlar için dua ederim‖ dedi.  

PadiĢah onu da askerlerine teslim etti. Askerler ona da devamlı Ģekilde iĢkence ettiler. 

Nihayet dayanamadı o da rahibi ele verdi. Rahibi getirdiler ve dininden dönmesi için 

delikanlının ve vezirin gözü önünde iĢkence etmeye baĢladılar. Dinlemedi ve iĢkencelerine 
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sabrederek dininde sebat etti. Bunun üzerine rahibi bağladılar. Zalim padiĢah bir testere istedi. 

Onu rahibin baĢına koydular. BaĢından itibaren ikiye böldüler ve rahibi öldürdüler.
591

 

Sonra padiĢahın veziri getirildi. Ona da aynı Ģekilde iĢkence yapıldı ve dininden 

dönmesi istendi. O da sebat etti. Onu da aynı Ģekilde testere ile baĢından ikiye ayırdılar ve 

bedeni iki yana düĢtü. 

Daha sonra bunları gören delikanlı getirildi. Halkın gözü önünde ona da envâ-i türlü 

iĢkenceler yapıldı. Dininden asla dönmedi. Zalim padiĢah onu askerlerine teslim etti ve ―Onu 

falan dağa götürün ve uçurumdan aĢağı atın. ġayet dininden dönerse o zaman atmadan geri 

getirin‖ dedi. Ġmanlı delikanlıyı dağa çıkardılar. Uçurumun kenarına getirdiler. O da Allah‘a 

dua etti. ―Allah‘ım sen bunları dilediğin gibi yap!‖ dedi. Dağda bir zelzele oldu ve askerlerin 

tümü uçurumdan aĢağıya düĢtüler. Delikanlı kurtuldu ve yürüyerek padiĢahın huzuruna geldi.  

PadiĢah delikanlıyı sağlam görünce sordu:  

―—Askerlerime ne oldu?‖  

Ġmanlı genç cevap verdi: 

―— Allah beni onlardan kurtardı; onları da uçuruma attı.‖ 

PadiĢah bu defa onu daha kalabalık ve güçlü askerlerine teslim etti. ―Bunu gemiye 

bindirerek denizin ortasına götürün. ġayet inancından vazgeçerse getirin yoksa denize atın‖ 

talimatı verdi. 

Denizin ortasına gelince imanlı genç yine ―Allahım! Sen bunları dilediğin gibi yap!‖ 

diye dua etti. Fırtına çıktı ve gemi battı. Askerler de gemi ile beraber denize gömüldüler. 

Delikanlı kurtuldu ve yürüyerek padiĢahın huzuruna geldi.  

PadiĢah ĢaĢırdı. ―Gemiye ne oldu‖ dedi. Delikanlı ―Allah onu batırdı. Beni kurtardı‖ 

dedi. Sonra Ģöyle dedi: ―Beni öldürmek istiyorsan, benim dediğimi yapmalısın‖ dedi.  

PadiĢah ―Nedir o‖ dedi.  

Genç: ―Ahaliyi geniĢ bir yere topla. Beni de bir hurma kütüğüne bağla. Sonra 

sadağından bir ok al. Onu ‗Bismillah‘ diyerek at. O zaman ben ölürüm‖ dedi.  

Bunun üzerine padiĢah halkı topladı. Delikanlıyı hurma kütüğüne bağladı. 

Delikanlının sadağından bir ok aldı ve oku yayın tam ortasına koydu. Delikanlının rabbinin 

adıyla dedi. Ve oku attı. Ok delikanlının sakağına rast geldi. Elini Ģakağına koydu ve öldü.  

Bunun üzerine ahali ‗Delikanlının rabbine inandık‘ dediler. Vezirler padiĢaha: 

―Korktuğumuz Ģey baĢımıza geldi. Ahali iman etti ve bizim inancımızı terk etti‖ dediler. 

Bunun üzerine padiĢah derin hendekler kazılmasını ve hendekleri ateĢle doldurmasını 

emretti. PadiĢah inananları içine atmayı emretti. Bu iĢler yapıldı. Yüzlerce mümin ateĢe atıldı. 

Nihayet kucağında bir çocukla bir anne getirildi. AteĢ çukurunun baĢına gelince anne tereddüt 

etti. Çocuk dile geldi ve ona ―Anneciğim diĢini sık ve sabret. Zira sen hak yol üzeresin‖ dedi. 

Anne çocuğu ile beraber ateĢe atladı.
592

  

Peygamberimiz (sav) gözyaĢlarını tutamadı ve ağladı. Sahabeler de ağladılar. Küçük 

bir çocuğun iman ve sadakat ile beraber sebat ve metanet dersi vermesine hayran kaldılar. 

Peygamberimiz (sav) buyurdu. ―ĠĢte ‗Ashab-ı Uhdut‘ bunlardır. Siz de Allah için, 

Allah‘ın dinini ihya için her türlü sıkıntıya göğüs germelisiniz‖ buyurdular.   

 

Hz. Ebubekir’e (ra) Yapılan Hakaret: 

Peygamberimiz (sav) bizatihi en çok hakarete uğrayanların baĢında geliyordu. 

HaĢimoğuları Ebu Talib‘in emriyle kendi aralarında 40–50 kiĢilik gençler gurubu oluĢturmuĢ, 

bunlar nöbetleĢe peygamberimizi (sav) kabile taassubundan dolayı korumak için ellerinden 

geleni yapıyorlardı. Bundan dolayı fiilî tecavüze maruz kalmamakla beraber sözlü hakaretler 
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ve yakınlarına yapılan iĢkence ve zulümlerden dolayı büyük sıkıntı çekiyordu. Bunun dıĢında 

peygamberimiz (sav) ümmetine olan merhamet ve Ģefkatinden dolayı her mü‘mine yapılan 

iĢkence ve hakaretin mesuliyetini ve sorumluluğunu üzerine aldığı için manen büyük bir 

sıkıntı içinde bulunuyordu. Adeta her mü‘mine yapılan hakareti doğrudan vicdanında ve 

ruhunda hissediyordu. Bunun için bütün müslümanların sıkıntılarına ortaktı. Bunun için 

peygamberimiz (sav) bir gün ―Hiç kimse benim hak yolda uğradığım eza ve cefanın bir 

misline uğramamıĢtır‖
593

 buyurdular. Yine bir gün Medine‘deki sahabelerine Ģöyle demiĢti: 

―Mekke‘de çektiğim sıkıntı gündüzün üzerine düĢseydi gece olurdu. Medine de ise 

münafıkların ve Yahudilerden dolayı bu sıkıntı iki misli olmuĢtur.‖  

Peygamberimize (sav) verilen sıkıntı bu seviyede idi. Hz. Ebubekir‘e (ra) verilen 

sıkıntıdan bir örnek vererek sıkıntının boyutları konusunda bir örnek sunalım:  

Bir gün Hz. Ebubekir (ra) yolda giderken müĢriklerden birisi baĢından aĢağı gübre ve 

çöp boĢalttı. O sırada Velid bin Muğire‘yle karĢılaĢtı. Hz. Ebubekir (ra) durumu ona söyledi. 

ġu beyinsizin yaptığı terbiyesizliği görüyor musunuz dedi. Velid bin Muğire bunu kendi 

baĢına sen getirdin dedi. Hiç aldırıĢ etmeden gitti.  

Hz. Ebubekir (ra) ―Ey Rabbim sen ne kadar halimsin. Ey Rabbim sen ne kadar 

halimsin‖ diyor ve baĢını temizliyordu.
594
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BĠ’SETĠN 7. SENESĠ (M. 617) 
 

ĠKĠNCĠ HABEġ HĠCRETĠ        

KureyĢ müĢriklerinin iĢkencelerine maruz kalan himayeden mahrum mü‘minler 

NecâĢî‘nin ülkesine gizli gizli kaçarak sığınmaya devam ediyorlardı. Hz. Cafer bin Ebi Talip 

de peygamberimize (sav) gelerek ―Hiçbir kimseden korkup çekinmeden Allah‘a ibadet 

edebileceğim bir yere gitmeme izin ver‖ diyerek peygamberimizden (sav) izin istemiĢti. 

Peygamberimiz (sav) de kendisine HabeĢistan‘a gitmesini tavsiye ederek izin vermiĢti.
595

 

Ömer bin Hattap da müslümanlara karĢı çok sert davrananlardandı. Ġnananları 

affetmez, çok eza ve cefa ederdi. Gösterdiği sertlikten dolayı Müslüman olmasının imkânsız 

olduğuna dair kanaat uyandırmıĢtı. Ancak peygamberimiz (sav) engin Ģefkat ve merhameti ile 

―Ġki Ömer‘den birisi ile Ġslamı güçlendir‖ diye rahmet-i ilâhiyeye daima dua ederdi.
596

 

Böylece adı Amr bin HiĢam olan Ebu Cehil ile Ömer bin Hattap için Allah‘a dua ediyor ve 

herkesin ümidini kestiği insanlardan asla ümit kesmiyordu. Sahabelerine da daima Ģefkat ve 

ümit telkininde bulunuyor; kin ve düĢmanlık hisleri ile hareket etmemeleri konusunda 

sahabelerini uyarıyordu. Çünkü peygamberimiz (sav) nazar-ı nübüvvetle görüyordu ki, bu gün 

cehaletinden dolayı Kur‘ana ve inananlara azılı düĢman olanlar ilim ve iman nuru ile yarın 

seçkin sahabeleri arasına girerek Ġslama hizmet edeceklerini görüyor ve hissediyordu. Bunun 

için düĢmanlığa asla müsaade etmiyordu. Peygamberimiz (sav) lisan-ı hal ile de daima ―Hiç 

kimsenin Müslüman olmalarından ümidinizi kesmeyiniz‖ diyordu. Çünkü imanda öyle bir sır 

vardı ki kömürü elmasa çeviriyordu. Kömür gibi bir kabiliyetler iman elektriği ile Ģoklanarak 

Allah‘ın hidayeti ile elmasa dönüĢebiliyordu. Bunun en çarpıcı örneği cahiliyenin Ömer bin 

Hattabı‘nın iman nuru ile Ģereflenince dünyaya adalet örneği olan Hz. Ömer‘e (ra) 

dönüĢmesidir. 

Âmir bin Rebia‘nın (ra) zevcesi olan Ömer‘in akrabası Leylâ binti Ebî Hamse 

HabeĢistan‘a yolculuk için hazırlandığı bir esnada Ömer bin Hattap yanına gelir ve yaptığı 

hazırlığı seyreder. Gerçi Müslüman olduğu için Ömer ona çok eziyet ediyordu, ama Ģu anki 

durumu üzüldüğünü gösteriyordu. Leylâ hanıma üzüntülü bir eda ile: 

―Ey Ümm-ü Abdullah! Sen de gitmeye hazırlanıyorsun öyle mi?‖ demiĢti.  

O da cevaben: ―Evet! Vallahi Allah‘ın mülkü geniĢ, biz de rahat edeceğimiz bir yere 

gideceğiz. Sizler bizi rahat bırakmadınız ki burada kalalım. Eziyet ve iĢkencenizi çekip 

duracak değiliz. Allah bize bir kurtuluĢ verecektir. O zamana kadar da gelmeyeceğiz‖ dedi. 

Ömer de yumuĢak bir eda ile ―Allah yardımcınız olsun!‖ diyerek çekip gitmiĢti.  

Amir eve gelince Leylâ ona:  

―—Ya Ebu Abdullah! Ömer gelmiĢti. Onun yumuĢak tavrını gördüm. Sen de onun bu 

halini görseydin müslüman olacağına hükmederdin‖ dedi. 

Âmir:  

―—Sen Ģunu iyi bil! Ömer‘in eĢeği Müslüman olur; ama Ömer‘in Müslüman olacağını 

asla beklemem‖ dedi.
597

  

Bu kanaate rağmen birkaç ay sonra Ömer müslüman olacaktı.  

 

HabeĢistan’da Cafer bin Ebi Talibin Reis Seçilmesi: 

Ġkinci defa HabeĢistan‘a hicret edenler kafileler halinde giderek Hz. Câfer bin Ebî 

Talib‘in (ra) baĢkanlığında toplandılar. Cafer‘i (ra) kendilerine reis seçtiler. Bu ikinci hicrette 

HabeĢistan‘a gidenlerin sayısı yüzü geçmiĢti.
598

 Cafer bin Ebi Talip, Osman bin Affan, Amr 

bin Said bin Âs, Hâlid bin Said, Abdulah bin CahĢ, Ebu Huzeyfe bin Utbe bin Rebia, Mus‘ab 
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bin Umeyr, Abdurrahman bin Avf, Abdullah bin Mesud, Mikdad bin Amr, Abu Seleme, 

Abdullah bin Abdu‘l-Esed, Abdullah bin Süfyan, Osman bin Mazun, Amir bin Rebia, Mâlik 

bin Zem‘â (ra-ecmaîn) gibi meĢhur sahabeler de onlarla beraberdi.
599

   

Peygamberimiz (sav) ise kendisi ile beraber kalan kahraman, sebatkâr ve 

iĢkencelerden yılmaz sahabeler ile eğitim-öğretim ve manevî cihat görevini yapmaya devam 

ediyordu. Bu manevi cihadın baĢında vahyin yazılması, öğrenilmesi, öğretilmesi, tebliğ 

edilmesi, neĢredilmesi ve uzaktaki sahabelere, kabilelerdeki gizli Müslümanlara ve 

HabeĢistan‘da hicret edenlere ulaĢtırılması gibi çok mühim görevlerdi.   

Her ne kadar meĢhur sahabeler HabeĢistan‘da bulunuyorsa da Hz. Hamza (ra) gibi çok 

kahraman, Hz. Ali (ra) gibi küçük olmakla beraber vahyi yazmayı ve neĢretmeyi çok 

mükemmel yapan ve sahabeleri iyi organize eden, Hz. Ebubekir (ra) gibi tedbir ve neĢir 

konusunda mükemmel çalıĢan sahabeler peygamberimizin (sav) çevresindeydiler. Bir de 

kimsesiz ve himayesiz oldukları için ―Dar-ı Erkâm‖dan ayrılmayan sahabeler vardı ki onlar 

da Hz. Bilâl-i HabeĢi (ra) gibi köleler ve kimsesizlerdi. Peygamberimiz (sav) de bu 

sahabelerine hizmet etmeleri ve iman hakikatlerini neĢretmeleri için telkinlerde bulunuyor ve 

―Allah nurunu tamamlayacaktır. Bunu nasıl ve ne zaman yapacağını bilemeyiz. Allah kiminle 

tamamlar bunu da bilemeyiz. Biz hizmetimize ve çalıĢmalarımıza devam etmekle 

yükümlüyüz. Sonucu düĢünmek görevimiz değildir. Netice Allah‘a aittir. Biz iĢimizi yapalım 

ve sonucu Allah‘a bırakalım‖ diyordu.  

 

ĠnĢikak Suresinin Nüzulü: 

Yüce Allah Kur‘an-ı Kerim ile insanların Allah‘a ve ahirete imanlarını güçlendirmeyi 

amaç edinmiĢti. Ġnzal edilen sure ve ayetlerde devamlı olarak Allah‘ın birliği, sıfatları ve 

kâinattaki tasarrufu ve kıyametin kopması ile ahiret hayatının kurulması ve detayları üzerinde 

duruyordu. Dinin temeli bu iki esastı. Diğer bütün iman ve ibadet esasları bu iki temel üzerine 

bina edilecekti. Bunun için temel çok derin ve çok sağlam olması gerekiyordu.  

Nazil olan ĠnĢikak suresinde de aynı tahĢidat vardı. 

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Gökler Allah‘ın emrine uyarak yarıldığı zaman. Ki ona yakışan da budur… Yeryüzü 

dümdüz edildiği, içinde ne varsa haşir meydanına atarak o meydanı doldurduğu, Rabbinin 

emrine boyun bükerek hazır beklediği zaman. Ki ona yakışan da budur…  

Ey insan! Rabbinin huzuruna gelene kadar çalışır durursun. Sonunda Rabbin senin 

hesabını görmek için huzuruna çağırır ve ister-istemez huzurunda olursun. İnsan semavâtı ve 

yeryüzünü kendisine bu derece itaat ettiren kudretten kendisini kurtarabilir mi? Orada defteri 

sağından verilen muttakilerin hesabı çok kolaydır. O kimse ailesine sevinçle döner. Defteri 

soldan ve arkadan verilen şakilere gelince o da ‗Keşke helâk olsaydım da bu günü 

görmeseydim‘ der. Ama artık bu gibi temenniler faydasızdır. O kimse alev alev yanan ateşe 

ister istemez girer. Hâlbuki o dünyada kavmi arasında pek şımarıktı. Allah‘ın huzuruna hiç 

dönmeyeceğini sanırdı. Rabbisinin kendisini daima gördüğünü bilmiyor ve buna 

inanmıyordu. 

Yemin olsun akşamın karanlığına, geceye ve kuşattığı her şeye! Ve geceyi aydınlatan 

dolunaya yemin olsun! Sizler halden hale, tabakadan tabakaya gire gire Rabbinize 

kavuşacaksınız.  

Bütün bunları bilen, gören ve yaşayan insanlara ne oluyor ki tüm bunları yapan, 

yaratan Allah‘a inanmıyorlar? Kendilerine bu gerçekleri hatırlatan Kur‘anı okumuyorlar? 

Her şeye kadir olan böyle bir kudret karşısında secdeye kapanmıyorlar? Üstelik bir de 

cehaletlerinden onu yalanlıyorlar. İşlerini esbaba ve tabiata isnat ederek putlara tapıyorlar! 

Neden? Ey insan seni Rabbine karşı isyana sevk eden sebep nedir? 
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Onların kalplerinde sakladıklarını Allah herkesten daha iyi bilir ve onlara niyetlerine 

göre muamele eder.  

Ey Resulüm! Sen inanmayanları kendilerine gelecek olan pek elîm bir azap ile korkut. 

İman ederek Salih amel işleyenleri de ardı arkası kesilmeyecek bir mükâfat ile müjdele!‖
600

  

 

Cebrail (as) sureyi inzal buyurup peygamberimize (sav) öğrettikten sonra Ģöyle dedi: 

―Ya Muhammed! Dilediğin gibi yaĢa! Mutlaka öleceksin… Dilediğini sev! Mutlaka 

ayrılacaksın… Dilediğin gibi amel iĢle! Sonunda mutlaka o ameline kavuĢacaksın…‖
601

  

Cebrail (as) peygamberimize sadece Kur‘anı getirmiyordu. Kur‘an yanında hikmeti de 

öğretiyordu. Bu da böyle hikmetli sözlerden birisiydi. Bu husus da Kur‘an-ı Kerimde ifade 

edilmektedir. Peygamberimizin (sav) Kur‘an dıĢında Cebrail‘den (as) öğrendiği ve 

sahabelerine öğrettiği her Ģey ―Hikmet‖ kavramına dâhildir.  

Peygamberimiz (sav) sureyi sahabelerine yazdırdı ve öğretti. Sonra onlar ile sohbete 

baĢladı ve Ģöyle buyurdu: 

―Ashabım! Ahirette hepimize hesap arz olunacaktır. Kim de hesaba çekilirse bilin ki o 

azaba uğrar. Ancak kendisine kitap arz olunurda kitabı sağdan verilirse o hesaba çekilmez ve 

kurtulur. Bunun için Allah‘tan hesabın kolay geçmesini isteyerek Ģöyle dua edin: ‗Allahım! 

Kitabımı sağımdan ver hesabımı kolaylaĢtır. Kitabımı solumdan ve arkamdan vererek 

hesabımı zorlaĢtırma!‘ 

ġunu bilin ki kimin hesabı tartıĢmalı geçerse o helâk olur.‖
602

  

Sahabelerden birisi sordu:  

―Ey Allah‘ın Resulü! Tabakadan tabakaya geçerek Allah‘ın huzurunda toplanmak ne 

demektir?‖ 

Peygamberimiz (sav) buyurdular: ―Bu halden hale geçmektir. Gerek dünyada gerekse 

insan ömründe her yirmi sene bir dönem sayılır ve bir tabaka teĢkil eder. Ġnsan ömrü beĢ 

devre, beĢ tabakadır. Her tabaka yirmiĢer senedir. Yirmi yaĢına kadar çocukluk dönemi, kırk 

yaĢına kadar gençlik, altmıĢ yaĢına kadar olgunluk, seksen yaĢına kadar ihtiyarlık ve 

seksenden sonra düĢkünlük dönemidir. Allah beni düĢkünlük dönemine bırakmasın. Dünyanın 

ömrü de yüzer yıllık dönemlerden oluĢur. Her yüz yıl da yirmiĢer yıllık dönemlerden 

meydana gelir. Her yirmi yıl bir kuĢak ve bir dönem sayılır. Her dönemin kendine göre 

amelleri vardır. Her dönemin bir hükmü ve her hükmün de kendine has sonuçları vardır. 

Bütün bunlar Allah‘ın hikmeti ile iĢler durur. Yüzyıl kâmil bir devredir ve yüzyılda Allah her 

Ģeyi değiĢtirir ve yeni bir dönem açar. Bunun için sizler acele etmeyiniz. Size emrolunanı 

sabır ve sebatla yapmaya devam edin‖ buyurdu.
603

  

Diğer bir sahabe sordu: ―Ya Resulallah! Bize neyi tavsiye edersiniz?‖  

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: ―Tüm sıkıntı ve zorluklara rağmen sizler 

Allah‘ın kitabı olan Kur‘an-ı Kerimi okumaya, öğrenmeye ve öğretmeye devam edin… 

Evlerinizi kabirlere benzetmeyin, Kur‘anı evdeki ailenize ve çocuklarınıza öğretin ve ibadet 

ederek evlerinizi nurlandırın. Böylece gelecek yirmi yıla sahip olursunuz. Allah‘ın rızası ile 

beraber dünyanın geleceği de sizin bu çalıĢmanıza bağlıdır. ġunu bilin ki iki günü eĢit olan 

aldanmıĢtır ve ziyandadır.‖
604

 

Sahabeler peygamberimizin (sav) bu tavsiyelerini yerine getirmek ve nâzil olan 

sureleri evlerinde kendilerini bekleyen eĢlerine ve çocuklarına öğretmek üzere ayrıldılar.   
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 Sahabelerin Eğitim-Öğretim Gayreti ve Evlerini Okul Yapmaları:  

Sahabeler peygamberimize (sav) nazil olan Kur‘an ayet ve surelerini öğrenme ve 

öğretme konusunda çok gayretliydiler. Bir surenin nâzil olduğunu duydukları zaman hemen 

―Acaba Yüce Allah ne buyurdu?‖ diyerek heyecanla öğrenmeye koĢarlardı. Öğrendikleri 

zaman da yine aynı heyecanla duymayan ve iĢinden dolayı gelemeyen kardeĢlerine 

ulaĢtırmayı büyük bir ibadet sayarlardı. Çünkü o dönemde Kur‘an-ı Kerimi öğrenmek ve 

öğretmekten baĢka ibadetler ile emredilmemiĢlerdi. Aynı heyecan ve gayretle evlerinde gizli 

olarak eĢlerine, çocuklarına ve komĢularına Kur‘an öğretirlerdi.  

Peygamberimiz (sav) de bu hususta sahabelerini teĢvik ederlerdi. Bir defasında iki 

kardeĢten birisi peygamberimize (sav) gelerek diğer kardeĢini Ģikâyet etti. ―KardeĢim bana 

yardımcı olmuyor. Ben tek baĢına iĢlerin çoğunu yapmak durumunda kalıyorum. O ise 

devamlı sizin yanınıza gelerek beni yalnız bırakıyor‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) buyurdular:   

―Umulur ki sen onun sayesinde rızıklanıyorsun. Öyle bırak onu ilim öğrensin, 

baĢkalarına da öğretsin. Sen de ilim yönünden ondan faydalanmaya bak‖ buyurdular.
605

  

Peygamberimiz (sav) kendisine bir Ģeyler öğrenmek için gelenleri de tebrik eder ve 

teĢvik eder, Ģöyle derdi: ―Ġlim öğrenmek için yanıma gelene merhaba! Ġlim öğrenmek için 

yola çıkan kimseye melekler arkadaĢ olurlar. Etrafını kuĢatırlar ve sevinçlerinden kanatlarını 

onun ayakları altına sererler. O kiĢiyi görmek ve tebrik etmek için gökleri birinci katına kadar 

birbirinin sırtına çıkarlar.‖
606

 

 

Peygamberimiz (sav) Gelenlere Ne Öğretirdi? 

Sahabelerin bilhassa fakir ve muhtaç olanları ―Dâr-ı Erkâm‖dan günlerce dıĢarı 

çıkmadan dururlardı. Bazen olur ki açlıktan karınları yapıĢırdı. Çoğu zaman biri kendilerini 

çağırır da yemek yedirir diye beklerlerdi. Çoğu zaman peygamberimiz (sav) onlara yemek 

yedirir ve yiyecek gönderirdi. Bazen de zengin sahabeler onları yemeğe davet eder ve Dar-ı 

Erkâma yiyecek taĢırlardı. Bu yoksul ve fakir sahabelere en çok yardım eden de Câfer bin Ebî 

Talip idi. Zaman zaman evine götürür, ne var ne yoksa yedirirdi. Bazen de yağ ve bal 

tulumunu getirirdi. Sahabeler onu parçalar da içindeki kalıntıları dilleri ile yalarlardı.
607

  

Peygamberimiz (sav) kendisine ilim öğrenmek için gelenlere önce imanı öğretirdi. 

ġöyle buyururdu: ―Allah‘tan baĢka ilâh olmadığına, Hz. Muhammed‘in (sav) onun kulu ve 

resulü olduğuna Ģahitlik edeceksin. Namaz kılacaksın. Bunun için de namaz kılacak kadar 

Kur‘an öğrenecek ve ezberleyeceksin. Fakir ve muhtaç olan mü‘minlere yardımcı olacak, 

sadaka vereceksin. Kendin için ne istiyorsan kardeĢin için de isteyecek, neden sakınıyorsan 

onu kardeĢine de yapmayacaksın‖
608

 diye ders verirdi.  

Bir kiĢi iman ederek Müslüman olduğu zaman peygamberimiz (sav) ona namaz 

kılmayı öğretirdi.
609

 Hakem bin Umeyr (ra) anlatıyor: ―Hz. Peygamber (sav) bize namazı 

öğreterek Ģöyle buyurdular: ‗Namaza baĢlarken ‗Allahü Ekber!‘ diyerek tekbir getirirsin. Bu 

sırada ellerini kulaklarından yukarıya geçmeyecek Ģekilde kaldırırsın. Sonra ‗Sübhâneke 

Allahümme ve bihamdik. Ve tebareke‘smük. Ve teâlâ ceddük. Ve lâ ilâhe ğayrük‘ dersin‖ 

buyurarak namazı güzel bir Ģekilde öğretirdi.
610
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Yine peygamberimiz (sav) Kur‘an surelerini ve bilhassa Fatiha ve Ġhlâs suresini talim 

eder, öğretirdi.
611

 Hz. Ali (ra) anlatıyor: ―Hz. Peygamber (sav) bir gün beni yanına aldı ve 

Mekke dıĢına çıkarttı. Beraberce Kur‘an okuyorduk, yani bana Kur‘an öğretiyordu. Bir koyun 

sürüsü gördü. Bana o sürüyü göstererek Ģöyle dedi:  

―Yâ Ali! Sana beĢ bin koyun vermemi mi istersin, yoksa dünya ve ahiretin için faydalı 

olan beĢ kelime öğrenmek mi istersin?‖ 

Ben dedim:  

―Ey Allah‘ın Resulü! BeĢ bin koyun az değildir; ama ben o beĢ kelimeyi öğrenmek 

isterim.‖ 

Bunun üzerine peygamberimiz (sav) buyurdu: 

―Yâ Ali! Allah‘a Ģöyle dua et: ‗Allahım! Günahlarımı affet. Ahlâkımı güzelleĢtir. 

Bana helal rızık ver. Bana verdiğin nimetlerle yetinmememi sağla. Beni yasaklamıĢ olduğun 

Ģeylere, amellere meylettirme. Kalbimi muhafaza et!‖
612

 

Peygamberimiz (sav) bu Ģekilde en ince detaylarına kadar imanı, Kur‘anı ve namazı 

öğretiyordu. 

 

Peygamberimiz (sav) Sahabelere Ġman Dersi Verirdi:  

Peygamberimiz (sav) Kur‘anı öğretmeden önce imanı öğretiyordu. Sahabelerine önce 

imanı güzel bir Ģekilde anlatır ve özümsemelerini sağlar sonra Kur‘an öğretirdi. Kur‘anı 

öğrendikçe de okuyanların imanı artardı. Zaten Ģimdiye kadar nâzil olan Kur‘an ayetleri hep 

Allah‘a ve Ahirete imanı anlatıyordu. Henüz ibadete, hukuka ve ahlaka dair emir ve yasaklar 

nâzil olmamıĢtı.
613

 Ġbadet, hukuk ve ahlak iman ağacının meyvesi olduğu için peygamberimiz 

(sav) iman ağacını dikmek ve bu ağacı Kur‘an ayet ve surelerinin nuru ile sulayarak 

büyütmekle meĢguldü.  

Daha sonra Medine döneminde de henüz buluğ çağına gelmeyen ve kendisinden 

Kur‘an öğrenmek için gelen gençlere önce iman dersi vermekle iĢe baĢlardı. Kur‘an 

okundukça da imanlar artar ve inkiĢaf ederdi.
614

 Çünkü Kur‘anın üçte ikisi Allah‘a ve ahirete 

imanı anlatmaktaydı.   

Peygamberimizin (sav) en birinci talebesi Ģüphesiz Hz. Ali‘dir. (ra) Çünkü o henüz 

sekiz veya on yaĢında Müslüman olarak vahye ilk muhatap olmuĢ, peygamberimizin (sav) 

arkasında ilk olarak namaz kılmıĢ ve peygamberimizin (sav) vefatına kadar tüm bilgilerini ilk 

kaynak olan bizzat peygamberimizden (sav) almıĢtır. ġöyle demektedir: ―Peygambere en 

yakın olanlar peygamberin getirdiğini en iyi bilenlerdir. Çünkü yüce Allah ‗Doğrusu 

insanların Ġbrahim‘e (as) en yakını zamanında ona uyanlardır‘
615

 buyurmaktadır. Bunun için 

dini en iyi bilenler en yakını olan bizleriz. Hz. Peygamber (sav) zamanında nâzil olan her ayet 

ve her sure mü‘minlerin imanlarını ve huĢularını, yani Allah korkusunu artırmaktaydı. Bunun 

için mü‘minler daha sonra nâzil olan ahkâma ait olan emir ve yasaklara harfiyen 

uyuyorlardı.‖
616

 

Bundan dolayı sahabeler peygamberimizden (sav) nazil olan ayetleri okuyarak, 

ezberleyerek imanlarını artırıyor ve amel ile ilgili bir ayet nazil olunca da onu uygulamadan 

bir diğerini öğrenmiyorlardı. Öğrendiklerini ise kesinlikle uyguluyorlardı.
617

 Böylece 

sahabeler ilmi amel için öğreniyorlar ve amelsiz ilmi kabul etmiyorlardı.
618

 

Peygamberimiz (sav) bir gün Ģöyle buyurdular: 
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―Allah‘ın benimle size gönderdiği ilim ve hidayetin meseli, toprağa bol bol yağan 

yağmura benzer. Bu yağmur verimli ve güzel toprağa düĢer, bu toprak da yağmuru güzelce 

emer ve birçok bitki ve ağaç yetiĢerek güzel meyveler verirler. Bir kısmı da çorak bir yere 

düĢer. Yağmuru alır ancak üzerinde hiçbir bitki yeĢermez ve meyve vermez; ancak suyu 

yüzünde tutar. Ondan da hayvanlar ve insanlar faydalanır. Suyundan içer ve arazilerini 

sularlar. Bir kısmı da kayaların ve taĢların üzerine yağar. TaĢlar da ne yağmuru tutar ve ne de 

kendileri faydalanır. Su üzerinden kayar gider.  

ĠĢte Allah‘ın dini olan getirdiğim hidayet ve ilimden faydalananlar ile onu baĢkalarına 

duyuranlara misal olduğu gibi, kibir ve gururundan o ilim ve hidayetten faydalanmayanların 

misali budur‖
619

 dediler. 

Sonra Ģöyle devam ettiler:  

―Hiçbir peygamber yoktur ki Allah onu bir ümmete göndermiĢ olsun da onun 

havarileri ve ashabı olmasın. Onlar onun sünnetine uyar, dinini yaĢar ve ihya ederler. 

Onlardan sonra bazı guruplar türer. Onlar yapmadıklarını söyler, emredilmedikleri Ģeyleri 

yaparlar. Kim onlarla eliyle mücadele ederse o mü‘mindir. Kim diliyle mücadele ederse o da 

mü‘mindir. Onların dıĢındakilerin imandan hardal tanesi kadar nasibi yoktur‖
620

 buyurdular. 

Bir bedevi peygamberimizin (sav) yanına gelmiĢti. Peygamberimiz (sav) sordular: 

―Seni bizim yanımıza getiren sebep nedir?‖ 

Bedevi cevap verdi: 

―Buraya ilim öğrenmeye geldim.‖ 

Peygamberimiz (sav) tebessüm ederek buyurdular: 

―Bunun için gelmiĢsen hangi taĢın yanından ve hangi ağacın altından geçmiĢsen bil ki 

onlar senin için istiğfar etmiĢlerdir. Sana bir kelime öğreteyim. Onu sabah namazından sonra 

söylersen cüzzamdan, körlükten ve felç olmaktan kurtulursun. O kelime ―Sübhânalahi‘l-Azîm 

ve bihamdihî‖ cümlesidir. Sonra da Allah‘a yalvarmak istediğin vakit Ģöyle dua et: ―Ey 

Allah‘ım! Senden istiyorum ki, faziletini üzerime akıt. Rahmetini üzerime serp. Bereketini 

üzerime indir. Âmin!‖ 
621

 

Bedevi çok memnun bir vaziyette ―Bunu her zaman yapacağım ey Allah‘ın Resulü‖ 

diyerek yanından ayrıldı. 

―Tâ-Hâ Suresi‖ nâzil olmuĢtu. Peygamber efendimiz (sav) bu surenin ―Ey Rabbim 

ilmimi artır!‖
622

 ayetini okudu ve Ģöyle buyurdu: ―Bu Kur‘an ilmidir. Allah katında en değerli 

ilim Kur‘an ilmidir. Bunun için kullarının kendisinden ilim istemesini emir buyurmuĢlardır. 

Allah bütün ilimleri, evvelîn ve âhirînin ilimlerin Kur‘anda toplamıĢtır.
623

 Bütün ilimler 

Allah‘ın ilmindendir. Yüce Allah bunu ihtiyaca göre ilham eder. Bunun için Allah‘a Ģöyle dua 

edin: ‗Allah‘ım! Ġlmimi, imanımı ve yakînimi artır. Öğrendiklerimle beni faydalandır ve bana 

faydalı olanı öğret. Cehennem ehlinin halinden sana sığınırım. Beni onların durumuna 

düĢürmekten koru! Her hal ve Ģartta sana Ģükredenlerden eyle! Âmin!‖
624

  

Sonra Ģöyle devam ettiler: ―Ġlim öğrenmek günahlara kefarettir. Dinleyin ve itaat edin. 

O zaman büyük kazanç elde edersiniz.‖ 

Sahabelerden birisi sordu: ―Ya Resulallah! ‗Dinleyin ve itaat edin!‘ buyuruyorsunuz. 

Bu kazanç sadece bize mi ait, yoksa herkes için midir?  
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Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: ―Ġlim isteyen hiçkimse yoktur ki, bu istek onun 

geçmiĢ günahlarına kefaret olmasın‖
625

 buyurdular. 

Bir diğer sahabe sordu: ―Ey Allah‘ın Resulü! Amellerin hangisi üstündür?‖  

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: ―Allah‘ın birliğini size öğreten, isim ve sıfatlarını 

anlatan ilim her Ģeyden üstündür‖ buyurdu. 

Suali soran kiĢi: ―Ey Allah‘ın Resulü! Ey yüce peygamber! Biz ilmin faziletini 

sormadık; amellerin üstün olanını sorduk. Siz ise ilim diye cevap verdiniz…‖ deyince… 

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: ―Ameller ancak Allah‘ın birliğini ve tevhidi ders 

veren ilim ve bu ilimden kaynaklanan sahih bir inançla beraber fayda verir. Marifetullah ile 

olan az amel insana fayda verir. Marifetullah‘tan yoksun, Allah‘ı tanımadan iĢlenen çok amel 

insana fayda sağlamaz‖
626

 buyurdular.  

Sahabe sordu: ―Ey Allah‘ın Resulü! Ġman nedir?‖  

Peygamberimiz (sav) buyurdular: ―KiĢinin kalbinde Allah bilgisinden hâsıl olan Allah 

sevgisidir. Bu bilgi insanı her an Allah ile beraber olduğunu, her yerde hazır ve her Ģeye nâzır 

olduğunu ve insanın her haline muttali olduğunu öğretir. ĠĢte imanın kemâli de kiĢi her nerede 

olursa olsun Allah‘ı kendisi ile beraber bilmesidir‖
627

 buyurdular.  

Sahabe sordu: ―Ya Resulallah biz bu mertebeye nasıl ulaĢırız?‖  

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: ―Çokça Kur‘an okuyarak ve her taĢın ve ağacın 

altında Allah‘ı zikrederek. Böylece her Ģeyi Allah‘ın eseri ve sanatı olduğunu tefekkür ederek 

ve hiç kimsenin Allah‘ın kudreti ile meydana gelen o esere sahip ve malik olamayacağını 

düĢünerek‖
628

 buyurdular.  

Sonra Ģöyle buyurdular: 

―Size sahabelerimin ve halifelerimin kimler olduğunu haber vereyim mi? Onlar Allah 

yolunda Allah için Kur‘an-ı Kerimi okuyan, ezberleyen ve manasını düĢünerek devamlı 

Kur‘an okuyan ve baĢkalarına da öğretenlerdir‖
629

 buyurdular. 

ĠĢte peygamberimiz‘in (sav) Dar-ı Erkam‘daki sohbetleri bu minval üzere devam 

ediyordu. Sahabelerine devamlı olarak Kur‘an-ı Kerimi okumaları ve manasını da kavramaya 

çalıĢarak baĢkalarına öğretmeye teĢvik ediyordu. Sahabeler de peygamberimizin (sav) bu 

tavsiyelerine harfi harfine uyarak kendilerini geleceğe ve ahirete hazırlıyorlardı.  

 

Peygamberimizin (sav) Sabah Kâbe’de Namaz Kılarken Okuduğu Hakka 

Suresini Dinlemesi ve Etkilenmesi: 

Peygamberimizin (sav) yüzden fazla sahabesinin HabeĢistan‘a hicret etmesi ve 

yerleĢmesinden sonra Mekke‘de azınlık ve seçkin azınlık bir sahabe topluluğu kalmıĢtı. 

Bunların için de Hz. Ali (ra) gibi fedakâr ve faal gençler, Hz. Ebubekir (ra) gibi her Ģeyin 

Ġslam‘ın yayılması için feda eden tedbirli ve akıllı fedakârlar, Habbab bin Eret (ra) gibi 

Kur‘an öğretmeyi kendisine amaç edinmiĢ öğretmenler, Hz. Hamza (ra) gibi peygamberimizi 

HâĢimî gençlerle beraber koruyan ve kumanda eden kahramanlar, Hz. Bilâl-i HabeĢi (ra) gibi 

köle ve fakirleri organize eden sebatkar bir avuç sahabeydi. 

Peygamberimiz (sav) Ģevk ve gayretinden hiçbir Ģey eksiltmeden hizmetine, tebliğine 

ve davetine devam ediyordu. Bu arada değerli insanların Müslüman olması için de elinden 

gelen tebliği yapmaya devam ediyordu. Ġslam dininin güçlenmesi ve halkın nazarında değerli 

olması için buna ihtiyaç vardı. Yoksa din zaten değerli ve Müslüman kim olursa olsun Allah 

katında en değerli bir insandı. Ancak halk bunu idrak edecek durumda değildi. Halkın 

nazarında ―Değerli insanlarla hakikatler değer kazanıyordu.‖ 
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Bunun için peygamberimiz (sav) ―Allahım! ġu iki Ömer‘den sana sevgili olanı ile 

Ġslam dinini aziz kıl…‖
630

 diye dua ediyordu. Bu iki Ömer‘den birisi Ömer bin Hattap diğeri 

ise Amr bin HiĢam idi.
631

  

Müsebbibü‘l-Esbab olan ve her Ģeyi bir sebep tahtında yaratan yüce Allah Ömer bin 

Hattab‘ın Müslüman olması için gerekli olan Ģartları hazırlıyordu. Ömer bin Hattab bir gün 

sabah erken evinden çıkmıĢtı. Peygamberimizin yalnız baĢına evinden çıkarak Kabe‘ye doğru 

gittiğini gördü. Merak ederek gizlice peygamberimizi (sav) takip etmeye baĢladı. 

Peygamberimizin (sav) okuduklarını dinledi. Etkilendi.  

Yine bir baĢka gece Hazreve‘deki toplantı ve içki evine gitmeye karar verdi. Çünkü 

içkiyi çok sever ve arkadaĢları ile orada sık sık içerdi. Oraya gittiğinde kimseyi bulamadı. 

Oradan ayrıldı ve ―Falan yere gideyim; belki orada bazı arkadaĢlarıma rast gelir ve beraber 

içerim‖ diye düĢündü. Oraya gitti. Orada da kimseyi bulamadı. Bari Kâbe‘ye gideyim diye 

Kâbe‘ye yöneldi. Baktı peygamberimiz (sav) ―Rüknü‘l-Esed ile Rüknü‘l-Yemâni‖ arasında 

namaz kılıyordu. Kâbe‘nin örtüsü altına saklanarak yakınına kadar sokuldu. ―Vallahi bu gece 

onun okuduklarını dinleyeceğim ve anlamaya çalıĢacağım‖ diyerek dikkatle dinlemeye 

baĢladı. Aralarında sadece bir Kâbe örtüsü vardı. Peygamberimiz (sav) yeni nazil olan ―Hâkka 

Suresini‖ açıktan okuyarak namazını kılıyordu.
632

   

Çok etkilendi. Çünkü Yüce Allah bu surede meâlen Ģöyle buyuruyordu: 

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Hak olana ve hakikate kulak verin! Hak ve hakikatin ne olduğunu bilir misin?  

O hakikat, hak ve gelmesi muhakkak olan kıyamet ve sonrasında gerçekleşecek olan 

Haşirdir. Ey Resulüm! Biz bu hakikati sana haber vermeseydik sen onu nereden bilecektin?!  

Sizden önceki kavimlerden Âd ve Semûd kavmi o dehşetli kıyamet ve haşir gününü 

yalanlamışlardı. Ama sonunda Âd kavmi dehşetli ve dondurucu bir kasırga ile Semûd kavmi 

de şiddetli bir sayha bir ses ile helâk oldular da inkar ettikleri akıbetlerine kavuştular. Allah 

onlara o kasırga belasını yedi gün sekiz gece musallat etti. Onları bir görseydin kökünden 

sökülmüş boş kütükler gibi yığılıp kalmışlardı. 

Şimdi onlardan birini bile hayatta görüyor musun? 

Firavun da, ondan önceki Lût kavmi de buna benzer hatalara düşmüşlerdi. 

Rablerinden kendilerine gönderilen elçileri yalanladılar. Allah da onları şiddetli bir azap ile 

yakalayıverdi. Nuh‘un kavmi de suyun altında kalarak helâk olduğu zaman inananları gemi 

ile biz taşıdık ve kurtardık. Bütün bunları size ibret olsun diye anlatıyoruz. Siz de bunu sana 

gelenlere ibret olsun diye anlat ta kulaklarında yer etsin.  

Biz bunları nasıl yaptıysak bilin ki kıyameti de getireceğiz. Kıyamet de bunun bir 

benzeridir.  

Ne zaman ki emrimiz ile sura üfürülür, yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülerek 

kaldırılır, birbirlerine çarparak darmadağın olurlar. İşte o zaman olan olmuştur. Gökyüzü 

yarılmış ve düzeni bozulmuştur. Melekler de semanın çevresinde saf tutarak Allah‘ın bu 

azametli icraatını seyrederek korku ile Allah‘ı tesbih ederler. Rabbinin arşını ise o gün sekiz 

melek taşımaktadır.  

Haşirde mahlûkatı tekrar topladığımız zaman ise herkesin ameli Rablerine arz edilir. 

Yaptıkları hiçbir şey gizli kalmaz. Amel defterleri sağdan verilenler sevinçle ‗Alın kitabımı 

okuyun! Ben hesaba çekileceğime inanmıştım ve ona göre amel işlemiştim‘ der. Artık o pek 

hoş bir hayat içindedir. Cennettedir o kimse. Cennetin tüm meyvelerinden ve nimetlerinden 

yanı başında olduğu halde hiçbir zahmet ve sıkıntı çekmeden dilediği gibi faydalanır. Ona 
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orada ‗Geçmiş günlerde işlediğin amellerin ve Allah için çektiğin sıkıntıların mükâfatı olarak 

şimdi burada yeyin ve için‘ denir.  

Defteri solundan verilenlere gelince o kimse ‗Keşke, kitabım verilmeseydi, hesabımı 

öğrenmeseydim‘ diyerek pişmanlık içinde kıvranır durur. ‗Ne olsaydı da ölüm ile her şey 

bitmiş olsaydı. Dünyada kazandığım ve onun için çok sıkıntıya girdiğim ne malım bana verdi 

ve ne de gücüm ve kuvvetim. Ne de dostlarımın bana bir faydası oldu! Hepsi de geçti gitti. 

Onun için de ‗Tutun ve bağlayın onu! Sonra da cehenneme atın!‘ denir. Çünkü o şanı büyük 

olan Allah‘ın birliğine inanmazdı. Yoksulları doyurmaz, doyuranlara da yardımcı olmazdı. O 

gün de orada onun ne bir yardımcısı ve ne de kanlı irinden başka yiyecek ve içecek bir şeyi 

vardır. Biz o cehennemi ve cehennemdeki bu azabı ancak bile bile günah işleyen kâfirlere hak 

ettikleri için yaparız.  

Görülen ve görünmeyen Allah‘ın kudret eserlerine yemin ederim ki: Bu Kur‘an şerefli 

bir peygamberin Allah‘tan getirdiği kelâmıdır. O bir şair sözü değildir. Ne düşüncesiz ve 

inançsız kimselersiniz? O Kur‘an âlemlerin rabbi olan Allah tarafından kuluna inzâl 

edilmiştir. Hak ve hakikatin ifadesidir. O bir kâhin sözü de değildir. Nasıl böyle 

hükmediyorsunuz? Ne akılsız kimselersiniz! O peygamberin kendi sözü de değildir. Eğer o 

peygamber bizim adımıza onu uydurmuş olsaydı biz onu kudretimizle yakalar, onun can 

damarını koparırdık da hiçbiriniz ona engel olamazdı…  

Bu Kur‘an takvâ sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalanlayanların bulunduğunu 

biz elbette biliyoruz. Bu inkâr onlar için ahirette büyük bir pişmanlık sebebidir. Şurası 

muhakkak ve şüphesizdir ki o Kur‘an hak ve hakikatin ta kendisidir. ―Hakkalyakîn‖dir. Hak 

ve hakikatin kendisidir o.  

Öyle ise bu Kur‘ana inanarak, onu devamlı surette okuyarak Rabbinin yüce ismini 

zikret. Devamlı olarak onu an. Allah‘ı tesbih ve tazim et! Onu tüm noksan sıfatlardan tenzih 

ederek Tevhid-i hakikiye ulaşmaya bak… Yüce Allah‘ı azametine ve şanına yakışır bir şekilde 

zikret!‖
633

 

 

MüĢriklerin HabeĢ NecaĢisi Athame’ye Hediyelerle Gitmeleri ve Muhacirleri 

Ġstemeleri:  

MüĢrikler HabeĢistan‘a hicret eden mü‘minlerin oraya yerleĢerek Ġslam dinini 

yaymasından endiĢe ederek NecaĢi‘ye hediyelerle elçiler gönderme ve muhacirleri geri isteme 

kararı aldılar.
634

 Elçi olarak da gözü pek, elçilik yapabilecek, bürokratik ve siyasi iĢleri bilen 

Amr bin Âs bin Vâil ile Abdullah bin Ebi Rebia‘yı görevlendirdiler. Onlara ülke ileri 

gelenlerinin hoĢuna gidecek hediyeler hazırlayarak verdiler. NecâĢî Atheme‘nin en çok 

hoĢuna giden Mekke meĢini idi. Onun için bundan hediyeler hazırladılar. Bu Ģekilde vezirlere 

kumandanlara ve bürokratlara hoĢlarına giden hediyeleri hazırladılar ve sahiplerine tek tek 

verdiler.
635

  

Sonra onlara Ģöyle dediler:  

―Bizde bir takım aklı ermeyen beyinsiz gençler kavimlerinin ve atlarının dininden 

ayrıldılar. Kavmi içinde bozgunculuk çıkardılar. Yeni din icat ettiler. Sonra da kaçıp sizin 

ülkenize geldiler. Korkarız burada da bozgunculuk yaparlar. Çünkü onlar sizin dininize de 

girmiĢ değiller. Bunun için kavmimizin eĢrafı bizi size gönderdi. Siz de onlara yüz vermeyin 

ve geri iade edin‖ dediler. Bütün bürokratları bu Ģekilde bilgilendirerek kendilerine çektiler.  

Beri taraftan Ebu Talip de oğlu Cafer ve arkadaĢlarını korumak ve kendilerine sahip 

çıkılmasını sağlamak amacı ile bir adamını gönderdi ve ona beĢ beyitlik NecaĢi‘yi öven bir 

Ģiir verdi ve onları korumalarını istedi.
636
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KureyĢ elçileri son olarak da Kral NecâĢi‘nin huzuruna çıktılar. Hediyeleri takdim 

ettiler ve NecaĢi‘ye durumu veciz ifadelerle anlattılar. NecaĢi‘nin çevresindeki kumandanlar 

ve vezirler de ―Bu iki adam doğru söylüyor. Kavim ve akrabaları elbette onların durumlarını 

daha iyi bilir ve onları daha çok korur‖ dediler.  

NecaĢi bu tek ağızdan yapılan konuĢmaları ve itham edilenleri dinlemeden verilen 

kararı görerek öfkelendi. ―Hayır Vallahi! Gelerek benim ülkeme sığınmıĢ ve himayeme 

girmiĢ olan bir cemaati kendileri ile konuĢmadan size teslim edemem‖ dedi. Muhacirlerin 

huzuruna getirilmesini emretti.  

KureyĢ elçilerinin en çok korktuğu ve çekindiği husus buydu. Onların 

konuĢmalarından NecâĢî‘nin etkilenmesinden korkuyorlardı. Haber muhacirlere ulaĢınca 

onlar da kendi aralarında istiĢare ettiler. Cafer bin Ebi Talibi kendilerine sözcü seçtiler ve ne 

konuĢacaklarını, nasıl cevap vereceklerini kararlaĢtırarak hazırlıklı bir Ģekilde NecâĢî‘nin 

huzuruna vardılar. NecaĢi‘nin huzurunda KureyĢ elçileri ile beraber rahiplerin ileri gelenleri 

de vardı. NecaĢi onları da davet etmiĢti.  

Hz. Câfer bin Ebî Talib
637

 NecâĢî‘nin huzuruna girince selam verdi; ama o günün adeti 

üzere secde etmedi. Saray adamları neden secde etmediklerini sordu:  

Cafer (ra): ―Biz ancak âlemlerin rabbi olan Allah‘a secde ederiz‖ dedi. 

―Neden sadece Allah‘a secde edersiniz?‖ dediler. 

Cafer (ra) cevap verdi:  

―Allah bize elçisini gönderdi. O da bize Allah‘tan baĢkasına secde etmemizi 

yasakladı‖ dedi. 

Bunun üzerine KureyĢ elçileri:  

―Ey hükümdar! Biz bunların durumunu size bildirmiĢtik‖ dediler. 

NecâĢî Müslümanlara dönerek sordu:  

―Siz ülkeme niçin geldiniz? Haliniz nedir? Tüccar değilsiniz, bizden bir isteğiniz de 

yok, öyle ise ülkemde ne iĢiniz var? Peygamberiniz kimdir? Hem siz neden ülkenizden 

gelenlerin beni selamladığı gibi selamlamıyorsunuz?‖ dedi. 

Hz. Cafer bin Ebi Talib (ra) söz aldı: 

―Ey Hükümdar! Size üç Ģey söyleyeceğim. Doğru söylersem beni tasdik edin; yalan 

söylersem de yalanlayın. Ġlk önce emret ki Ģu iki adamdan sadece biri konuĢsun, diğeri 

sussun‖ dedi. 

NecaĢi kabul etti ve elçilere döndü baktı. Elçilerden Amr bin Âs konuĢacağını söyledi. 

Bunun üzerine Hz. Cafer (ra) NecaĢi‘ye hitaben: 

―Söyle Ģu adama, biz tutulup efendilerine iade edilecek köleler miyiz?‖ dedi.  

NecâĢî sordu: ―Ey Amr! Onlar köle midirler?‖  

Amr bin Âs cevap verdi: ―Hayır! Onlar Ģerefli ve hür insanlardır‖ dedi.  

Hz. Cafer (ra) NecaĢi‘ye hitaben: 

―Söyle Ģu adama, biz haksız yere kan mı döktük de kanı dökülenlere geri verileceğiz?‖  

                                                 
637

 Cafer bin Ebi Talib (ra): Künyesi Ebu Abdullah‘tır. Hz. Ali‘nin kardeĢi olup kendisinden 10 yaĢ büyüktü. 

Ġlk Müslüman olanlardan ve HabeĢistan‘a hicret eden muhacirlerden olup HabeĢistan‘da müslümanların sözcüsü 

ve lideri idi. Peygamberimiz (sav) Hudeybiye barıĢından sonra padiĢahlara mektup göndermiĢti. HabeĢ NecaĢi‘si 

Athame‘ye elçi olarak da Amr bin Ümeyye‘yi (ra) göndermiĢti. NecaĢi peygamberimizin elçisini kabul ettiği 

meclisine Hz. Cafer‘i (ra) da çağırmıĢtı. Peygamberimizin mektubunu okuyup Müslüman olduğunu ilan edince 

ona Ģahit olanlar arasında Hz. Cafer (ra) da vardı. (Tecrid-i Sarih, 12:421) HabeĢ muhacirlerinin son kafilesi 

HabeĢistan‘dan ayrılınca baĢlarında yine Cafer bin Ebi Talib (ra) bulunuyordu. NecaĢi kendilerine bir gemi 

tahsis etmiĢ ve onları uğurlamaya gelmiĢti. Hayber‘in fethinde gelerek peygamberimize (sav) kavuĢtu. 

Peygamberimiz (sav) onun geliĢine o kadar sevindi ki ―Cafer‘in geliĢine mi sevineyim, yoksa Hayber‘in fethine 

mi?‖ Ģeklinde sevincini izhar etti. Mûte savaĢına katıldı. Orada sancağı düĢürmemek için kollarını kaybetti ve 

orada Ģehit oldu. Peygamberimiz (sav): ―Allah Cafer‘e Mute‘de kesilen iki koluna bedel iki kanat verdi. Onu 

cennette meleklerle uçuyor gördüm‖ buyurdular. (El-Hakâik, 1:201) Bundan dolayı kendisine ―Câfer-i Tayyar‖ 

lakabı verildi.     
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NecaĢî sordu: 

―Ey Amr! Bunlar haksız yere birinin kanını mı döktüler?‖ 

Amr bin Âs cevap verdi: 

―Hayır! Onlar bir damla bile kan dökmediler.‖  

Hz. Cafer (ra) söz aldı: 

―Söyle Ģu adama, halkın mallarından haksız yere aldığımız ve ödemekle yükümlü 

olduğumuz mallar mı var?‖ 

NecâĢî sordu:  

―Ey Amr! Eğer Ģu adamların ödeyecekleri bir kantar altın borçları varsa ben onları 

ödeyeceğim. Borçları var mı?‖ dedi. 

Amr bin Âs cevap verdi: 

―Hayır! Onların bir kırat bile borçları yoktur‖ dedi. 

O zaman NecaĢi KureyĢ elçilerine döndü ve: 

―Peki, siz bu insanlardan ne istiyorsunuz?‖ dedi.  

Amr bin Âs: 

―Onlar bizim ve atlarımızın dinini terk ettiler. Muhammed‘e ve dinine tabi oldular‖ 

Ģeklinde cevap verdi.  

Bu defa NecâĢî Cafer‘e (ra) döndü ve sordu: 

―Siz niçin üzerinizde bulunduğunuz dini terk ettiniz de bir baĢka dine tabi oldunuz? 

Kavminizin dininden ayrıldınız, bizim dinimize de girmediniz. Öyle ise sizin dininiz nedir?‖ 

dedi.  

Hz. Cafer (ra) meseleyi baĢtan anlatmayı uygun gördü ve dedi:  

―Ey Hükümdar! Biz cahil bir toplumduk. Putlara tapar, lâĢe eti yerdik. Akla 

gelebilecek her türlü kötülüğü yapardık. Hısım ve akraba ile iliĢkiyi keser, komĢuya kötü 

davranır, fakir ve zayıfları ezerdik. Bizler bu durumda iken Allah içimizden nesebini, 

asaletini, doğruluk ve eminliğini, iffet ve nezahetini bildiğimiz birini bize peygamber olarak 

bize gönderdi.  

O bizi Allah‘ın varlığına ve birliğine inanmaya, yalnız ona ibadet etmeye, atalarımızın 

Allah‘tan baĢka tapındığı putları terk etmeye davet etti. Bize doğru sözlü olmayı, emaneti 

yerine getirmeyi, akrabalık haklarını gözetmeyi, komĢularımızla güzel geçinmeyi, kan 

dökmekten, can yakmaktan ve günahlara dalmaktan sakınmayı emretti. FuhuĢtan, yalandan, 

yetim malı yemekten, namuslu kadına iftira etmekten bizi menetti.  

Biz de onun davasını tasdik ettik, Allah‘ın birliğine ve onun da hak peygamber 

olduğuna iman ettik. Bu sebepten kavmimiz bize düĢman kesildi. Bize zulmetti. Bizi 

dinimizden vazgeçirmeye, Allah‘a ibadetten alıkoyarak tekrar putlara taptırmak için bizi türlü 

iĢkenceler ve mihnetlere uğrattılar. Biz de bu sebeplerden dolayı yurdumuzu ve yuvamızı terk 

ederek ülkenize geldik. Sana ve senin adaletine sığındık. Seni baĢkalarına tercih ettik. Senin 

yanında haksızlığa ve zulme uğramayacağımızı ümit etmekteyiz. Peygamberimiz (sav) bize 

sizin adaletinizi övdü ve bizim buraya hicret etmemiz konusunda müsaade buyurdu.  

Selam verme ve adetlerinize göre secde etmeme meselesine gelince biz seni 

Resulullah‘ın selamı ile selamladık. Biz birbirimizi hep böyle selamlarız. Cennete girenlerin 

de selamlaĢmalarının böyle olduğunu peygamberimizden öğrendik. Seni de öyle selamladık. 

Secde etmeme meselesine gelince: Biz Allah‘tan baĢkasına secde etmekten yine Allah‘a 

sığınırız‖
638

 dedi ve sözünü tamamladı. 

Bu sözler NecâĢî‘yi oldukça etkiledi. KureyĢ‘in elçileri de sus-pus oldular. NecâĢî bir 

müddet baĢını eğerek düĢündükten sonra Ģöyle dedi: 

―Ey Câfer! Bu söylediğin Ģeylerden ve Allah‘ın sizin peygamberinize vah yettiği 

Ģeylerden yanınızda var mı? Bize biraz okuyun!‖ dedi.  
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Hz. Cafer (ra) HabeĢistan‘a gelmeden önce son olarak nâzil olan ve NecâĢî‘nin 

durumuna uygun olan Meryem Suresi‘nin baĢ tarafını okudu:  

Yüce Allah orada mealen Ģöyle buyurmaktaydı: 

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Kâf-Hâ-Yâ-Ayîn-Sâd.  

Bu ayetler Allah‘ın kulu Zekeriya‘ya Rabbinin rahmetini zikreder ve hatırlatır. Hani o 

rabbine gizlice niyaz ederek şöyle dua etmişti: ‗Ey Rabbim! Kemiklerim eridi, ihtiyarladım, 

saçım ihtiyarlıktan ağardı. Sana yaptığım dualarımdan şimdiye kadar hiç mahrum kalmadım. 

Şimdi ise geleceğimden endişe ediyorum. Hanımım da kısırdır. Yüce katından bana bir evlat 

bağışla! O hak dini tebliğ etmede bana ve Yâkup ailesinden kalan mânevi mirasa sahip çıksın. 

Ve ey Rabbim, onu rızana kavuştur‘ dedi. 

Yüce Allah buyurdu: ‗Ey Zekeriya! Biz seni Yahya adında bir erkek evlat ile 

müjdeliyoruz. Biz bu ismi de daha önce hiç kimseye vermedik. Zekeriya dedi: ‗Ama bu nasıl 

olur ki, benim hanımım yaşlıdır ve üstelik de kısırdır. Ben de çok ihtiyar biriyim.‘ 

Yüce Allah buyurdu: ‗Evet öyledir… Ancak bu benim için çok kolaydır. Bundan önce 

de siz ve hiçbir şey yokken biz sizi ve her şeyi kudretimizle yoktan yarattım.‘ Zekeriya dedi: 

‗Rabbim, bana buna dair bir alamet ver.‘ Yüce Allah buyurdu: ‗Bunun alameti hiçbir eksiğin 

ve hastalığın yokken üç gün konuşamamandır.‘   

Sonra bir gün Zekeriya konuşamadığını gördü. Mescidden kavmine çıktı ve ‗Sabah-

Akşam Rabbinizi tesbih edin‘ diye işaret etti.  

Yahya dünyaya geldiği zaman ona: ‗Ey Yahya! Tevrat‘a kuvvetle yapış‘ dedik ve daha 

çocukluğunda ona ilim ve hikmet verdik. Ona tarafımızdan bir şefkat verdik ve günahlardan 

temizledik. O da takva sahibi bir insan oldu. Anne-babasına iyilik ederdi; zorba ve isyankâr 

değildi. Doğduğu gün de, öldüğü günde kabirden tekrar dirilip çıkacağı günde selâmet onun 

üzerinedir.‖
639

 

NecâĢî bu ayetler okunurken huĢu ile dinledi. Ruh dünyasında büyük bir etki yaptı. 

Hazır bulunan rahipler ile beraber gözlerinden yaĢlar aktığı ve sakallarını ıslattığı görüldü.   

Bir müddet sonra baĢını kaldırarak Ģöyle dedi:  

―Vallahi bu aynı kandilden fıĢkıran bir nurdur ki Musa da, Ġsa da aynı nurdan vahiy 

almıĢlardır.‖ 

Sonra KureyĢ elçilerine döndü ve Ģöyle dedi: ―Vallahi ben onları ne size teslim ederim 

ve ne de onlar aleyhine bir kötülük düĢünürüm‖ dedi. Sonra mü‘minlere dönerek: ―Haydi 

selâmetle gidiniz!‖ diye onları huzurundan çıkardı.
640

  

 

*** 

 

Amr bin Âs da NecâĢî‘nin huzurundan çıktıktan sonra bu iĢin peĢini bırakmayacağını 

söyledi. Ertesi günü NecâĢî‘nin huzuruna çıkarak ―Müslümanlar sizin efendiniz Ġsa hakkında 

garip Ģeyler söylüyorlar. Bu sizin inancınıza zarar verir‖ dedi.  

Hükümdar yine Müslümanlarla konuĢmayı uygun bularak onları yanına davet etti ve 

―Sizler Ġsa hakkında ne düĢünüyorsunuz?‖ diye sordu.  

Hz. Cafer (ra) cevap verdi: ―Biz Ġsa (as) hakkında peygamberin bize Allah‘tan getirip 

haber verdiği Ģeyi söyleriz‖ dedi.  

NecâĢî: ―O peygamber ne söylüyor?‖ dedi.  

Hz. Cafer (ra): ―O, Allah‘ın kulu, resulü ve Allah‘ın diğer ruhları yarattığı gibi 

yarattığı ve iffetli bakire Meryem‘e ilkâ edilmiĢ Allah‘ın bir kelimesidir. Allah onu ‗Kün!‘ 

emri ile babasız yaratmıĢtır. O Meryem oğlu Ġsâ‘dır. Onun hâli ve Ģanı bundan ibarettir‖ dedi. 

NecâĢî bu cevaba çok sevindi. Eline bir çubuk aldı ve yere bir çizgi çizdi: 
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―Bizim ile sizin aranızda Ģu çizgi kadarcık bir fark vardır. Zaten biz de söylediğinizin 

dıĢında bir Ģeye inanmıyoruz. Sizi ve yanınızdan geldiğiniz zatı tebrik ederim. O Allah‘ın 

elçisi ve Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını Ġncil‘de okumuĢtuk. O peygamberin geleceğini 

Meryem oğlu Ġsa‘da müjdelemiĢti. Allah‘a yemin ederim ki, eğer o bu ülkede olsaydı 

ayakkabılarını taĢır, ayaklarını yıkardım‖ dedi.  

Sonra ―Gidiniz, ülkemde emniyet ve huzur içinde yaĢayınız!... Size kötülük eden helâk 

olur. Size kötülük eden helâk olur. Size kötülük eden helâk olur.. Ben sizden herhangi birini 

üzerek kazanacağım dağ kadar altınım olsa bunu istemem! Bu kiĢilerin getirdiği hediyeleri de 

iade edin!‖
641

 dedi.  

Adamları KureyĢ elçilerinin hediyelerini geri verdiler. Elçiler de böylece büyük bir 

hayal kırıklığı ve büyük bir diplomatik baĢarısızlık ile Mekke‘ye geri döndüler.  

Bu durum ve NecaĢi‘nin sözleri peygamberimize (sav) ulaĢtırdılar. Mü‘minler çok 

sevindiler. MüĢrikler de büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Bu müslümanların kazandığı ilk 

diplomatik zafer olmuĢtur.  

 

Hz. Ömer’in
642

 (ra) Müslüman Olması: 

Ebu Cehil bir gün KureyĢ eĢrafını topladı. Onlara: 

―Ey KureyĢ cemaati! Muhammed‘in iĢini bitirmemiz lâzım. Haberiniz olsun onu 

öldürecek kimseye benden yüz Kızık deve, bin ukiyye gümüĢ, Ģu kadar misk göbeği ve Ģu 

kadar da elbise vereceğim‖
643

 dedi.  

Ömer bin Hattap: ―Ben bu iĢe talibim!‖ diye öne çıktı. Diğerleri de onu teĢvik ederek: 

―Bu iĢi ancak sen baĢarabilirsin!‖ dediler. Ömer de bu konuda onlarla bir anlaĢma yaptı. Daha 

sonra bu iĢi nasıl yapacağını planlamak üzere oradan ayrıldı.  

Önce Kâbe‘yi ziyaret etti. Kâbe‘yi yedi kere tavaf etti. Kendisine göre kutsal bir iĢin 

peĢinde idi. Oradan kararlı bir Ģekilde ayrıldı. Yolda giderken kendi kabilesi olan Adiyy bin 

Ka‘boğulları‘ndan Nuaym bin Abdullah‘a (ra) rast geldi. Nuaym Müslüman olmuĢtu ama 

bunu gizliyordu. Ömer‘i kılıcını kuĢanmıĢ bir vaziyette mühim bir iĢ için kararlı adımlarla 

gider bir vaziyette göründe sordu: 

―Ya Ömer! Böyle telaĢlı bir vaziyette nereye gidiyorsun?‖  

Ömer bin Hattap cevap verdi: 

―KureyĢ‘in arasına fitne sokan, dinlerini terk ettiren, ilahlarına dil uzatan, akıllılarını 

akılsız sayan ve kendisine inanmayanları cehennemlik yapan Ģu adamı öldürüp iĢini 

bitiremeye gidiyorum!‖ dedi.   

Nuaym bin Abdullah (ra):  
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 Hz. Ömer (ra): Asıl adı Ömer bin Hattab bin Nüfeyl bin Abduluzza‘dır. Annesi Ebu Cehil‘in amcasının kızı 
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muhacirleri geri istedikleri halde elleri boĢ dönmelerinden sonra Müslüman olmuĢtur. (Ġbn-i HiĢam, Sire, 1:336) 

Müslüman olduğu zaman 33 yaĢındaydı. Cesaretli, gözü pek bir kahramandı. Bundan dolayı Müslüman olması 

yeni bir dönemin baĢlangıcı kabul edilmiĢtir. Müslümanlığından sonra sahabeler herkesin gözü önünde ve 

Kâbe‘de açıktan namaz kılmaktan korkmamaya baĢladılar. Allah için Mekke‘den Medine‘ye hicret ederken de 

herkesin gözü önünde açıktan hicret edenlerdendi. Bedir, Uhut, Hendek baĢta olmak üzere tüm savaĢlarda 

peygamberimiz (sav) ile beraber bulunmuĢtur. H. 13 yılında Hz. Ebubekir (ra) dan sonra halife seçildi. Hz. 

Ebubekir (ra) onu halife adayı gösterince sahabelerden hiç kimse karĢısına aday olmadı. Çünkü liyakati herkesçe 

müsellemdi. Herkes itiraz etmeden ve hiçbir muhalefetle karĢılaĢmadan halife seçildi. Allah‘tan çok korkar ve 

ölümü asla hatırından çıkarmazdı. Yüzüğünün kaĢında ―Ya Ömer! Vaaz olarak sana ölüm yeter!‖ ibaresi 

yazılıydı. Muğire bin ġube‘nin (ra) Nihavend esirlerinden olan Mecusi kölesi Ebu Lü‘lü Firuz tarafından H. 23 

yılında hançerlenerek Ģehit edildi. Vefat ettiği zaman 63 yaĢındaydı. 
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―Ya Ömer! Seni nefsin aldatmıĢ. Sen Muhammed‘i öldürürsen Abd-i Menâfoğulları 

seni sağ bırakır mı sanırsın? Sen önce ev halkını düzeltsen ve onları ikna etsen daha iyi olur!‖ 

dedi.  

Ömer: ―Sen hangi ev halkını kast ediyorsun?‖ diye sordu.  

Nuaym: ―EniĢten ve amcazaden Said bin Zeyd bin Amr ve kız kardeĢin Fatıma binti 

Hattap. Her ikisi de Müslüman oldular ve Muhammed‘in dinine girdiler. Sen önce onlarla 

ilgilensen iyi olur…‖ dedi.   

Bu haber üzerine Ömer daha da öfkelenerek geri döndü ve eniĢtesi ile kız kardeĢinin 

evine gitti. O sırada sahabelerden Habbab bin Eret (ra) yeni nâzil olan ―Tâ-Hâ Suresini‖ 

öğretmek amacı ile kız kardeĢinin evinde bulunuyordu. Ömer kapıya yaklaĢınca içeriden 

Kur‘an sesi geldiğini duyunca bekledi ve dinlemeye baĢladı. Kur‘an olduğundan emin olunca 

kapıyı Ģiddetle vurdu. Bunun üzerine Habbab bin Eret (ra) gizlendi. Fatıma da kapıyı açtı.  

Ġçeri giren Ömer hiddetle: 

―Siz burada ne okuyordunuz bakalım!‖ diye bağırdı.  

Fatıma:  

―Bir Ģey okumuyorduk eniĢten Said ile kendi aramızda konuĢuyorduk‖ Ģeklinde cevap 

verdi.  

Ömer hiddetle:  

―Vallahi siz ikiniz de Muhammed‘in dinine girdiniz ve onun getirdiği Ģeyleri 

okuyorsunuz. Demek atalarımızın dinini siz de terk ettiniz öyle mi?‖ diyerek eniĢtesine 

hücum etti. Fatıma ayırmak için araya girince yüzüne Ģiddetli bir tokat akĢetti. Fatıma‘nın 

dudağı patladı ve kan akmaya baĢladı.  

Fatıma bu duruma Ģiddetle karĢılık verdi: 

―Evet! Biz ikimiz de Müslüman olduk ve Muhammed‘in dinine girdik. Allah‘ın 

birliğine inandık ve Muhammed‘in hak peygamber olduğunu kabul ettik. Sen de ne yaparsan 

yap! Elinden geleni ardına koyma!‖ diyerek kararlılık gösterdi.  

O zaman Ömer geri çekildi. KardeĢinin dudağından akan kanı da görünce Ģefkat 

damarı ile oturdu ve biraz düĢündü. Sonra:  

―Getirin bakalım Ģu okuduğunuz Ģeyi…‖ dedi.  

Fatıma:  

―Sen ona bir Ģey yapacaksın diye korkuyoruz‖ Ģeklinde cevap verdi.  

Ömer cahiliye döneminin okuma-yazma bilen nâdir insanlarındandı. Bunun için 

―Hayır! Ona bir Ģey yapmayacağım. Sadece okuyup geri vereceğim‖ dedi.  

Fatıma deri üzerine yazılmıĢ olan ―Tâ-Hâ Suresini‖ getirdi. Ömer onu okumaya 

baĢladı. Yüce Allah bu surede Ģöyle buyuruyordu: 

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Tâ-Hâ! Biz sana Kur‘anı meĢakkat ve sıkıntı için inzal buyurmadık. O Kur‘anı 

Allah‘tan korkanlar için bir öğüt olsun diye inzâl edip rahmetimizden indirdik. Ve o Kur‘an 

yeri ve göğü yaratan yüce Allah tarafından peyderpey inzal edilmiĢtir.  

O Allah ki Rahmandır. Rahmeti ve merhameti sonsuzdur. Merhamet ve Ģefkat 

sahibidir. Onun hâkimiyeti arĢı ve her Ģeyi kuĢatmıĢtır. Göklerde, yerde ve toprağın altında 

bulunan her Ģey onundur ve ona aittir. Her Ģey onun tasarrufundadır ve onun hâkimiyeti 

altındadır.  

Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de onun için birdir. ġüphesiz o Allah 

açıkladıklarını bildiği gibi, gizlediklerinizi de bilir. Bütün bunları yapan ve bilen Allah‘tan 

baĢka ibadet edilmeye lâyık hiçbir varlık yoktur. En güzel iĢler ve bu iĢlere ait en güzel 

isimler ona aittir.‖
644

  

Ömer ―Bunlar ne güzel sözler ve ne anlamlı ifadeler!‖ demekten kendini alamadı.  
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Bunun üzerine Habbab bin Eret (ra) gizlendiği yerden çıktı ve: 

―Ya Ömer! Artık Allah‘tan kork!‖ dedi. 

Ömer:  

―Ya Habbab! Sen bana Muhammed‘in bulunduğu yeri haber ver. Gideyim, ben de 

onun yanında yer alayım‖ dedi. 

Habbab:  

―O Safa tepesi yanında bulunana Erkâm‘ın evindedir. Yanında da bazı seçkin 

sahabeleri vardır‖ dedi.  

Ömer kalktı ve kılıcını kuĢandı. Peygamberimizin (sav)  ve ashabının bulunduğu yere 

gitmek üzere yola çıktı. Peygamberimizi (sav) korumakla görevli olan gözcüler Ömer‘in 

kılıcını kuĢanmıĢ olduğu halde geldiğini görünce hemen telaĢla peygamberimize haber 

verdiler.  

Peygamberimiz (sav): 

―Bırakın gelsin. Ben onun Allah‘ın izni ile iman etmek için geldiğini umuyorum‖ 

buyurdular.  

Hz. Hamza (ra) da orada bulunuyordu. O da: 

―Bırakın gelsin. Ġyilik için geldiyse iyilik bulur; kötülük için gelmiĢse onun cezasını 

biz veririz‖ dedi.  

Kapıda bulunan Bilâl-i HabeĢî avlu kapısını açarak Ömer‘i içeri aldı. Peygamberimiz 

(sav) de onu avluda ayakta karĢıladı.  

―HoĢ geldin yâ Ġbn-i Hattab! Buraya ne amaçla geldin?‖ buyurdular. 

Ömer bin Hattab: 

―Yâ Resulallah! Ben buraya Allah‘a, resulüne ve onun Allah tarafından bizim için 

getirdiği hakikatlere iman etmeye geldim…‖ dedi. 

Bunun üzerine peygamberimiz (sav) ―Allahü Ekber!‖ diye tekbir getirdi. Ashabı da 

peygamberimize (sav) uyarak tekbir getirdiler. Bu tekbir sesleri Mekke sokaklarında 

yankılandı.
645

 

Peygamberimiz (sav) ona iman dersi verdi. Ġmanın esasları olan Allah‘ın birliğini ve 

ahirete imanı anlattı. Bunlarla ilgili ayetleri okuyarak açıklamalarda bulundu. Sonra Allah‘a 

ibadet Ģekli olan namazı öğretti. Ezber etmesi için de kısa sureleri ders verdi.  

Hz. Ömer (ra) kalktı ve yıkandı. Abdest aldı ve sahabelerle beraber bir müddet ―Dar-ı 

Erkamda‖ kaldı. Sonra gece evine döndü. Evinde de sabaha kadar Kur‘an okudu ve 

peygamberimizin (sav) ders verdiği kısa sureleri ezberledi. Kendi kendine Ģöyle dedi: 

―Müslümanlardan hiç kimse yok ki, imanından dolayı mihnet ve sıkıntı çekmesin, dövülmesin 

ve iĢkenceye maruz kalmasın. Ey Ömer! Sen onlardan geri kalmamalısın!‖  

Sabah olunca Müslüman olduğunu açıklamak üzere önce Ebu Cehil‘in evine uğradı. 

Kapıyı çaldı. Kapıya Ebu Cehil çıktı. ―HoĢ geldin kız kardeĢimin oğlu!‖ dedi. 

Hz. Ömer (ra): ―Biliyor musun ben dinimi değiĢtirdim ve Müslüman oldum!‖ dedi.  

Ebu Cehil: 

―Allah senin de, getirdiğin haberin de belâsını versin!‖ diyerek kapıyı hızla yüzüne 

kapadı.  

Hz. Ömer (ra): ―Bu bir Ģey değil!‖ diyerek oradan ayrıldı ve doğru dayısı Velid bin 

Muğire‘nin evine gitti. Kapıyı çaldı ve Velid çıkınca ona da: 

―Ben Müslüman oldum!‖ dedi.  

Velid:  

―Sakın böyle söyleme! Müslüman olmuĢ olsan bile bunu herkesten gizle!‖ dedi.  

Hz. Ömer (ra):  

―Bu benim gibi birisi için mümkün değil!‖ dedi. 

                                                 
645

 Ġbn-i HiĢam, Sire, 1:366–371; Ġbn-i Saad, Tabakat, 3:267–269 



 195 

Velid kapıyı örttü ve içeri çekildi. 

Hz. Ömer (ra): ―Bu da benim için bir Ģey değil!‖ dedi ve oradan ayrıldı.  

Sonra KureyĢ‘ten söz taĢıyan ve duyduğu bir haberi kapı kapı gezerek herkese 

ulaĢtırmayı adet edinen Cemil bin Mamer el-Cumahî‘ye gitti.  

―Ey Cemil! Biliyor musun ben Müslüman oldum!‖ der demez Cemil yerinden fırladı 

ve Kâbe‘ye doğru koĢmaya baĢladı. Orada toplanmıĢ bulunan KureyĢ eĢrafının yanına vardı 

ve avazı çıktığı kadar bağırdı: 

―Ey KureyĢ cemaati! Haberiniz olsun ki, Ömer bin Hattab Müslüman olmuĢ ve 

atalarının dinini değiĢtirmiĢtir!‖ dedi.   

Bunun üzerine müĢrikler telaĢa düĢtüler. Öfkeden kuduranlar oldu. Ömer‘in 

kendilerine doğru geldiğini görünce de hemen üzerine üĢüĢtüler.  

―Cemil doğru mu söylüyor? Sen de mi atalarımızın dinini terk ettin?‖ dediler. 

Hz. Ömer (ra) da onların yanında ―Kelime-i ġahadet‖ getirerek Müslüman olduğunu 

ilân etti.  

Bunun üzerine müĢrikler onunla söz düellosuna girdiler. Hz. Ömer (ra) onlara cevap 

veriyordu. GüneĢ tepeye yükselip ortalık kızarana kadar bu böyle devam etti. Bir gecede 

nübüvvetin nurundan istifade eden Ömer artık cehaletten kurtulduğu gibi zamanın en üstün 

bir bilgini olmuĢtu ve müĢriklerin tüm sorularına cevap veriyordu. MüĢrikler onu 

bunaltamamıĢlardı. Önceleri dininden vazgeçirmeye çalıĢıyorlardı. SıkıĢtıklarında iĢ artık 

tehdit ve hakaret dayanmıĢtı. MüĢriklerden kimi onu tehdit ediyor kimisi de hakaret ediyordu. 

ĠĢ nihayet kavgaya varacaktı ki birden Âs bin Vâil es-Sehmî geldi. Bu Âs bin Vâil es-Sehmî 

Hz. Ömer‘in (ra) anne tarafından dayısı sayılırdı. Onların çekiĢmelerini gördü ve: 

―Ne oluyor size! Ne olmuĢ yani Ömer Müslüman olmuĢ ise? Size bundan ne? Ne 

istiyorsunuz ondan? ġayet siz ona bir zarar verirseniz Adiyy bin Ka‘boğulları bunu size 

bırakır mı sanıyorsunuz?‖ dedi ve onları dağıttı. KureyĢliler çekildiler ve Hz. Ömer‘i (ra) 

bırakıp gittiler.
646

  

Hz. Ömer (ra) da oradan ayrılarak doğru Dâr-ı Erkâm‘a peygamberimizin (sav) yanına 

geldi. Hızını alamamıĢtı. Ġmanın kalbine verdiği heyecan ve halecan ile içi içine sığmıyordu. 

Peygamberimize (sav) yaklaĢarak dedi: 

―Ey Allah‘ın Resulü! Biz ki hak dine mensubuz. Allah‘ın dini üzereyiz. MüĢrikler ise 

batıl ilahların peĢinde takılıp gitmekte olan bâtıl bir dine mensup değiller mi?‖  

Allah‘ın Resulü (sav): 

―Evet! Varlığım kudret elinde olan Allah‘a yemin olan Allah‘a yemin ederim ki, bizler 

yaĢadığımız müddetçe de, öldükten sonra da bizler Hak üzereyiz‖ buyurdular.  

Hz. Ömer (ra): 

―Öyle ise onlar bâtıl dinlerini açıktan ilan ederken bizler neden hak olan dinimizi 

gizliyoruz? Vallahi hak açıktan ilan edilmeye daha layıktır‖ dedi.  

Sonra Ģöyle bir teklifte bulundu: 

―Ey Allah‘ın Resulü! Topluca Kâbe‘ye gidelim. MüĢriklere karĢı korkmadığımızı 

gösterelim. Hak olan Allah‘ın dinini de açıktan ilân edelim. Allah‘ın beytinde Allah‘a ibadeti 

açıktan yapalım‖ dedi.  

Sahabelerin de cesaretle bu teklife ―Evet!‖ demeleri üzerine peygamberimiz (sav): 

―Mademki sizler böyle istiyorsunuz, ben de sizinle beraberim!‖ buyurdu.  

Ġki saf halinde Dar-ı Erkâm‘dan çıktılar. Bir safın baĢında Hz. Hamza (ra) vardı. 

Arkasında yirmi sahabe bulunuyordu.  Diğer safın baĢında ise Hz. Ömer (ra) ve arksında da 

yirmi seçkin sahabe vardı. Bu Ģekilde kırk kiĢi ile sert adımlarla yeri tozutarak Kâbe‘ye 

vardılar.  
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KureyĢ müĢrikleri bir Hamza‘ya (ra) bir de Ömer‘e (ra) bakıyorlardı. MüĢrikler o gün 

hayatlarında hiç uğramadıkları büyük bir hüzün ve kedere uğradılar. Kahroldular ve elleri iki 

yanlarına düĢtü… 

Müslümanlar herkesin gözü önünde beraberce Kâbe‘yi tavaf ettiler ve topluca Allah‘a 

ibadet ettiler. MüĢrikler de hiçbir müdahalede bulunamadılar.  

Peygamberimiz (sav) bu hadise üzerine Hz. Ömer‘e (ra) ―Hakkı bâtıldan ayıran‖ 

anlamında ―Ömeru‘l-Fâruk‖ adını verdi.
647

 Hz. Ömer (ra) Müslüman olmadan önce açıktan 

Kâbe‘de namaz kılamıyorlardı.
648

 Ancak peygamberimizin (sav) namaz kılmasına da engel 

olamıyorlardı.  

Bu olaydan sonra müĢrikler ―Dar-ı Erkâm‖ı gözetim altına aldılar. Müslümanlar daha 

buraya gelemez oldular. Müslümanların hem toplanıp ibadet etmelerini engellemek, hem de 

Mekke halkı arasında dolaĢarak dinlerini yaymalarını engellemek üzere müĢrikler ―Boykot‖ 

kararı aldılar.  

Buna göre Müslümanlar ―ġı‘b-ı Ebî Talip‖ adı verilen Ebu Talib‘in mahallesine 

hapsedileceklerdi. Burada hem Müslümanlar hem de Müslümanlara yardım edenler 

cezalandırılacaklardı. Ve bu boykot üç yıl devam edecekti.  

Peygamberimizin (sav) ―Dar-ı Erkam‖daki vazifesi de böylece tamamlanmıĢ oldu. 

―Dar-ı Erkâm‖ da fonksiyonunu bu Ģekilde ifa etmiĢ ve tamamlamıĢ oldu.  

Hz. Ömer (ra) Müslüman olduğu zaman yüzden fazla Müslüman HabeĢistan‘a hicret 

etmiĢ bulunuyordu. Bir kısım Müslümanlar da çevre kabilelerde ferdî olarak bulunmakta ve 

Müslümanlığını gizleme ihtiyacı duymaktaydılar. Bunlar gizli olarak peygamberimize (sav) 

nazil olan vahiyleri öğreniyor ve samimi bulduklarına öğreterek onların Müslüman olmalarını 

sağlıyorlardı. Hz. Ebu Zerr-i Gıfârî (ra) bunlardandı. Hz. Ömer‘in (ra) Müslüman olmasından 

birkaç hafta önce de Hz. Ebubekir (ra) müĢrikleri islâma davet ettiği için Kâbe çevresinde bir 

arbede yaĢanmıĢ ve o zaman çevresinde otuz kadar mü‘min bulunmuĢtu. Bu durumda 

evlerinde bulunan kadın ve çocukları hesaba katmadığımız zaman peygamberimizin yanında 

kalan ve ―Ġman Davası‖na gönül veren Hz. Hamza ile beraber otuz dokuz gözü pek sahabesi 

vardı. Hz. Ömer (ra) ile bu sayı kırkı bulmuĢtu.  

Böylece bi‘setin yedinci senesinde Müslüman olanların sayısı 300 civarında idi.
649

    

Cenâb-ı Allah bizleri onların yolundan ayırmasın. Âmin! 

Ahirette Ģefaatlerine nâil eylesin! Âmin! 
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 

 
BOYKOT YILLARI (M. 617–619) 

(Bi’setin 7–8–9 Yılları) 

 

Müslümanlara Boykot Uygulanması ve Ablukaya Alınmaları  

(ġı’b-ı Ebî Talib Mahallesine Hapsedilmeleri) 

 

Bi‘setin 7 yılı sonlarına yaklaĢılmıĢtı. Müslümanların çoğu HabeĢistan‘a hicret 

etmiĢlerdi. Peygamberimiz (sav) bir avuç sahabesi ile kalmıĢtı. Bu arada Hz. Ömer (ra) 

Müslüman olmuĢ ve Mekke‘de kalan 40 sahabe ile Kâbe‘ye gelerek açıktan namaz kılmaya 

baĢlamıĢlardı. Hz. Ömer (ra) Hz. Hamza (ra) ile beraber Ġman davasını yaymak için ellerinden 

geleni yapıyor ve kabilecilikten kaynaklanan asabiyetin de verdiği gayretle HaĢimoğulları 

gençleri de Ebu Talib‘in ve Hz. Hamza‘nın (ra) çalıĢmaları ile peygamberimizi koruyarak 

müĢriklerin herhangi bir zarar vermelerine fırsat vermiyorlardı. 

Bu Ģartlar altında iman davası yayılmaya devam ederken KureyĢ müĢrikleri Abdu‘l-

Uzza Ebu Leheb, Ebu Cehil, Ubey bin Halef baĢkanlığında toplandılar ve tüm müslümanları 

bir araya getirerek bir yerde esaret kampına toplamayı düĢündüler. Böylece müslümanların 

akrabaları ve diğer insanlarla irtibat ve alakaları kesilecek ve fitnenin önü alınacaktı. Bu arada 

inananlar arasında zaruretten ve açlıktan dolayı panik ve çözülme baĢlayacaktı.  

MüĢrikler son olarak bu durumu anlatmak üzere Ebu Talib‘e geldiler.  

―-Ey Abd-i Menâf! Sen bizim büyüğümüzsün. Biliyorsun aramıza tefrika düĢmüĢtür. 

Bunu da ancak sen engelleyebilirsin. Ya buna engel olursun yoksa biz seni de aynı akıbete 

uğratırız‖ dediler ve Ebu Talib‘e son bir ültimatom verdiler.  

Ebu Talip peygamberimizi (sav) çağırdı. MüĢriklerin huzurunda Ģöyle dedi:  

―Yâ Muhammed! Kavmim senin ilahlarımıza ta‘n etmemeni istiyor. Bunu yaparsan sana 

eza etmekten vazgeçecekler. Yoksa tüm sana inananları ve yardımcı olanları da esaret altına 

alarak bir araya toplayarak toplumdan tecrit edeceklerini söylüyorlar‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) de buna mukabil Ģöyle buyurdu:  

―-Ben de onları dilde hafif, yapmaları çok kolay olan bir tek kelimeyi söylemeye davet 

ediyorum. Bunu kabul ederlerse Araplar onlara ınkıyad edecek, Acemler de onlara cizye 

vermek durumunda kalacaklar‖ dedi. 

Ebu Talip: 

―-Nedir o kadar kolay olan ama değeri çok büyük olan kelime?‖ diye sordu. 

Peygamberimiz (sav):  

―-O kelime ‗Lâ ilâhe illallah‘ kelâmıdır‖
650

 buyurdu.  

Bunun üzerine müĢrikler: 

―-Bu âleme bir ilâh yeterli olur mu? Bu ne acip bir Ģeydir!‖ diyerek kalkıp gittiler. 

 

Bu olay üzerine ―Sâd Suresi‖ nâzil oldu.  

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Sâd… Öğüt ve zikir olan Kur‘ana yemin olsun ki kâfirler kibir ve hakka muhalefet 

içindedirler. Kibirlerinden hakka muhalefet etmektedirler. Onlardan önce biz aynı yolda 

giden nice nesiller mahvettik. Felâket kendilerine gelince feryat edip durdular; ancak kurtuluş 

vakti geçmişti. Feryat etmelerinin bir faydası olmadı. Biz onları da aynı akıbete ulaştırırız; 

ancak sabrediyoruz. 
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Onlar kendi içlerinden bir peygamber gelmesine şatılar ve dediler ki: ‗Bu ancak bir 

sihirbazdır. O bütün ilâhları bir tek ilâh mı yapacakmış! Bu ne acip bir fikirdir!‘ sonra 

onların ileri gelenleri ‗Haydi, yürüyün! İlahlarınıza bağlılıkta direnin! Sizden istenen budur. 

Bizler en son din olan Hıristiyanlıkta bile böyle bir şey duymadık… Bu uydurma bir şeydir! 

Sonra biz dururken Allah‘ın kitabı ona mı indirilmiş?!‘ dediler. Doğrusu onlar Benim 

vahyimden şüphe içindedirler. Çünkü onlar azabımı tatmış değillerdir. Yoksa Allah‘ın rahmet 

ve hidayet hazineleri onların yanında mı? Eğer öyle ise kâinatı bildikleri gibi idare 

etsinler!‖
651

  

Peygamberimizin (sav) bu cevabı ve nazil olan ayetler üzerine Ebu Cehil birkaç gün 

evinden dıĢarıya çıkmadı. Hz. Muhammed‘i (sav) öldürmek veya bu iĢi kökünden halletmek 

istiyor ve bunun planlarını yapıyordu. Ancak bunun nasıl yapılacağını tam kestiremiyordu. Bu 

hususta ihtiyatı elden bırakmak da istemiyordu. Mazlum ve masum olan halkın, zulme ve 

haksızlığa uğrayan toplumun Hz. Muhammed‘in (sav) dinine toptan gererek kendilerini yalnız 

bırakmalarından da çekiniyordu.  

KureyĢ elebaĢıları toplanarak Ebu Cehil‘in evine gittiler. ―Ebu‘l-Hakem kaç gündür 

aramıza çıkmadı. Bari biz giderek kendisini evinde ziyaret edelim. Keyfiyetini de kendisinden 

öğrenelim‖ dediler.  

Kendisine ―Yâ Ebu‘l Hakem! Ne haldesin? Niçin aramıza çıkmıyorsun? Sebebi nedir?‖ 

dediler.     

Ebu Cehil: ―Bu fitne meselesini halletmek istiyorum. Bunun için günlerdir 

düĢünüyorum. Gelin bu konuda bir ittifak kararı alalım. Tüm kabile reislerini ve ileri gelenleri 

toplayalım. Muhammedi öldürmek üzere sözleĢme yapalım‖ dedi.  

Bu teklif üzerine ―Daru‘n-Nedve‖ denilen toplantı evinde bütün kabile reisleri ve Mekke 

ileri gelenleri bir araya geldiler. Abduddâroğulları, AbduĢĢemsoğulları, Mahzumoğulları, 

Zühreoğulları, Ümeyyeoğulları, Abdimenâfoğullarının tüm ileri gelenleri bir araya geldiler. 

Velid bin Muğire, Hâlid bin Velid, Ukbe bin Ebî Muayt, Ukbe bin Ebî Rebî orada 

bulunuyordu. Abdulmuttalipoğullarndan sadece Ebu Leheb bin Abdulmuttalip gelmiĢti. 

Diğerleri peygamberimizi korudukları için toplantıyı protesto ederek katılmamıĢlardı.  

Ebu Cehil herkesin geldiğini görünce toplantının amacını belirten ve toplantıyı açan 

konuĢmasını yapmak üzere ayağa kalktı ve Ģöyle dedi:  

―-Yâ Kusay bin Kilaboğulları! Biliyorsunuz ki aramıza nifak girmiĢtir. Biz bir babanın 

oğulları idik. Bir atanın sülâlesinden geldik. Lâkin bu gün ikiye bölünmüĢ durumdayız. Bizi 

ayıran insana biz tatlılık gösterdik. O da güçlendi ve bizim baĢımıza geçti. HabeĢ meliki ona 

dost oldu. Orada da güçlenerek kuvvet buldular. HabeĢistan‘a gitmeyenler de burada 

güçlendiler. Hamza bin Abdulmuttalip ve Ömer bin Hattap da onlara katıldı. Her yerde 

Ģanları, Ģöhretleri ve namları arttı. ĠĢte bu duruma üzülüyor ve kahroluyorum. Onlar için bir 

tedbir düĢünüyorum. Bu Muhammed bin Abdullah yüzünden artık Abdulmuttalipoğulları ve 

HâĢimoğulları ile barıĢ içinde olmamız artık imkânsız. Çünkü bunlar Muhammed‘i 

koruyorlar. Bundan sonra yapılacak tek iĢ kaldı. O da HaĢimoğulları ile alakayı tamamen 

kesmektir. Onlardan tamamen ayrılmamız gerekir. Bundan sonra onlarla akrabalık 

iliĢkilerimizi tamamen keselim. AlıĢ-veriĢ yapmayalım. Kız alıp vermeyelim. Her birimiz 

kendi iĢimize bakalım.  

Ey KureyĢ ileri gelenleri! Bu tedbirime ne dersiniz?‖ dedi. 

Bütün KureyĢ ileri gelenleri dediler:  

―-Ya Eba‘l-Hakem! Çok güzel düĢündün ve çok güzel bir tedbir buldun. Aklına ve 

düĢüncene hepimiz katılıyoruz‖ dediler.  

Ebu Cehil:  
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―-Öyle ise gelin bunu elinizle yazın ve bir ahitname oluĢturalım. Bunu da Kâbe‘nin 

duvarına aslım ki herkes buna uysun. Aramızda ihtilaf olmasın‖ dedi.  

Bunun üzerine Mansur bin Ġkrime
652

 eline bir kamıĢ alarak bir sahife üzerine Ģunları 

yazdı:  

―Allah‘ın adı ile… 

HaĢim ve Abdulmuttalip oğullarından kız alınmayacak ve kız verilmeyecektir. Onlara 

hiçbir Ģey satılmayacak ve onlardan satın alınmayacaktır. Onlarla konuĢulmayacak, 

görüĢülmeyecek ve evlerine girilmeyecektir.‖
653

  

Sahifenin üzerine üç mühür bastılar. Sonra anlaĢmaya kutsiyet vermek için onu 

Kâbe‘nin içine astılar.
654

  

Bu durum peygamberimize (sav) haber verildi. Peygamberimiz (sav) sordu: 

―-Bunu kim yazdı?‖  

Sahabeler:  

―-Mansur bin Ġkrime yazdı‖ dediler.  

Peygamberimiz (sav): 

―-Bunu yazanın elleri kurusun!‖ buyurdular. 

Kısa zaman sonra Mansur‘un parmakları kurudu ve çolak oldu.
655

 Bunun üzerine KureyĢ 

kadınları ―HaĢimoğullarına zulmettik. ĠĢte bakın Mansur bin Ġkrime‘nin elleri kurudu‖ 

demeye baĢladılar.
656

  

Bu boykot HaĢim ve Abdulmuttalip oğullarının vücudunu ortadan kaldırmaya yönelikti. 

Bundan sonra HaĢim ve Abdulmuttalipoğulları Mekke‘de ayrı ayrı yerlerde duramazlardı. 

Ebu Leheb hariç Mekke‘nin Kuzey tarafında bulunan ―ġi‘b-i Ebî Talib‖ denilen Ebu Talib‘in 

mahallesinde toplandılar.
657

  

Müslümanları ve HaĢimileri ablukaya aldıktan sonra Ebu Leheb ġi‘b-i Ebî Talib‘in 

kenarına geldi. Ellerini açarak Ebu Talib‘in evine doğru Ģöyle bağırdı:  

―-Ziyana düĢtünüz, kendinize yazık ettiniz ve artık helâk oldunuz!‖ 

HâĢimoğularının ileri gelenleri, Ebu Talip ve kardeĢleri peygamberimizin (sav) yanına 

geldiler.  

―-Yâ Muhammed! Kavmimiz bizi terk etti. Bizlerden büsbütün ilgilerini kestiler. 

Ahitname yazdılar ve Kâbe‘nin duvarına astılar. Bizim de yapabileceğimiz bir Ģey yok. Siz ne 

tedbir düĢünürsünüz?‖ dediler.  

Peygamberimiz (sav) buyurdu:  

―-Bu kâinatın yaratıcı ve insanın Rabbi olan yüce Allah dünyayı insanlar için yarattı. 

Ġnsanı da imtihan etmek için bu dünyaya gönderdi. Ġnsanlara vazifelerini hatırlatmak üzere de 

beni peygamber olarak seçti ve görevlendirdi. ‗Risaletini kullarıma haber ver!‘ emretti. Ben 

de yüce Allah‘ın emri üzere hareket ederim. Allah‘ın emri gelmeyince ben bir adım atmam ve 

atamam. Siz de Allah‘ın emrine boyun eğin. Dünyanın zevk ve safası da sıkıntısı da hep 

geçicidir. Yüce Allah bu dini dünyaya hâkim kılacak ve bunu da sizin gayretiniz, iman ederek 

Allah‘ın dinine yardım etmeniz ile gerçekleĢtirecektir. Sizler de gayret edin ve sabredin. Ġzzet 

ve Ģeref sizin olacaktır. Ahirette de izzetli ve Ģerefli olmak isterseniz kemle-i Ģahadeti 

söyleyerek Allah‘ın dinine girin. Böylece Allah‘ın ahiretteki azabından da emin olursunuz‖ 

dedi.    
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Bunun üzerine Ebu Talip söz aldı. Önce KureyĢ müĢriklerinin HaĢim ve Muttalip 

oğullarına karĢı aldığı acımasız tedbirlerden bahsetti. Muhammed‘in (sav) Musa (as) ve Ġsa 

(as) gibi Allah‘ın peygamberi olduğunu söyledi. Kâbe duvarına asılan zulüm anlaĢmasının 

KureyĢ müĢriklerinin baĢına belâ olacağını söyledi. Babaları olan Kusay ve HaĢim‘in 

vasiyetini tutan HaĢimoğullarının hiçbir zaman zulüm ve haksızlık yapmayacaklarını, zulme 

ve haksızlığa da asla boyun eğmeyeceklerini ifade etti. KureyĢin ileri gelenlerini 

vefasızlıklarından ve samimiyetsizliklerinden dolayı kınadı. Kâbe‘nin kutsallığı ve 

dokunulmazlığından dolayı kendilerinin Allah tarafından korunacağını ifade etti ve orada 

bulunanları teselli etti. Kaside ve Ģiir okur gibi konuĢtu ve onların duygularına hitap etti, 

gönüllerini aldı. 

Sonra Ģöyle dedi: 

―Beytullah‘a and olsun ki, mızraklar ve oklar ile savaĢılmadıkça, kılıçlardan kanlar 

fıĢkırmadıkça, çoluk çocuğu unutacak derecede kendi çevresinde çarpıĢanlar yerlere 

serilmedikçe Muhammed‘i teslim etmeyiz. Biz hepimiz onun çevresinde ölürüz; ancak o 

zaman onu bizden alabilirler‖
658

 dedi.  

Bu konuĢma daha sonra çok güzel bir kaside halinde dilden dile yayıldı.  

Sonra Ebu Talib peygamberimize (sav) dönerek Ģöyle devam etti: 

―Yâ Muhammed! Biliyorum ki senin dinin haktır. Sen de insanların en güzel 

ahlaklısısın. Hiçbir zaman haksızlık ve zulüm yapmazsın. Biz senden iyilik ve hayır dıĢında 

hiçbir Ģey görmedik. Ben kendi atalarımın dininden ayrılmam; ama aĢiretimi ve ehlimi de 

bundan men etmem. Bak iki oğlum (Ali ve Cafer) ile bir kardeĢim (Hamza) senin dinine 

girdiler. Ben onlara engel olmadım. Zaten kimse de onları dinlerinden men edemez. Kim 

isterse senin dinine girebilir. Sen de biliyorsun ki sen insanları dine davet ettiğinden beri ben 

sana engel olmadım; engel olmak isteyenlere destek vermemek için de kendimi hükümet ve 

idare iĢinden çektim. Yöneticilerin iĢlerine de karıĢmıyorum.‖ 

Sonra kavmine döndü ve sözlerini Ģöyle tamamladı: 

―-Ey Kavmim! KuĢağınızı iki taraftan kuĢanın ve el ele verin. Sabır ve gayret içinde 

saadet davulunu çalın. Bu mübarek resulden de himmet ve dua alın! Eğer savaĢmak gerekirse 

siz de canla baĢla savaĢın! Bunlar akrabalığı kestiler, düĢmanlığa baĢladılar. Malımıza ve 

canımıza kastediyorlar. Bize de canımızı ve malımızı korumak düĢer.‖
659

 

Bu konuĢmadan sonra HaĢimoğulları izin isteyerek birer ikiĢer dağıldılar. 

KureyĢ ikiye bölünmüĢtü. Bir tarafta Ebu Cehil, diğer tarafta ise Ebu Talip vardı. Hz. 

Peygamberin konumu ise her ikisinin de üzerinde idi. O bütün bunlara mukabil savaĢmayı 

değil, sabretmeyi ve Allah‘ın dinini ve buyruklarını ayırım gözetmeksiniz herkese anlatmaya 

devam ediyordu. Çünkü o ―Rahmet Peygamberi‖ idi.   

Ebu Talip peygamberimize bir su-i kast gelmemesi için koruma tedbiri de aldı. Her gece 

HaĢim oğullarından bir gurup genci peygamberimizin (sav) kapısında nöbetçi bırakıyordu.
660

 

Bütün bunlara rağmen peygamberimiz (sav) Ġman Davasını anlatmaktan asla geri 

durmuyordu. Her vesile ile insanlara imanı anlatıyordu.
661

  

 

Ebu Talib’in Hanımı Fâtıma Hatun’un (ra) Müslüman Olması: 

Hz. Ali ve Cafer‘in (ra) anneleri ve peygamberimizin (sav) de manevi annesi olan 

Fatıma Hatun‘un peygamberimizin (sav) yanında çok büyük değerli bir mevkii vardı. Çok iyi 

halli ve ahlaklı bir kadındı. Peygamberimize de (sav) annelik yapmıĢtı.
662
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Peygamberimiz (sav) onun hakkında: ―O benim annemdir. Kendi çocuklarından önce 

beni yedirirdi. Kendi çocuklarından önce benim baĢımı okĢar ve saçımı tarardı. Saçlarımı 

daima gül yağı ile yağlardı‖ buyurmuĢlardır.
663

 Peygamberimiz (sav) onu sık sık ziyaret eder 

ve evinde kuĢluk uykusunu uyurdu.
664

 

Boykot yılının baĢında Müslüman olduğunu açıklaması önce peygamberimizi (sav) 

sonra sahabeleri çok sevindirdi. Adeta onun Müslüman olduğunu açıklaması ile KureyĢin bu 

zulmünü unuttular. Ama bu sevinç kısa sürdü. 

Fatıma Hatun daha sonra Allah olunda Medine‘ye hicret edenler arasına katılmıĢtır. 

Hicretin dördüncü senesinde Medine‘de vefat etmiĢtir. Hz. Ali‘nin (ra) bildirdiğine göre 

peygamberimiz (sav) kendi gömleğini çıkararak annesine kefen yapmıĢtır. Cenaze namazını 

kıldırmıĢ ve bu namazda 70 (yetmiĢ) tekbir almıĢtır. NaĢı kabrine koymadan önce kabrine 

inerek bir müddet içine uzanmıĢtır. Sonra gözleri yaĢlı olarak kabirden çıkmıĢ ve dua etmiĢtir. 

Cenaze namazına 70.000 (YetmiĢ bin) meleğin katıldığını da haber vermiĢtir.
665

  

 

Saad Suresi’nin Ġkinci Kısmının Ġnzali: 

Yüce Allah Sa‘d Suresinin onuncu ayetine kadar olan kısmını daha önce inzal 

buyurmuĢtu. MüĢriklerin boykot ve ambargo kararından sonra da Ģu ayetleri inzal buyurdu: 

―O müşrikler hezimete uğratılacak olan bölük pörçük küçücük bir ordudur. Onlardan 

önce Nuh kavmi, Âd kavmi, pek güçlü bir saltanata sahip olan Firavun, Semud, Lut kavmi ve 

Eyke halkı vardı. Hepsi de peygamberlerini yalanlamışlardı. Onlar da böyle bunlar gibi 

topluluklardı. Sonuçta hepsi de azabımı hak ettiler ve helâk oldular.  

Biz onları da kudretimizle yakalarız da bir tek sayha ile helâk ederiz.  

Onlar cahilliklerinden ‗Ey Rabbimiz! Hesap günü gelmeden önce bizim azaptan payımız 

varsa şimdiden bize ver!‘ deyip duruyorlar. Ey Habibim, sen onların söylediklerine aldırma 

ve sabret!  

Kulumuz Davud‘u hatırla ki o bize yönelmiş biriydi. Biz dağları onun emrine verdik, 

akşam-sabah onun ile beraber bizi tesbih ederlerdi. Kuşlar da onun etrafına toplanır ve 

onlarla beraber bizi tesbih ederlerdi. Bunun sonucunda biz de onun hâkimiyetini 

güçlendirdik, mülkünü çoğalttık, ona ilim ve hikmet ile beraber hakkı batıldan ayıracak olan 

bir ifade gücü verdik.  

Biz yerleri, gökleri ve ikisinin arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu ancak inkârcı 

cahillerin zannıdır. Bunun için biz onlara acıklı bir azap hazırladık. İman edip salih amel 

işleyenler ile yeryüzünde fesat çıkaranları biz bir tutar mıyız? Veyahut onlar Allah‘a itaat 

edenler ile isyan edenleri bizim bir tutacağımızı mı zannederler?  

Biz bu kitabı da ayetlerini okuyup düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye inzal 

buyurduk.  

Biz Davud‘un oğlu Süleyman‘a da saltanat verdik. O da tövbe edenlerden ve 

şükredenlerden oldu. Biz de onun mülkünü ve saltanatını artırdık. Rüzgârı da onun emrine 

verdik. İstediği yere bir anda gider oldu. Bina yapan ve denizlerden değerli taşları çıkaran 

şeytanları da onun emrine verdik. İşte biz şükreden kullarımıza böyle hesapsız şekilde ihsan 

ve ikram ederiz. Katımızda ve yanımızda da onun için güzel bir âkıbet vardır.  

Kulumuz Eyyubu da hatırla ki uğradığı meşakkat ve hastalık yüzünden bizden yardım 

istemişti. Ona ‗Ayağını yere vur!‘ dedik ve yıkanmak ve hastalığından temizlenmek için güzel 

bir su çıkardık.  

Dinde anlayış ve ibadette kuvvet sahibi kulumuz İbrahim, İshak ve Yakub‘u da hatırla ki 

onlar daima ahiret yurdunu düşünen halis kullarımızdı. Bundan dolayı da biz onları 

katımızda seçilmiş hayırlı kimseler kıldık. İsmail, Elyesa ve Zülkifl‘i de hatırla. Bunların hepsi 
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bizim hayırlı kullarımızdı. Bunlar sizin için ibretli birer hatıra ve şerefli birer örnektir. 

Allah‘a itaat eden, emir ve yasaklarına uyanlar için biz çok güzel mükâfatlar hazırladık. 

Ahirette onlar için bütün kapıları açık olan Adn cennetleri hazırlanmıştır. Orada koltuklarına 

yaslanarak bütün güzel meyve içeceklerle saadet içinde ömür sürerler. Yanlarında da 

gözlerini kocalarına dikmiş başkalarına asla iltifat etmeyen yaşıt dilberler vardır. İşte hesap 

günü size vaat edilen budur. Bu bizim iyi kullarımız için hazırladığımız mükâfattır ki asla 

bitmez ve tükenmez.  

İşte biz Allah‘tan korkan takva sahiplerini böyle mükâfatlandırırız.  

Allah‘ın emrine karşı çıkan azgınlar için ise pek şiddetli bir azap vardır. Onlar 

cehenneme gireceklerdir. Orası ne kötü bir yerdir. Onların içecekleri kaynar su ve irindir. 

Bunun gibi nice azaplar onlar için hazırlanmıştır. Tatsınlar o azabı!..  

Cehennemlikler birbirlerine beddua ederler. ‗Bizim başımıza bunu getiren sizlersiniz!‘ 

derler. Sonra da ‗Ey Rabbimiz! Bizim başımıza bu işi getirenlerin azabını kat kat 

artır!‘derler. Sonra pişmanlıkla şöyle derler: ‗Biz dünyada horladığımız ve kötü saydığımız 

kimseleri burada hiç göremiyoruz. Biz dünyada onlar ile alay ederdik…‘ derler. İşte 

cehennem ehlinin birbirleriyle çekişmeleri böyle sürüp gider.  

Ey Resulüm sen onlara de ki: ‗Bu çok büyük ve önemli bir hadisedir. Siz ise ondan yüz 

çeviriyorsunuz. Ben ise size bu kötü akıbeti haber verip sizi sakındırmaktan başka bir şey 

yapmıyorum. Bunu da ben kendi aklımla yapıyor değilim. Bana bunu Allah vahyediyor.  

Ey Resulüm! Onların hali şeytanın haline benzer ki, Allah Âdemi çamurdan yarattı ve 

sonra melekleri ve şeytanı Âdeme secde etmekle emredip imtihan etti. İblis müstesna hepsi 

secde ederek Allah‘ın emrine uydular.  

Allah İblise dedi: 

‗-Ey İblis! Kudretimle ve kendi elimle yarattığım şeye secde etmekten seni alıkoyan 

nedir? Sen bana karşı büyüklük mü taslıyorsun?‘ 

İblis cevap verdi:  

‗-Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten onu ise pis çamurdan yarattın‘ dedi.  

Allah buyurdu: 

‗-Öyle ise hor ve hakir olarak cennetimden çık, artık sen huzurumdan kovulmuş birisin. 

Kıyamet gününe kadar da lânetim üzerinde olacaktır.‘ 

Şeytan İblis dedi:  

‗-Senin izzetine ve celâline yemin ederim ki ben de senin kullarını yolundan 

saptıracağım ve azdıracağım… Ancak ihlâslı kullarına benim gücüm yetmez.‘ 

Allah Tealâ buyurdu:  

‗-İhlâslı kullarımı yoldan çıkaramayacağın doğrudur. Bunun dışında seni de yoldan 

saptırdığın kullarımı da cehenneme dolduracağım.‘ 

Ey Resulüm sen o müşriklere de ki: ‗Ben kendiliğimden peygamberlik iddia etmiyorum. 

Peygamberlik vazifesinin karşılığında da sizden bir ücret ve bir mükâfat istemiyorum. 

Allah‘ın bana vahyettiği bu Kur‘an bundan böyle bütün çağlarda, bütün insanlara ve cinlere 

bir öğüttür. Az bir zaman sonra bu gerçeği siz de göreceksiniz…‖
666

    

Peygamberimiz (sav) nazil olan ayetleri ġi‘b-i Ebi Talipteki sahabelerine okudu, vahiy 

kâtiplerine yazdırarak uzaktaki Müslümanlara ulaĢtırmalarını istedi. Okuyup ders almalarını 

sağladı. Surede isimleri geçen peygamberlerin ibretli hayat hikâyelerini sahabelerine anlattı.  

 

Müslümanların Büyük Bir Açlık ve Yoksulluk Çekmeleri: 

MüĢrikler yaptıkları ahitleĢme gereği olarak müslümanların çarĢı ve pazarlara 

çıkmalarını engellediler. Yol baĢlarını kestiler ve mahalleye yiyecek ve giyecek girmesini 
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 Saad Suresi, 38: 10–88  
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önlediler. Böylece açlık ve yoksulluk içinde mü‘minlerin ölmelerini veyahut dinerinden 

vazgeçmelerini istiyorlardı.
667

  

Hz. Hatice (ra) ve Hz. Ebubekir (ra) bütün mallarını Allah için mü‘minlerin ihtiyaçlarını 

gidermek için harcadılar ve tükettiler.
668

 Yiyecek bulamayarak açlık sonucu hastalığa 

yakalanarak ölenler, ağaç yapraklarını ve otları yiyenler, deri parçalarını ve deriden yapılmıĢ 

olan çarıklarını üç gün ıslatarak yiyenler oldu.
669

 Açlıktan ağlayan çocukların feryadı baĢka 

mahallelerden duyuluyordu.
670

 Kendilerine güvenen sahabeler yiyecek bulmak ve almak için 

mahalleden çıktıkları zaman müĢriklerin engellemeleri ile karĢılaĢıyor, dövülerek mahalleye 

tekrar geri gönderiliyorlardı. Hz. Abbas (ra) henüz Müslüman olmadığı halde bu sıkıntıya 

maruz kalanlardan birisiydi.
671

 

KureyĢin merhametli tüccarları da yok değildi. Hakîm bin Hizam ġam‘dan buğday 

yüklü kafilesi ile gelirken Ebu Talip mahallesine birkaç devesini azdırmıĢ ve kaçtı intibaını 

verdirerek mü‘minlere yiyecek ulaĢtırmıĢtı.
672

 HiĢam bin Amr bin Rebia da böyle yardım 

edenlerdendi. KureyĢ müĢrikleri bunu öğrendiler kendisine ihtar çektiler ve onu gözetim 

altında tutmaya baĢladılar. Bir daha yapınca onu öldürmeye kalktılar. Ebu Süfyan bin Harb 

onu kurtardı.
673

 

Yine bir defasında Hakîm bin Hizamın ġı‘ba yiyecek soktuğunu gören Ebu Cehil 

üzerine hücum etti. ‗Demek sen HaĢimlere yiyecek götürüyorsun hâa!...‘diyerek saldırdı. 

Oradan geçmekte olan Ebu‘l-Buhterî bin HiĢam bin Hâris bin Esed de Ebu Cehil‘e saldırdı. 

‗Emesine yiyecek götüren birisini niçin engelliyorsun?‘ diyerek Ebu Cehil‘in kafasına bir 

deve çene kemiği ile vurdu ve kafasını yaraladı. Hz. Hamza (ra) da bu olaya Ģahit 

olanlardandı. Olayı peygamberimize (sav) haber vermiĢti.
674

 

―EĢhuru‘l-Hurum‖ denilen mukaddes aylarda dıĢarıdan gelen hacı adaylarından hububat 

temin edilme imkânı doğuyordu. Mekke‘de cereyan eden tüm ticari ve iktisadi imkânlardan 

mahrum bırakılan mülteciler kısa zamanda ellerindeki tüm paraları da tükettiler. Gerek Hz. 

Hatice‘nin (ra) ve gerekse Hz. Ebubekir‘in (ra) tüm mal ve para varlığı bir, bir buçuk sene 

içinde tamamen tükendi.
675

 

Peygamberimiz (sav) zaman zaman Mekke‘de bunalır ve yanında bazen Hz. Ali (ra) 

bazen Bilal-i HabeĢi (ra) olduğu halde Mekke dıĢına çıkardı. Bir defasında Ģöyle 

buyurmuĢlardır. ―Benim Allah yolunda korkutulduğum kadar, hiç kimse korkutulmadı. Allah 

yolunda bana eziyet edildiği kadar hiç kimseye eziyet edilmedi. Bazen olurdu ki otuz gün ve 

gece geçerdi de Bilal‘in koltuğunun altına gizlediği bir Ģeyden baĢka ciğeri buluna bir canlının 

yiyebileceği Ģeyden daha fazlasını bulamazdık.‖
676

 

Bu hadis peygamberimizin Allah yolunda ne kadar çok eziyet ve açlık çektiğini 

göstermek için yeterlidir.   

 

Yüce Allah Zümer Suresinin Bir Kısım Ayetlerini Ġnzal Buyurarak Müslümanları 

Hâlis Bir ġekilde Allah’a Ġman ve Ġtaate Çağırması: 

   

―Bismillâhirrahmânirrahîm  
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Bu Kur‘an kudreti her şeye galip, hikmeti her şeyi kuşatan Allah tarafından inzal 

edilmiştir. 

Ey Resulüm! Muhakkak ki biz sana Kur‘anı hak ve hidayet ile inzal buyurduk. Ta ki 

ibadetini ihlâs ile O‘na yönelerek sadece Allah için yapasın. Bil ki şirk ve riyadan uzak hâlis 

din Allah‘ın dinidir. Allah‘tan başkasını dost edinenler de ‗Bizi Allah‘a daha çok yaklaştırsın 

diye onlara tapıyoruz‘ derler. Şüphesiz Allah onların ihtilaf ettikleri şeyler konusundaki 

hükmünü ahirette muhakkak verecektir. Rabbi konusunda yalan uydurup duran ve 

inkârlarında ısrarcı olan kimselere Allah elbette doğru yolu nasip etmez.  

 O Allah ki gökleri ve yeri hak ve hikmetle yarattı. Geceyi gündüze ve gündüzü geceye 

sararak size pek çok hikmetini göstermektedir. Güneş de ay da Allah‘ın emrine boyun eğerek 

belli bir vakte kadar itaat içinde döner dururlar. Bilin ki onun kudreti her şeye galiptir. O 

Allah çok bağışlayıcı ve kullarını çok affedicidir.  

O Allah sizleri bir tek insandan yarattı. Sizin için erkekli dişili sekiz çift ehlî hayvanı da 

cennetten indirerek sizin hizmetinize verdi.
677

 Siz annenizin karnında üç karanlık içinde iken 

bir halden diğer hale çevirerek size şekil ve suret vererek yaratılışınızı tamamlayan da O 

Allah‘tır. İşte Rabbiniz olan Allah bütün bunları kudreti ile yapandır. Kâinatta her şeyin 

sahibi de mâliki de O‘dur. Ondan başka kâinatta tasarruf eden güç ve kudret sahibi hiçbir 

varlık yoktur. Hal böyle iken nasıl olur da sizler yüzünüzü bu gerçeklerden çevirerek haktan 

uzaklaşırsınız?  

Sizler eğer Allah‘ı inkâr ederseniz şunu iyi bilin ki, Allah size muhtaç değildir. Ancak 

Allah sizin inkârınızdan ve isyanınızdan razı olmaz. Eğer iman eder ve Allah‘ın nimetlerinden 

dolayı ona şükrederseniz Allah bundan razı olur; bu da sizin lehinizedir. Bunda da sizin 

menfaatiniz vardır; Allah‘ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.  

Şunu da bilin ki, hiçbir günahkâr bir başkasının günahını yüklenmez. Sonunda ister 

istemez Allah‘ın huzuruna varıp toplandığınız zaman Allah gönlünüzde gizlediğiniz her şeye 

varana kadar yaptıklarınızı size haber verecektir. O Allah gönlünüzden geçen her şeyi 

bilendir.  

Hiç inanmayan kimse ile ahiretten sakınarak Rabbinden korkarak ve rahmetini ümit 

ederek gece kalkıp namaz kılan, secde eden ve ibadet ile itaat içinde bir mü‘min ile eşit olur 

mu? Yine hiç bilenler ile bilmeyen bir olur mu? Ancak akıl sahipleridir ki Kur‘andan öğüt 

alırlar.  

Ey Resulüm sen de ki: ‗Ey iman edenler ve ey Allah‘ın kulları! Rabbinizin emir ve 

yasaklarına karşı gelmekten sakının! Bu dünyada Allah‘a itaat ederek güzelce kullukta 

bulunanlar için ahirette çok güzel mükâfatlar vardır. Ben de ibadetimi sadece Allah‘a 

yönelerek ihlâs ve samimiyetle kullukta bulunmak ile emrolundum. Müslümanların ve Allah‘a 

teslim olanların ilki olmakla da emrolundum. Rabbime karşı geldiğim takdirde ben de büyük 

bir gün olan ahirette müthiş olan cehennem azabına uğramaktan korkarım. Bunun için 

ibadetimi ihlâsla sadece ona yaparım ve yalnız Rabbimin rızasını ararım. Siz de ondan başka 

dilediğinize tapınıp durun. Haberiniz olsun ki, asıl felâket ve hüsran kendilerini ve yakınlarını 

ahirette cehennem azabına uğratacak olan inanç ve ameli işlemektir. İşte gerçek felâket 

budur. Allah da kullarını bundan sakındırıyor. 

Allah‘a iman ile yönelen ve itaatle teslim olan kullara gelince: Onlar güzel olan hak ve 

hakikate kulak veren ve güzelce uyan kimselerdir. İşte onlar Allah‘ın hidayet nasip ettiği 

kimselerdir. Akl-ı selim sahibi olanlar da onlardır. Allah bu iyi ve temiz kullar için cennette 

üst üste kurulmuş, altından ırmaklar akan köşkler bina etmiştir. Bu Allah‘ın inanan ve itaat 

edenlere olan vadidir. Allah vadinden asla dönmez.‘  
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Görmez ve ibret almaz mısınız ki Allah gökten temiz bir su indirir ve onu yeryüzünün 

mahzenlerine yerleştirir. Sonra da bir ölçü ve düzen içinde onu yerden çıkarır ve onunla 

rengârenk ekinler ve sebzeler yaratır. İşte sizin kabirlerinizden çıkmanız ve yeniden 

yaratılmanız da böyle olacaktır.  

Allah kimin kalbini İslam‘a açmış ise o kimseye rabbinden hidayet nuru verilmiştir. O 

kimse o nur ile her şeyin gerçek mahiyetini görün ve hakikatini idrak eder. Kalpleri Allah‘ı 

anmaktan uzaklaşarak katılaşanlar ise apaçık bir sapıklık içindedirler. Yazıklar olsun onlara!  

Allah bu Kur‘anı gerçekleri anlayasınız diye her türlü şüpheyi giderici ve her nevi 

tenakuzdan uzak olarak inzal etmiştir. Allah sizleri bu şekilde inkâr ve isyandan 

sakındırmaktadır.   

Allah size şirk ile tevhidin farkını ve şirkin imkânsızlığını anlayasınız diye birçok 

geçimsiz kimseye hizmet eden bir köleyi misal verir. Bir efendinin emrinde binlerce köle 

mükemmel çalışırlarken, birçok geçimsiz efendiye hizmet etmek isteyen bir kölenin durumunu 

düşünün… Bu kölenin bir şeyi yapma imkânı var mıdır? İşte her şeyin bir olan Allah‘a itaati 

tevhidin kolaylığına, birçok birbiri ile geçinmeyen efendiye hizmet etmek isteyen bir kölenin 

durumu da şirke misaldir. İşte şirk ile tevhidin farkı da budur. Tüm hamd ve övgüler Allah‘a 

aittir; ancak bunu insanların çoğu idrak etmez.  

Ey Resulüm bil ki, muhakkak sen de öleceksin, seninle çekişenler de… Sonra Allah‘ın 

huzurunda muhakeme olunacaksınız.  

Allah kuluna kâfi değil midir? O müşrikler Allah‘tan başkası ile seni korkutuyorlar. 

Allah‘ın saptırdığı kimselere yol gösterecek hiç kimse yoktur. Allah‘ın hidayet nasip ettiğini 

de hiç kimse yoldan saptıramaz. Allah izzet ve azamet sahibidir; kâfirlere layık oldukları 

cezayı verir.  

O müşriklere ‗gökleri ve yeri kim yarattı?‘ diye sorarsanız elbette ‗Allah!‘ diyeceklerdir. 

Sen o zaman de ki: ‗Söyleyin bana Allah bana bir zarar verecek olsa, sizin tapındığınız şeyler 

o zararı giderebilir mi? Yahut Allah benim hakkımda bir hayır murat etse onlar onu geri 

çevirebilir mi?‘ 

O müşriklere yine de ki: ‗Allah bana yeter! Tevekkül edenler de yalnız ve yalnız Allah‘a 

güvenenlerdir. Sizler elinizden geleni yapın. Ben de görevimi yapmaya devam edeceğim. 

Yakında akıbetinizi de bileceksiniz. Dünyada kimin hor ve hakir olduğunu bilecek ve ahirette 

de devamlı bir azabın kimlere isabet edeceğini göreceksiniz.‖
678

 

    

Sahabelerin Çektiği Açlık ve Sefalet: 

Hz. Ömer (ra) anlatıyor: ―Ben Resulullah‘ı (sav) gördüm. Bütün gün ızdırap çekiyor ve 

karnına girecek bir Ģey bulamıyordu.
679

 Öyle oluyordu ki ayağa kalkacak dermanı olmuyor ve 

namazını bile oturarak kılmak durumunda kalıyordu. Her konuda olduğu gibi bu konuda da 

sahabelerine örnek oluyordu. Etrafındaki sahabelerini teselli etmek ve onların imanı korumak 

ve muhafaza etmek ve iman hizmet etmek konusundaki çektikleri sıkıntılarının ne derece 

Allah katında değerli olduğunu anlatmak için ―Dünyada Allah için açlık çekene kesinlikle 

ahirette hesabın Ģiddeti isabet etmez‖
680

 buyuruyordu.  

Peygamberimiz (sav) isteseydi bu sıkıntıyı çekmez ve yiyebilirdi ancak baĢkalarını 

kendine tercih ediyor, isar hasletinin kemalini yaĢıyordu.
681

 Bunun için sahabelerine ve 

bilhassa fakir ve kölelere, ―Dâr-ı Erkam‖da bakmak ile sorumlu olduğu sahabelerine 

veriyordu. Bu Ģekilde Hz. Hatice‘nin bütün mal varlığını harcamıĢ ve bitirmiĢti. 
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Sahabelerde çok büyük açlık ve sıkıntı içindeydiler. Saad bin Ebi Vakkas (ra) bir deve 

derisinin parçasını bulmuĢ onu yıkayıp ateĢte piĢirerek taĢın arasında ezerek yemiĢ ve bununla 

üç gün idare etmiĢti.
682

   

 

Duhan Suresinin Nüzulü ve Mekkelilerin Kuraklık ve Kıtlık Çekmeleri: 

Saad Suresinin nüzulünden sonraydı. Resulullah (sav) ve mü‘minlere KureyĢin baskısı 

boykot Ģekline girince ve mü‘minler açlık çekmeye baĢladı. Peygamberimiz (sav) de 

dayanamayarak Ģöyle beddua etti: ―Allahım! Onların baĢına Yusuf‘un zamanındaki gibi yedi 

kıtlık yılı vererek bana yardım et.‖
683

 Bunun üzerine yağmur kesildi ve yeryüzü kurudu. 

Yiyecek bir Ģey bulamayınca müĢrikler açlık çekmeye baĢladılar ve ölü hayvanların etlerini 

yemeye baĢladılar.
684

  

Yüce Allah KureyĢ müĢriklerini dünyevi azap ile de korkutmak için ―Duhan Suresi‖ni 

inzal buyurdu.  

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Hâ-Mîm! Allah‘tan inzal edildiğine dair apaçık delilleri ihtiva eden bu Kur‘ana yemin 

olsun ki, biz onu mübarek bir gecede inzal buyurduk. Biz bu Kur‘an ile insanları gelecek olan 

azaptan sakındırırız.  

 O Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. Ondan başka ilah ve 

ibadete layık hak mabud yoktur. Yoktan yaratarak dirilten ve hayata hatime vererek öldüren 

de O‘dur. O sizin de sizin atalarınızın da Rabbidir. Eğer gerçeği idrak eden kimseler iseniz 

O‘na iman edersiniz. Ama ne var ki, onlar şüphe içinde eğlenip durmaktadırlar.  

Artık göğün insanları saracak apaçık bir dumanla dolacağı günü bekleyin… İşte bu 

acıklı bir azaptır. O gün gelince insanlar ‗Ey Rabbimiz! Bizden azabı kaldır. Biz artık iman 

edeceğiz‘ derler. Biz o azabı biraz kaldırırız; siz de sözünüzden hemen dönüverirsiniz.‖
685

  

Bu ayetler nazil olduktan kısa bir süre sonra müĢrikler kıtlıktan bunalmıĢ hayvan 

leĢlerini ve derilerini yemek durumunda kalmıĢlardı. Ebu Süfyan peygamberimizin (sav) 

yanına geldi ve: 

―-Ya Muhammed! Kavmin helâk olacak. Allah‘a dua et de kavminin baĢından bu belayı 

savsın‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav): 

―-Daha sonra bu yaptıklarınıza tekrar döner misiniz?‖ dedi.  

Ebu Süfyan: 

―-Biz hepimiz size yapılan bu boykot iĢine tamamen taraftar değiliz; ama ne var ki 

idarecilerimiz bizi buna zorluyorlar. Biz de buna katlanmak durumunda kalıyoruz. Sen 

merhametlisin dua buyur da masumlar zarar görmesin‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav) dua buyurdular. Duhan Suresinin Ģu ayetleri nazil oldu: ―Onlar 

nerede, öğüt almak nerede? Kendilerini Allah‘ın azabından koruyacak ve kurtaracak bir 

peygamber içinizden gelmişti. Onlar ise yüz çevirerek ‗Kur‘an diye bize okuduğu şey ona 

başkası tarafından öğretilmiştir‘ yahut ‗o bir mecnundur‘ demişlerdi. Biz o azabı biraz 

kaldırırız; siz de sözünüzden hemen dönüverirsiniz. Pek şiddetli bir şekilde azabımız size 

geldiği ahiret gününde ise layık olduğunuz cezayı vermiş oluruz.‖
686

 

Peygamberimizin (sav) duası üzerine yağmur yağdı ve kuraklık kalktı. Bolluğa 

kavuĢtular; ama yine eski hallerine dönüverdiler.
687
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Zümer Suresinin Bir Kısım Ayetleri Daha Nâzil Oluyor: 

Cebrail (as) Allah‘ın emri ile Zümer Suresinin bir kısım ayetlerini daha inzal buyurarak 

mü‘minleri teselli ve müĢrikleri tehdit etti. Yüce Allah mealen Ģöyle buyuruyordu:  

―Kıyamet gününde Allah adına yalan söyleyen kâfirlerin yüzlerinin simsiyah kesilmiş 

görürsün. Büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allahtan korkanlar ise imanları 

ve ibadetleri sebebiyle Allah kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir kötülük dokunmaz. Onlar 

mahzun da olmayacaklardır.  

Allah her şeyin yaratıcısıdır. O hakkıyla her şeyin görüp gözeticisidir. Göklerin ve yerin 

tedbir ve tasarrufu ona aittir. O müşrikler Allah‘ın kudret ve azametini hakkıyla bilemediler. 

Hâlbuki kıyamet gününde yeryüzü bütünüyle O‘nun tasarrufundadır. Gökler de onun kudret 

elinde dürülmüştür. O bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve onların şirk koştuğu şeylerden 

çok yücedir.‖  

   Sura üflendikten sonra Allah‘ın diledikleri hariç hepsi düşüp ölürler. Bunun üzerine 

kıyamet kopar. Sonra bir daha sura üflenir de kabirlerinden kalkıp birbirlerine bakışırlar.  

Yer Allah‘ın nuru ile aydınlanır ve Levh-i Mahfuz açılır. Peygamberler ve şahitler 

getirilir. Sonra aralarında hak ve adaletle hükmolunur. Hiç kimse haksızlığa uğratılmaz. 

Herkese yaptıklarının karşılığı tam olarak verilir. Çünkü Allah onların yaptıklarını tam 

olarak bilendir.  

Herkesin hesabı görüldükten sonra kâfirler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. 

Cehenneme getirildiklerinde cehennem bekçileri onlara ‗İçinizde Rabbinizin ayetlerini 

okuyan, sizi bu günün dehşetli azabından korkutan ve sakındıran bir peygamber gelmedi mi?‘ 

diye sorarlar. Onlar da ‗Evet, geldi; ama biz onlara inanmadık‘ derler. O zaman melekler 

onlara: ‗Öyle ise ebediyen kalmak üzere bu cehenneme girin!‘derler. Dünyada kibirlenenler 

ve büyüklük taslayanlar için orası ne kötü bir yerdir.  

Peygamberleri dinleyerek Rablerinin emir ve yasaklarına uyanlar ise bölük bölük 

cennete sevk olunurlar. Oraya vardıkları zaman onlara cennetin kapıları açılır, onun 

bekçileri onlara ‗Selam olsun sizlere! Buraya tertemiz geldiniz. Ebediyen kalmak üzere 

cennete girin!‘ derler. Onlar da: ‗Bize verdiği sözü yerine getiren ve bizi ebediyet yurdu olan 

Cennete varis kılan Allah‘a hamdolsun!‘ derler.  

İşte iman edip salih amel işleyenlerin sonu budur. Onların mükâfatı ne güzeldir!  

O gün bütün melekler arşın etrafını kuşatarak Rablerini övüp tesbih eder şekilde 

görüleceklerdir. Mahlûkat arasında hak ve adalet üzere hükmolunmuştur. Tüm melekler 

‗Ezelden ebede kadar bütün hamd ve övgü, şükür ve minnet âlemlerin Rabbi olan Allah‘a 

mahsustur‘ diye Allah‘ı hamdle tesbih ederler.‖
688

 

Peygamberimiz (sav) sahabelerini toplayarak nazil olan ayetleri onlara okudu ve vahiy 

kâtiplerine yazdırdı. Her ne kadar müĢrikler baskı ve zulüm yapsalar da peygamberimizi ve 

sahabelerini Kur‘an-ı Kerimi okuyarak öğrenmek ve baĢkalarına öğretmekten men 

edemiyorlardı. Her hal ve Ģartta peygamberimiz ve sahabeleri bu vazifeyi en güzel Ģekilde 

yerine getiriyorlardı.  

  Sahabeler de sürgün edildikleri mahalleden dıĢarıya çıkmaktan men olundukları için 

bütün zamanlarını Kur‘an-ı Kerim okuyarak geçiriyorlardı. Okuma ve yazma bilmeyenler de 

okuma ve yazmayı öğrenerek, okunan ayetlerin manalarını peygamberimizden sorup 

öğrenerek, üzerinde tefekkür ederek ve birbirleri ile müzakere ederek geçiriyorlardı. Böylece 

kendilerini öncelikli olarak ahiret hayatına hazırlıyor, ruhlarını ve akıllarını terakki ve 

tekâmül ettiriyorlardı. Okunan ayetler kalplerine daha ziyade tesir ediyor böylece manen 

tekâmül ederek mükemmel birer insan oluyorlardı. Bu konuda öyle bir aĢk ve Ģevkle hareket 

ediyorlardı ki açlık elemini ve sıkıntısını hissetmiyorlardı. Ancak evlerine elleri altında 
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bulunan çocuklar ve hanımları ile geçimleri üzerinde olan ihtiyar ve köleler onları üzüyor ve 

bunlar için üzülüyorlardı. Yoksa kendileri bunun yüz misli sıkıntıya maruz kalsalar asla 

aldırıĢ etmeyeceklerdi.  

Bilhassa Hz. Ebubekir (ra) gibi okuma yazma bilen sahabeler bilmeyenlere öğretiyor, 

sıkıntı içinde olanların yardımına her hal ve durumda ulaĢıyor, yardımcı oluyor ve onları 

teselli ediyorlardı. Hz. Ömer ve Hz. Ali (ra) devamlı olarak sahabeler arasında irtibat sağlıyor 

ve düĢüncelerini Ģiirlerle de ifade ediyor ve bunu dilden dile dolaĢtırıyordu. Yaptıkları diğer 

faaliyetler ile sahabelerin morallerini yüksek tutmaya çalıĢıyor ve gerçekten de çok baĢarılı 

oluyorlardı. Hz. Ali (ra) bir Ģiirinde Ģöyle diyordu: 

―Eğer öldüğümüz gibi kalmıĢ olsaydık, 

Ölüm bizim için kurtuluĢ ve hayat olurdu. 

  Lâkin ölümden sonra diriliĢ vardır, 

  Bütün yaptıklarımızdan sorulacaktır.‖ 

Ġman eden kullar için Cennet vardır, 

Orada ebedi bir saadet vardır. 

  Ġmansızlar için ölüm ne kötü! 

  Ebedi azaptır küfrünün sonu…‖  

Bu arada AyaĢ bin Ebi Rebia ve Velid bin Velid ve daha birkaç kiĢi müslüman 

olmuĢlardı. MüĢrikler de onlara çeĢitli iĢkenceler ettiler ve yine çeĢitli vaatler ve desiseler ile 

onları aldattılar. Dediler ki: ―Sizler müslüman oldunuz ama Ģimdiye kadar müslüman olanlara 

pek çok iĢkenceler yapmıĢtınız. Artık Allah sizin bu yaptıklarınızı affeder mi sanıyorsunuz? 

Bak Muhammed ne diyor: ‗Zerre kadar iyilik yapan mükâfatını ve zerre kadar da kötülük 

yapan cezasını çekecek‘ demiyor mu? Bu durumda Muhammedin dinine göre ahirette de sizin 

kurtuluĢ ümidiniz yoktur. Üstelik bizden de dünyada iĢkence ve sıkıntı görürsünüz. Böylece 

hem dünyanız hem de ahiretiniz berbat olur.‘  

Onlar da bunun üzerine müslüman olmaktan vazgeçtiler. Hz. Ömer (ra) bunu duyunca 

gelip peygamberimize (sav) haber verdi. Peygamberimiz (sav) de bu duruma çok üzüldü. 

Bunun üzerine Zümer Suresinin Ģu ayetleri nâzil oldu:  

―Ey Nefislerine zulmetmiĢ ve günahta aĢırıya gitmiĢ olan kullarım! Allah‘ın 

rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah çok merhametli ve kullarını çokça bağıĢlayandır. 

Sizin de tüm günahlarınızı bağıĢlar. O Allah gafurdur ve Rahimdir. Affı ve merhameti çok 

geniĢtir.‖
689

   

Hz. Ömer (ra) vahiy kâtibi idi. Bu ayetleri yazarak hemen AyaĢ bin Rebia‘ya Velid bin 

Velid‘e ulaĢtırdı. Onlar da müslüman olarak güvenli bir bölgeye gittiler.
690

  

 

Müslümanların Ticaret Seferi:  

(Hz. Ömer ve Hz. Hamza‘nın (ra) Ticaret Ġçin Çıkmaları) 

Boykotun iki yılı dolunca Hz. Ömer ve Hz. Hamza (ra) peygamberimizin (sav) yanına 

gittiler ve ticaret için izin istediler.  

―-Ya Resulallah! Kavmimizin ve bilhassa müslümanların açlıktan belleri büküldü. Biz 

bir kervan ile ticaret için sefere çıkmak dileriz. Birkaç savaĢçı yiğidi de yanımıza alalım 

Irak‘a ve ġam‘a gidelim. Müsaade ederseniz biraz ticaret yaparak yiyecek ve giyecek alıp 

dönelim‖ dediler. 

Peygamberimiz (sav) tebessüm ederek: ―Nasıl isterseniz öyle olsun!‖ buyurdu.  

Hz. Hamza (ra) ve Hz. Ömer (ra) hazırlığa baĢladılar. Eli kılıç tutan yiğitleri de 

yanlarına alarak bir gece gizlice Mekke‘den çıktılar. MüĢriklere asla duyurmadan tebdil-i 

kıyafet ġam‘a gittiler. Peygamberimizin (sav) duası ve Allah‘ın kendilerini koruması ile 

selamet ve emniyetle gittiler ve geldiler. Yine gizlice bin bir tedbir ile getirdikleri yiyecek ve 
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giyecekleri Mekke‘ye ve Ebu Talip mahallesine soktular. Ancak bu yiyecekler kendilerini 

ancak üç ay idare etti.
691

   

 

Ahkaf Suresinin Nüzulü: 

Kur‘an-ı Kerim nazil olmaya devam ediyordu. Bazı vahiyler sure olarak nazil olurken, 

bir kısım ayetler ihtiyaca göre veya bir sebebe binaen nazil ediliyor, daha sonra Cebrail‘in (as) 

öğretisi ile bir araya getirilerek sure tamamlanıyordu. Cebrail (as) ayeti getiriyor, 

peygamberimize (sav) öğretiyor ve daha sonra bu ayetin hangi surenin kaçıncı ayeti olarak 

yazılacağını sahabelere gösteriyordu. Peygamberimiz (sav) ise öğrenmeye ihtiyaç duymadan 

vahiy gereği Allah‘ın kalbine tesbit etmesi ile öğrenmiĢ oluyordu. Bu husus ―Kıyame 

Suresinde‖ geçmiĢtir.  

―Ahkaf Suresinde‖ olduğu gibi bazı sureler de bir kısım ayetler Mekke‘de nâzil olurken 

diğer ayetleri ise Medine‘de nazil olmuĢtur. Biz burada Mekke‘de boykot yılı içerisinde nâzil 

olan kısmının özet meâlini vereceğiz. Mekke‘de nâzil olan ayetler Mekke müĢriklerinin 

peygamberimize ve Kur‘ana olan itirazlarını giderecek mahiyette olup, Tevhit hakikatinin 

ispatına ve Ģirkin iptaline yöneliktir. Ayrıca müĢriklerin Kur‘anın Allah kelamı olmadığına 

dair itirazlarına cevap niteliği taĢımaktadır. Bununla beraber kıyamete kadar münkirlerin 

itirazlarını çürüterek Kur‘anın Allah kelamı olduğunu izah ve ispat eder.  

 

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

 Hâ-Mîm. Bu kitap kudreti her şeye galip, hikmeti her şeyi kuşatan Allah tarafından 

inzal edilmiştir. Biz azimüşşan gökleri ve yeri ve ikisi arasındaki her şeyi hak ve hikmet üzere 

belli bir zaman için yarattık. İnkâr edenler inkârları ile kendilerini bekleyen kötü sonuçtan 

kurtaramazlar.  

Ey Resulüm sen o müşriklere de ki: ‗Allah‘tan başka tapındığınız ve yardım istediğiniz 

şeylerin yeryüzünde bir şey yarattığını hiç gördünüz mü? Haydi, bana gösterin. Yoksa onların 

göklerde ortakları mı vardır? Eğer iddianızda doğru iseniz haydi bana önceki 

peygamberlerden veya kitaplardan size gelen bir bilgi ve bir delil varsa getirin. Allah‘ı 

bırakıp da kıyamete kadar kendilerine cevap veremeyecek olanlardan yardım isteyen 

kimselerden daha sapık kim vardır? Yalvardıkları şeylerin onların istediklerinden haberleri 

bile yoktur. Yarın Allah‘ın huzuruna toplandıkları zaman ise o tapındıkları şeyler onlara 

düşman kesilirler.  

Onlar kendilerine Allah‘ın kitabı okununca, dinleyenleri etkilediği için ‗Bu apaçık bir 

sihirdir‘ dediler. Bir kısmı ise ‗onu Muhammed kendisi uydurmaktadır‘ diyorlar. Ey Resulüm 

sen de ki: ‗Onu ben uydurmuş isem Allah‘ın azabından beni kurtarmaya sizin gücünüz yeter 

mi? Aramızda şahit olarak Allah yeter. O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. 

Ey Resulüm de ki: Peygamberlik benimle başlamış değildir. Benden önce de nice 

peygamberler geldi. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Benim görevim ise sizleri gelecek 

olan azaptan apaçık bir şekilde uyarmak ve ahiretteki hesabı size hatırlatmaktır. Söyleyin 

bana sizler İsrailoğullarına gelen Tevrat‘ı kabul ettiğiniz halde sizin için Allah tarafından 

gönderilen Kur‘anı kabul etmezseniz zalimlerden olmaz mısınız? Bu Kur‘an ise önceki 

kitapları doğrulayan bir kitaptır. Yine bu kitap zulmedenleri zulümden vazgeçirmek, iyilik 

yapanlara da müjde vermek üzere Arapça olarak inzal edilmiştir.  

‗Rabbimiz Allah‘tır‘ diyerek sonra doğru yolda sebat edenler için hiçbir korku ve hüzün 

yoktur. Ahirette de onlar mahzun olacak değillerdir. Onlar cennet ehlidir, iman ve 

amellerinin mükâfatı olarak da o cennette ebedi olarak kalacaklardır.‖
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Zulüm Andının Güve Tarafından Yenilmesi ve Boykotun Kalkması:  

HaĢim ve Muttalipoğulları üç yıla yakın kuĢatma altında kaldılar.
693

 KureyĢin 

seyyidlerinden Amr bin Hâris bin HiĢam Mahzunî kavmi içinde sevilir ve sayılırdı. Boykot 

yıllarında HaĢimoğullarına gizli olarak da çok yardımda bulunmuĢtu. Nöbet sırası kendisine 

geldiği zaman gizli olarak yiyecek sokardı. Nöbetin kendisine gelmesini dört gözle bekler ve 

içeriye yiyecek sokmak için planlar yapardı.  

Amr bir gün Züheyr bin Ebî Ümeyye ile konuĢtu. ―Reva mıdır ki dayıların açlık 

çeksinler de sen yiyip içesin. Bu ne iĢtir. Bu insanlığa ve akrabalığa sığacak bir durum 

değildir‖ dedi.  

Züheyr: ―Ya Amr! Ne yapmamı istersin? Bizim idarecilerimiz bir anlaĢma yapmıĢlar. 

Biz de ister istemez buna uymak zorundayız. Ben yalnız baĢıma ne yapabilirim ki? Eğer bana 

yardım edecek birisi olsa bu anlaĢmayı kaldırmaya çalıĢırdım‖ dedi.  

Amr: ―Gel birlikte Mut‘im bin Adiy‘e gidelim. Onun da bizim gibi düĢüneceğini 

umuyorum. O da bize destek olursa bir Ģeyler yapmak için bir güç oluĢturmuĢ oluruz‖ dedi. 

Beraber Mut‘im bin Adiy‘e gittiler. Kavimleri ve akrabaları ile ilgili durumun 

kendilerini çok üzdüğünü ve bu durumdan rahatsız olduklarını anlattılar.  

Mut‘im bin Adiy: ―Güzel ama bir dördüncü kiĢiyi de bulmamız lazım. Ta ki bu çabamız 

sonuç versin ve bizi KureyĢ idarecilerinin hedef tahtası olmaktan kurtarsın‖ Ģeklinde müspet 

bir yaklaĢım sergiledi.  Beraberce Ebu‘l-Buhteri bin HiĢam‘a gittiler. Onula da konuĢtular. O 

da onların fikrini ve teĢebbüslerini güzel buldu. Böylece fikir birliği ettiler.  

Sonra Ģöyle bir yöntem takip etme kararı aldılar. Birbirlerinden haberleri yokmuĢ gibi 

ayrı ayrı KureyĢin toplandığı Kâbe‘ye gidecekler KureyĢ ileri gelenleri ve idarecilerinin 

huzurunda Züheyr bin Ebi Ümeyye sözü açacak, diğerleri de ona destek olacaklardı. Böylece 

KureyĢin diğer ileri gelenlerini de etkileyerek kendilerine olan desteği artırmayı 

amaçlayacaklardı.  

Ertesi günü KureyĢ ileri gelenlerinin Kâbe‘de toplandığı bir vakitte Züheyr bin Ümeyye 

geldi. Adetleri üzere Kâbe‘yi yedi kere tavaf etti. Sonra geldi ve KureyĢ cemaatinin yanına 

oturdu. Bir müddet sonra arkadaĢlarının a geldiğini görerek sözü boykot meselesine getirdi.  

―-Ey KureyĢ Seyyidleri! Bu HaĢimoğulları Rum diyarından mı geldiler?‖ diye sordu. 

KureyĢliler ―Hayır!‖ diye cevap verdiler.  

Züheyr:  

―-Yoksa onlar Acem diyarından mı geldiler?‖ diye tekrar sordu. 

KureyĢliler: 

―-Hayır, onlar da KureyĢin seyyidleridir‖ diye cevap verdiler.  

O zaman Züheyr taĢı gediğine koydu: 

―-Peki, neden biz onlarla ilgimizi kesiyoruz? Niçin onlara karĢı husumet anlaĢması 

yapıyoruz? Biz rahatlık içinde iken onlar bin bir sıkıntı çekiyorlar. Haydi, onlara acımıyoruz, 

ya masum çocukların ne günahı var? Sizin hiç mi vicdanınız sızlamaz? Açlıktan ağlayan 

çocuklara da mı acımaz ve merhamet etmezsiniz? Vallahi ben dayanamayacağım. Bu husumet 

andını yırtmadıkça da rahat etmeyeceğim‖ dedi.  

Ebu Cehil birden doğruldu:  

―-O bir husumet andı değil; kutsal bir anlaĢmadır. O bir hükümet ve devlet vesikasıdır. 

Sen ona el süremezsin!‖ dedi.  

Bunun üzerine Mut‘im bin Adiy söze girdi: 

―Ya Eba‘l-Hakem! Züheyr doğru söylüyor. O anlaĢma metni uğursuz biz zamanda 

yazıldı. Bizde de pek çok uğursuzluğa sebep oldu. Önce onu yazan Mansur bin Ġkrime‘nin eli 

kurudu. Biler de büyük bir kıtlıktan çıktık‖ dedi. 
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Ebu Cehil ĢaĢırmıĢtı. KonuĢmasına ve cevap vermesine fırsat vermeden Ebu‘l-Buhteri 

söze girdi: 

―-Kâbe‘nin kutsallığına yemin ederim ki bu iki kiĢi çok doğru konuĢuyorlar. Biz de bu 

durumdan çok rahatsız oluyoruz‖ dedi. 

Arkasından Amr bin HiĢam ayağa kalktı: 

―-Ben de onların sözlerine katılıyorum‖ dedi.
694

  

Onlar bu Ģekilde konuĢurlarken HaĢimilerden bir gurup çıkageldi. Güzel bir Ģekilde 

giyinmiĢlerdi ve hazırlıklı olarak geldikleri hallerinden belli oluyordu. Mescid-i haram‘a 

girdiler ve Hicr mevkiine kadar geldiler. BaĢlarında ihtiyar Ebu Talip vardı.  

KureyĢ ileri gelenleri onları böyle görünce beklentilerine uygun olarak peygamberi 

kendilerine teslim etmek için geldiklerini zannettiler. Hemen ayağa kalkarak yer gösterdiler 

ve ne söyleyecekler diyerek merakla bakmaya baĢladılar.  

Ebu Talip söz aldı ve: 

―-Biz sizin kabul edeceğiniz bir iĢ için buraya gelmiĢ bulunuyoruz. Ey KureyĢin 

Seyyidleri! Hiçbir zaman yalan söylediği görülmemiĢ ve iĢitilmemiĢ olan yeğenim 

Muhammed bana dedi ki sizin yazmıĢ olduğunuz anlaĢma sayfasını Allah güvelere yedirdi. 

Allah‘ın ismi hariç anlaĢmanızdaki bütün yazılar güve tarafından yenildi. Böylece anlaĢma 

geçersi hale geldi. Ortada anlaĢma falan kalmadı. Olmayan bir Ģeyi uygulamanın da bir 

anlamı kalmadı. Haydi, getirin Ģu anlaĢmanızı da görelim. Ne yazdığınızı okuyalım. Eğer 

dediği gibi çıkarsa Ģunu bilin ki, biz ölmedikçe onu size teldim etmeyiz. Siz de artık bu 

inadınızdan vazgeçip bizimle olan münasebetlerinizi düzeltin. Eğer dediği doğru çıkmazsa biz 

de onu size teslim ederiz siz de dilediğinizi yaparsınız‖ dedi.  

Bunun üzerine müĢrikler ―Kabul ettik‖ dediler. Sahifeyi getirmek üzere Kâbe‘nin içine 

bir adam gönderdiler. Sahife getirilince Ebu Talip ―Haydi açın ve okuyun da biz de görelim 

ve ne yazdığınızı bilelim‖ dedi.  

Sahifeyi açtıklarında bir de ne görsünler… Sahifede ―Allah‖ isminden baĢka bütün 

yazıların güve tarafından yendiğini gördüler. ġaĢkınlıkla tekrar tekrar baktılar ve herkes 

ĢaĢkınlıkla bakakaldılar. KureyĢ müĢriklerinin elleri yanlarına düĢtü.
695

  

Bunun üzerine Ebu Talip: ―Herhalde yaptıklarınızın Allah rızasına aykırı büyük bir 

zulüm olduğunu anlamıĢsınızdır‖ diye bağırdı.
696

 Hiç kimse Ebu Talib‘e cevap veremedi. 

HiĢam bin Amr, Züheyr bin Ebî Ümeyye, Mut‘im bin Adiy, Ebu‘l-Buhteri, Zem‘â bin 

Esved, Adiy bin Kays bu duruma çok sevindiler ve KureyĢ‘in yaptıklarını kınayan 

konuĢmalar yaptılar.  

Ebu Cehil ise baĢını önüne eğerek toplantıyı terk etti.  

Ebu Talip ve yanındakiler Kâbe‘nin örtüsü ile Kâbe arasına girerek Ģöyle dua ettiler: 

―Allahım! Bize zulmedenlere, akrabaları ile iliĢkilerini kesenlere karĢı bize yardım et!‖
697

 

Sonra hep beraber kalkarak ―ġı‘b-ı Ebu Talib‖e gittiler, peygamberimiz ile görüĢtüler. 

Peygamberimiz ve sahabelerini de yanlarına alarak mahalleden çıkıp halkın arasına 

karıĢtılar.
698

  

Ebu Talibin bu olayı anlatan, kendilerine yardım edenleri ve Mekkeliler ile 

kaynaĢmalarını sağlayanları öven 26 beyitlik bir kasidesi vardır.
699

 Bu kaside daha sonra 

dilden dile yayılmıĢ ve peygamberimizin bu mucizesi herkese ulaĢmıĢtır. 
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Mekke‘nin fethi sırasında peygamberimiz (sav) Minâ‘dan Mekke‘ye girerken Ģöyle 

diyecekti: ―Yarınki gün ĠnĢallah varacağımız yer Kinaneoğulları yurdu olacaktır. Burada 

KureyĢ ve Kinaneoğulları küfür ve inkâr üzere inananlara boykot uygulamak üzere söz ve 

fikir birliği etmiĢlerdi.‖
700

  

Bu olay üzerine boykot kaldırılmıĢ ve akrabalar birbirleri ile kaynaĢmıĢ ve mazlum 

mü‘minler inatçı kâfirler karĢısında sabır ve metanet imtihanını kazanarak büyük bir zafer 

elde etmiĢlerdir. Bu olay Mekke‘de bir dönüm noktası teĢkil etmiĢ ve peygamberimizin (sav) 

Tevhit ve HaĢir davası etkisini ve etkinliğini gönüller ve akıllar üzerinde daha fazla 

hissettirmeye baĢlamıĢtır. Araplar artık bu iman davasının sönmez ve söndürülemez bir güneĢ 

olduğunu anlamaya baĢlamıĢlardır. Küfrün beli kırılmıĢtı; ama inkârcı muannit müĢrikler yeni 

planlarını yapmak ve tuzaklarını kurmaktan vazgeçmediler.  
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 
 

BĠ’SETĠN 0NUNC YILI (M. 620) 

(Hüzün Yılı) 

 

Câsiye Suresinin Nüzulü:  

Boykotun kalktığı günlerdeydi. Yüce Allah kendi zatını vasfeden, kudretini, ilmin ve 

iradesini anlatan ve insanları düĢünmeye çağıran ayetlerini inzal buyurdu. 

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Hâ-Mîm. Bu kitap kudreti her şeye galip ve hikmeti her şeyi kuşatan Allah tarafından 

inzal edilmiştir. Muhakkak ki göklerde ve yerde inananlar ve inanmak isteyen insanlar için 

Allah‘ın varlık ve birliğine rahmet ve kudretine işaret eden deliler vardır.  

Öncelikle kendi yaratılışınıza bir bakın. Sizin hayatınızı devam ettirmeniz için Allah‘ın 

yeryüzüne yaydığı diğer canlıları bir düşünün. Bütün bunlar bir şeyden her şeyi ve her şeyden 

bir şeyi yapan ve yaratan Allah‘ın varlığını ve birliğini göstermektedir. Bütün bunlarda ve 

yeryüzüne yayılan tüm canlılarda inanmak isteyen insanlar için Allah‘ın varlık ve birliğine 

deliller vardır. 

Gece ve gündüzün birbiri ardınca düzenli değişiminde, Allah‘ın gökten yağmuru 

indirerek onunla ölmüş olan yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgârların binlerce fayda ve 

hikmetler için esmesinde akıl sahibi olan topluluklar için deliller vardır.  

İşte bütün bunlar Allah‘ın sizlere bildirdiği ve ibret almanız için yarattığı ayetler ve 

delillerdir ki bunları biz sana hak ve hakikati öğretmek için okuyoruz. Allahtan gelen bu 

ayetleri dinledikten sonra artık başka hangi söze inanacaksınız? Bu gerçeklere sırtınızı dönüp 

yalan ve uydurma sözlere inananları aldatan günahkârlara yazıklar olsun! O yalancılar 

kendilerine okunan Allah‘ın ayetlerini dinlerler, sonra da sanki hiçbir şey duymamış gibi 

kibirlenerek inkârlarında direnirler. İşte onlara pek acı bir azabı müjdele! 

Ayetlerimizden bir şey öğrendikleri zaman da onu alaya alırlar. İşte öylelerinin hakkı, 

onlar hor ve hakir edecek bir azaptır. Onların önlerinde bir cehennem azabı vardır ki ne 

kazandıkları şeyler, ne de Allah‘tan başka edindikleri dostları onları o dehşetli azaptan 

kurtaramaz ve kendilerine hiçbir fayda da sağlamaz. Onlar için pek acıklı bir azap vardır.  

Bu Kur‘an bir hidayet rehberidir ki, insanlara sadece hak ve hakikati bildirir. Bu 

gerçeklerden yüz çevirenler için kesinlikle Allah‘ın şiddetli bir azabı vardır. Allah bu azabı 

onlara vermeye kadirdir. Sizlere de şükredesiniz diye pek çok nimetler ihsan etmiştir. 

Bunlardan bir tanesi de gemilerin suyun üzerinde akıp gitmesidir. Denizleri de bu şekilde 

hizmetinize vererek nasiplenmenizi isteyen Allah‘tır. Göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsini 

sizin hizmetinize veren de size böylece pek çok ikram ve ihsanda bulunan da O‘dur. Şüphesiz 

düşünen akıl sahipleri için bunda Allah‘ın varlığına, birliğine, rahmet ve keremine ait nice 

deliller vardır.  

Ey Resulüm! İman edenlere söyle, ahirete inanmayan ve Allah‘tan korkmayan 

inkârcıların verdikleri eziyet ve sıkıntılara sabretsinler ve ehemmiyet vermesinler. Çünkü 

Allah her topluluğa kazanımlarının ve yaptıklarının karşılığını mutlaka verecektir. Kim güzel 

bir iş yapar ve hayırlı bir amel işlerse o kendi lehinedir. Kim de bir kötülük yaparsa o da 

kendi aleyhinedir. Sonuçta hepiniz Allah‘ın huzuruna toplanarak hesap vereceksiniz. Yoksa o 

zalimler kendilerini Allah‘a inanan ve hayırlı işler yapanlarla bir tutacağımızı mı 

zannediyorlar. Onlar ne kötü bir hükme varıyorlar!  

Onlar bilsinler ki Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle hak ve adalet ölçülerine göre 

yarattı. Her cihetle adil olan Allah iyilerle kötüleri bir tutarak zulmeder mi? Allah‘ın 

yeryüzündeki bu adaleti gösteriyor ki hiç kimse haksızlığa uğratılmaksınız kazanımlarının 

karşılığını görecektir.  
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Heva ve hevesini ilah edinen o kimseyi görmedin mi? Allah onun bu halini bildiği için 

kulağını ve kalbini mühürlemiş, gözüne perde çekmiş ve hak yoldan sapıtmıştır. Allah‘ın 

saptırarak yoldan çıkardığını doğru yola ve hidayete ulaştıracak hiç kimse yoktur. Hala 

düşünmez misiniz? 

Onlar derler ki ‗Bizim ancak dünya hayatımız vardır. Burada yaşar, burada ölürüz. Bizi 

helak eden zamandır.‘ Hâlbuki bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna 

kapılmışlardır. Zannın ise hakikat karşısında hiçbir değeri yoktur.  

Ey Resulüm sen onlara de ki: Size hayatı veren Allah‘tır. Sonra o sizi öldürür. Sonra 

tekrar diriltir de geleceği Allah‘ın kudretine çok kolay olan ve hakkında hiçbir şüphe olmayan 

kıyamette hepinizi huzuruna toplar. Lâkin insanların çoğu bunu bilmez ve idrak 

edemezler.‖
701

    

     

 Tufeyl bin Amr Ed-Devsî’nin Müslüman Olması: 

Devs kabilesinin meĢhur Ģairlerinden Tufeyl bin Amr Mekke‘ye gelmiĢti. MüĢrikler her 

zaman yaptıkları gibi sözbirliği ederek peygamberimiz aleyhine yalan yanlıĢ bilgiler verdiler. 

Tufeyl daha sonra diyor ki: 

―Bana Muhammed hakkında öyle korkunç Ģeyler söylediler ve öyle Ģeylerden bahsettiler 

ki onunla asla görüĢmemeye ve onunla konuĢmamaya ve sözlerini dinlememeye karar verdim. 

Bir gün Kâbe‘de kendisi ile karĢılaĢtım. Kendi kendime dedim ki: ‗Ben iyiyi kötüden 

ayıramayacak kadar cahil bir adam değilim. Sözün güzelini ve iyisini ben bilirim. Neden onun 

sözlerinden etkilenecekmiĢim? Güzelse kabul ederim; değilse reddederim‘ dedim. Arkasına 

takılarak evine kadar gittim. Bana kendisine nâzil olan Kur‘andan okudu. Ben de derhal 

Müslüman oldum.‖
702

  

Tufeyl bin Amr akıllı, zengin, hanedan sahibi ve Ģair bir zattı. Kendisinin KureyĢlilerden 

müttefikleri vardı.
703

 Sözü sohbeti dinlenir bilgili bir zattı. Bunun için KureyĢliler onun 

peygamberimiz (sav) ile görüĢmesine ve etkilenmesine engel olmak istiyorlardı. Çünkü onun 

Müslüman olması demek kavmini ve Arapların da pek çoklarını etkilemesi demekti. Çünkü o 

zamanda bütün zihinler ve nazarlar din meselesine ve ahir zaman peygamberinin gelip 

gelmediği meselesine odaklandığı için itibarlı birinin Müslüman olması bütün Arap 

dünyasında yankı buluyor ve aylarca o hadise gündemi iĢgal ediyordu. Hatta bu gibi meseleler 

kaside ve Ģiirlere konu oluyor ve dilden dile bütün Arapların kulaklarına gidiyordu.  

Allah‘ın hidayet nasip ettiği birini bundan engellemek elbette mümkün değildi. Bundan 

dolayı Tufeyl bin Amr peygamberimizi (sav) Kâbe‘de namaz kılar ve açıktan Kur‘an okur 

göründe ister istemez merakla kulak misafiri oldu.  

Peygamberimiz (sav) Ģu ayetleri okuyordu:  

―Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanların 

faydalanmaları için gemilerin denizlerin üzerinde süzülmelerinde, Allah‘ın bulutlardan 

yağmur indirerek ölmüş olan yeryüzünü tekrar diriltmesinde ve insanlar ile hayvanların 

rızıklarını oradan çıkarmasında, rüzgârların bulutları sevk-u idare etmesinde ve muhtaç olan 

yerlere yetiştirmesinde düşünen insanlar için ibretler Allah‘ın varlık ve birliğine deliller 

vardır. 

İnsanlar içinde öyleleri vardır ki Allah‘tan başkasını ona denk tutarlar. Onları da 

Allah‘ı sever gibi severler. İman edenlerin sevgileri ise her şeyden daha güçlü olarak bir olan 

Allah‘a yönelmiştir. Allah‘a şirk koşanlar ise kendi nefislerine zulmederler. Onlar kendisine 

şirk koşanlara Allah‘ın şiddetli azabını görmüş ve anlamış olsalardı muhakkak ki çok pişman 

olacaklardı.‖
704
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Tufeyl bu ayetleri dinleyince mest oldu. Bu ne veciz ifade, bu ne tatlı ve selis bir okuyuĢ 

ve ifade ettiği mana ne mükemmel bir hakikatti. Peygamberimizin arkasına takıldı ve evine 

kadar gitti. Çünkü peygamberimiz ile orada konuĢmasına müĢriklerin müsaade etmeleri 

mümkün değildi.  

Bununla beraber Ebu Cehilin adamları durumu hemen kendisine haber verdiler. Ebu 

cehil bunu iĢitince ―Eyvâh! Tufeyl elden gitti. Artık o bizden değildir‖ dedi. 

Tufeyl peygamberimizin (sav) kapsını çaldı. Peygamberimiz (sav) onu kapıda karĢıladı. 

Mütebessim bir eda ile ―HoĢ geldin!‖ dedi. Tebessümü Tufeyl‘in kalbini doldurdu. Bir 

müddet beraber oturdular. Ardından Ömer, Hamza ve Ebubekir (ra) geldiler. Onlar da saygı 

ve muhabbetle oturdular.  

Tufeyl bin Amr ağzını açtı ve:  

―Ya Muhammed! Allah sana ne gibi bir görev verdi? Bana anlat. Sonra Allah‘ın sana 

bildirdiği Ģeyleri bana öğret‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav) Ģöyle buyurdu: 

―Ya Tufeyl! Allah bu gördüğümüz varlıkların hiçbirini baĢıboĢ yaratmamıĢtır. 

Varlıkların her birini bir amaç ve bir görev için yarattı. Sonra onları insanların emrine verdi. 

Ġnsanı da bütün varlıklardan üstün olarak yarattı ve ona anlama ve idrak için akıl, aklını 

istikamette kullanması için de Ģuur verdi. Ġnsanı da kendi zatını tanıyarak varlığına ve 

birliğine iman etsin, Allah‘a olan sevgisini, Ģükrünü ve minnettarlığını da ibadet ile göstersin 

istedi. Her insan bunu kendi imkânları ile yapmaktan aciz olduğu için de bunu hatırlatma 

görevini bana verdi. Beni de âlemlere rahmet olarak gönderdi. Bana peygamberliğime delil 

olmak üzere de kendi kelamı olan Kur‘an-ı Kerimi inzal buyurdu. Ben de ancak Allah‘ın bana 

bildirdiği Ģeyleri insanlara anlatıyorum. Ve Allah bana emretti ki bütün insanlığa bu tebliğimi 

yapayım. Kim bana itaat ederse Allah‘a itaat etmiĢ, kim de bana isyan ederse Allah‘a isyan 

etmiĢ olur‖ buyurdu.  

Sonra yeni nazil olmuĢ olan ―Rum Suresi‖nin Ģu ayetlerini okudu: 

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

İnsanlar kendi üzerlerindeki Allah‘ın sanatını ve gösterdiği mucizeleri hiç düşünmezler 

mi? Allah gökleri ve yeri de hak ve hikmetle yaratmış ve sanatına mazhar etmiştir. Hepsi de 

belli bir vakte kadar görevlerini yaparlar.  

Yeryüzünü gezip dolaşarak sizden önceki kavimlerin akıbetlerine bakmaz mısınız? Onlar 

sizden daha güçlü ve daha kuvvetli idiler. Onlara da peygamberleri apaçık mucizelerle 

gelmişlerdi. İtaat etmediler ve helâk oldular. Allah onlara haksızlık yapmadı; ama onlar inkâr 

ve isyanlarıyla kendi nefislerine zulmettiler. Allah‘ın ayetlerini ve gönderdiği 

peygamberlerini yalanladılar. Bu yüzden de akıbetleri çok fena oldu.  

Allah mahlûkatını hiçlikten ve yokluktan yaratır; sonra onları öldürür ve tekrar diriltir. 

Böylece onun huzurunda hesap vermeye çıkarsınız. Bundan dolayı kıyamet koptuğu zaman 

mücrimler korku ve ümitsizlik içerisinde susup kalırlar. Allah‘a ortak koştukları şeylerden 

hiçbirisi de onlara şefaatçi olamaz. O gün mü‘minlerle kâfirlerin birbirlerinden ayrıldığı 

gündür.  

İman eden ve salih amel işleyenlere gelince onlar kendilerine mükâfat olarak cennet 

bahçelerinde Allah‘ın rahmet ve keremine mazhar olarak güzel nimetler ve sesler içinde safa 

sürerler. Allah‘ın kudret ayetlerini ve öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenler için ise biz 

cehennemi ve dehşetli azabını hazırlamışızdır.  

Allah‘ın kudretini ve öldükten sonra tekrar diriltmesini nasıl inkâr edersiniz ki, o Allah 

ölüden diriyi ve diriden ölüyü çıkarır. Kışın yeryüzünün ölümünden sonra baharda tüm 

canlıları tekrar dirilten de O‘dur. Siz de işte böyle diriltileceksiniz. Sizleri cansız topraktan 

yaratan ve canlı, akıllı ve şuurlu varlıklar olarak yeryüzünde gezdiren de O‘dur.   

Yine O‘nun varlık ve birliğinin, güç ve kudretinin, izzet ve azametinin delillerindendir 

ki, sizden kendileriniz ile ünsiyet edeceğiniz eşler yaratmış ve aranızda sevgi ve muhabbet 
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tesis etmiştir. Gökleri ve yerleri de sizin istifade etmeniz için yaratması, dillerinizin, 

renklerinizin ve simalarınızın ayrı ayrı olması yine onun kudret delillerindendir. Akıl ve idrak 

sahibi olanlar elbette bunları düşünerek ona iman edeceklerdir. Gece ve gündüz uyumanız ve 

O‘nun lütfundan rızkınızı aramanız yine O‘nun ayetlerindendir. Dinleyip kulak veren bir 

topluluk için elbette bunda nice deliller vardır. 

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O‘nundur. Yıldızlardan zerrelere kadar her şey O‘nun 

izzet ve azametine boyun eğerler. Bütün bu mahlûkatı yoktan ve hiçten yaratan O‘dur ki 

ölümünden sonra da tekrar diriltecektir. Elbette sonradan diriltmek yoktan ve hiçten 

yaratmaktan daha kolaydır. O‘nun kudreti her şeye galiptir ve Hikmeti her şeyi kuşatmıştır.  

Öyle ise yüzünüzü hak din olan İslam‘a çevirin. O fıtrat dinidir ki Allah tüm insanları o 

din üzere yaratmıştır. Allah‘ın yarattığını ise değiştirmek mümkün değildir. İşte dosdoğru, 

istikametli hak din budur. Ne var ki insanların çoğu bunu bilmezler. Hepiniz O‘na yönelin. 

Onun emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakının. Namazınızı da dosdoğru kılın ve sakın 

Allah‘a şirk koşanlardan olmayın!‖
705

  

Tufeyl huĢu içinde dinlemiĢ ve kalbine yaptığı tesirden dolayı da gözyaĢlarını 

tutamamıĢtı.  Peygamberimiz (sav) Kur‘an-ı kerimi okumasını bitirince Tufeyl‘e döndü: 

―Ya Tufeyl dinledi mi Kur‘anı?‖ dedi. 

Tufeyl: 

―Ya Resulallah! Okuduğunuz kelamı dinledim ve iyice anladım. Bildim ki bu 

okuduğunuz Allah‘ın kelamıdır. Sen de onun hak olan elçisisin. Sizin sözünüze inandım ve 

dininize girdim. Bana Allah‘ın dinini öğretir misin?  

Peygamberimiz (sav) yanında bulunan Zeyd bin Hârise‘ye döndü ve: 

―Ya Zeyd, Tufeyl için su hazırla da abdest alsın‖ buyurdular. 

Tufeyl gusletti ve Zeyd‘in öğrettiği Ģekilde abdest aldı. Sonra peygamberimizin (sav) 

huzuruna geldi. Kelime-i ġahadeti getirerek Müslüman olduğunu ilan etti. Birkaç gün 

Resulullah‘ın (sav) misafiri oldu. Okumayı ve yazmayı biliyordu. Bunun için birkaç sureyi 

kendisi için yazdı ve kısa sureleri de ezberledi. Ġbadete ait bilgileri öğrendi. 

Gideceği zaman peygamberimize (sav) Ģöyle dedi: 

―Ey Allah‘ın Resulü! Ben kavmim içinde sözü dinlenir bir kimseyim. Ben Ģimdi onların 

yanına döneceğim ve kavmimi Ġslama davet edeceğim. Dua buyurun da Allah bana yardımcı 

olacak ve sözümün değerini artıracak bir alamet ve bir iĢaret versin.‖ 

Peygamberimiz (sav) ―Allahım! Ona bir ayet ve bir keramet ver‖ Ģeklinde dua ettiler. 

Birden iki kaĢı arasında bir nur zuhur etti ve önünü aydınlatmaya baĢladı.  

Bunun üzerine Tufeyl dedi ki: ―Ya Resulallah! Kavmim bu durumumu bir kusur olarak 

nitelendirebilir. Dua buyurun da bir baĢka yerde görülsün.‖ 

Peygamberimiz (sav) dua etti ve nur kamçısının ucunda görülmeye baĢladı. Müsaade 

isteyerek oradan ayrıldı ve Devs kabilesine döndü. Kavminin adamları kamçısının ucundaki 

nura bakıyorlardı. Kendisine ―Zinnur‖ lakabı verildi. Tufeyl‘in annesi, babası, zevcesi ve 

çocukları Müslüman oldular. Ancak kavmi direniyordu. Bunun üzerine peygamberimizin 

(sav) yanına geldi. Durumu anlattı.  

―Ya Resulallah! Kavmim bana galebe çaldı. Onların aleyhine beddua eder misin?‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav) Ģöyle dua buyurdular:  

―Allahım! Devs kabilesine hidayet ihsan et!‖ sonra Tufeyl bin Amr‘a döndü ve Ģöyle 

dedi: ―Kavminin yanına dön ve onlara yumuĢak davran!‖  

Tufeyl bin Amr kavmine döndü ve peygamberimizin (sav) tavsiyesi ile yumuĢak bir 

Ģekilde Ġslamiyeti onlara anlatmaya devam etti.
706

  

                                                 
705

 Rum suresi, 30:8–31 
706

 Ġbn-i HiĢam, Sire, 2:22–24; Ebu Nuaym, Delâil, 1:193 



 217 

Tufeyl bin Amr daha sonra kavminden 80 kiĢi ile Hayber‘in fethinde peygamberimizin 

(sav) yardımına gelmiĢtir. Medine‘ye yerleĢmiĢ ve Hz. Ebubekir (ra) zamanında 

Müseyleme‘nin üzerine giderek onunla savaĢmıĢ ve Yemâme savaĢında Ģehit olmuĢtur.
707

 

 

Hz. Ebubekir’in (ra) Rumlarla Ġlgili Ġddiaya TutuĢması: 

O dönemde dünyaya hükmeden iki büyük devlet vardı. Biri putperest ve ateĢperest olan 

Ġran, Sasani devleti, diğeri de Ehl-i Kitap ve Hıristiyan olan Bizans Ġmparatorluğu. 

Nübüvvetin beĢinci yılı olan 615 tarihinden 620 yılına kadar geçen yıllar içinde Ġran ile 

Bizans ordusu Ġran ile ġam toprağı arasında Busrâ denilen mevkide karĢılaĢarak çarpıĢmıĢlar 

ve bu savaĢta ateĢperest ve putperest olan Ġran ehl-i kitap olan Hıristiyan Rumları yenerek 

bozguna uğratmıĢlardı. Bu öyle dehĢetli bir bozgun olmuĢtu ki Ġran orduları beĢ sene 

içerisinde Irak, Suriye ve Anadolu‘dan geçerek Bizanslıları Ġstanbul‘a kadar kovalamıĢ ve bir 

müddet Ġstanbul‘u kuĢatma altına almıĢlardı.
708

 Bunun sonucu olarak Ġran Ģahı Bizans‘tan 

yüklü bir tazminat almıĢtı.  

KureyĢ müĢrikleri bu duruma çok sevinmiĢlerdi. Müslümanlar Ebu Talip mahallesinden 

çıktıktan sonra müĢrikler onları devamlı rahatsız ediyor ve ―Sizler gibi ehl-i kitap olan ve 

Ġsa‘ya inanan Hıristiyanlar, bizim gibi kitap ve peygamber tanımayan Ġranlılara müthiĢ bir 

Ģekilde yenildiler. Siz de bizimle çarpıĢacak olursanız sonunuz bunlar gibi olacaktır‖ 

diyorlardı.
709

 Müslümanlar da bu durumda çok mahzun oluyorlar ve bir cevap veremiyorlardı.  

Yüce Allah Rum Suresi‘nin ilk ayetlerini inzal buyurdu:  

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Elif-Lâm-Mîm. Rumlar size yakın bir yerde mağlup oldular. Fakat kısa bir zaman içinde 

galip geleceklerdir. Önce de sonra da bütün zamanlarda hüküm Allah‘a aittir. O gün gelince 

mü‘minler Allah‘ın yardımını görerek sevinecek ve müferrah olacaklardır. Allah‘ın kudreti 

her şeye galiptir ve Allah çokça bağışlayandır. Bu Allah‘ın bir vadidir ve Allah vadinden asla 

caymaz; ama insanların çoğu bunu bilmezler.‖
710

 

Bu ayetlerin nüzulü üzerine Hz. Ebubekir (ra) KureyĢ müĢriklerine bu ayetleri okudu. 

Sonra da ―Sizler kendiniz gibi putperest Farslıların ehl-i kitap kardeĢlerimiz olan Rumlara 

galip gelmesine mi seviniyorsunuz? Hiç sevinmeyin! Allah sizin gözlerinizi aydın 

etmeyecektir. Vallahi Rumlar Farslılara galip geleceklerdir. Bunu bize peygamberimiz (sav) 

Allah‘ın vahyi ile bildirdi‖ deyince Ubey bin Halef kalktı ve Hz. Ebubekir‘e (ra): 

―-Yalan söylüyorsun!‖ dedi.  

Hz. Ebubekir (ra): ―Ey Aduvvallah, ey Allah‘ın düĢmanı! Yalan söyleyen sensin!‖ dedi. 

Sonra da ―Eğer üç sene içinde Rumlar Farslıları yenerse bana on deve borçlan; yok Farslılar 

galibiyetlerinde devam ettirirse ben sana on deve vermeyi taahhüt ediyorum‖ diyerek bahse 

girdi. Ubey bin Halef de bunu kabul etti. Böylece karĢılıklı ahitleĢmiĢ oldular. 

Durumu peygamberimize haber verince peygamberimiz (sav) gülerek:  

―-Ayette geçen ―Bid‘i Sinîn‖ kelimesinin ifade ettiği zaman dilimi üç yıl ile sınırlı 

değildir. Belki üç ile dokuz yıl arasını kapsar. Bu durumda sen git develerin sayısını artır ve 

seneyi de ona göre uzat!‖ buyurdular. 

Hz. Ebubekir (ra) da Ubey bin Halef ile karĢılaĢtı. Ubey iddiacı biri olduğu için 

Ebubekir‘e (ra) ―Galiba sen bahse girdiğine piĢman oldun‖ dedi. 

Hz. Ebubekir (ra) ―Hayır, piĢman olmadım. Ġsterseniz develerin sayısını artıralım ve 

süreyi uzatalım. Develer yüz olsun sene de on yıl olsun‖ dedi.  
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Ubey bin Halef: ―Peki, öyle olsun‖ diyerek bahsi uzattı ve develerin sayısını da 

artırdı.
711

 

Ubey bin Halef Uhut savaĢında peygamberimizin (sav) attığı bir harbe ile yaralanarak 

öldü. Rumlar da yedi sene sonra Ġranlıları büyük bir hezimete uğrattılar. Hz. Ebubekir (ra) 

Ubey bin Halef‘in varislerinden yüz deveyi alarak peygamberimize (sav) getirdi.
712

 

Peygamberimiz (sav) de bu develeri fakirlere dağıttı.
713

  

Bu olay pek çok Mekke‘linin Müslüman olması ile sonuçlanmıĢtır.
714

    

 

ġAKK-I KAMER (AYIN ĠKĠYE YARILMASI) MUCĠZESĠ 

Bu mucize bi‘setin 10. senesinde KureyĢ müĢriklerinin isteği üzerine Allah‘ın izni ile 

peygamberimizin (sav) duası üzerine vuku bulmuĢtur.
715

  

KureyĢ müĢriklerinden Velid bin Muğire, Ebu Cehil bin HiĢam, Âs bin Vâil, Âs bin 

HiĢam, Esved bin Abd-i Yeğûs, Esved bin Muttalip, Zem‘â bin Esved ve Nadr bin Hâris 

peygamberimizin aciz kalacağı bir mucize isteyerek davasını çürütmek için söz birliği ettiler 

ve dediler ki: 

―-Ya Muhammed! Eğer sen gerçek bir peygamber isen bize ayı ikiye ayır ve bir 

parçasını Ebu Kubeys dağı, diğer parçasını da Kuaykıyan dağı üzerinde göster‖ dediler. 

Peygamberimiz (sav): 

―-Eğer bunu yaparsam gerçekten inanır mısınız?‖ diye sordu. 

MüĢrikler: 

―-Evet! Ancak biz sana bu durumda inanırız, yoksa senin bir peygamber olmadığını her 

yerde ilan ederiz‖ diye cevap verdiler.  

Ayın bedir halinde olduğu bir gece peygamberimiz (sav) müĢriklerin bu isteklerini 

gerçekleĢtirmesi için yüce Allah‘a yalvardı.
716

 Cebrail (as) peygamberimize (sav) gelerek ―Bu 

gece müĢriklerin Kâbe‘ye toplanmalarını söyle, istedikleri mucizeyi göstereceğini onlara 

haber ver‖ dedi. Peygamberimiz (sav) de Cebrail‘in (as) söylediği Ģeyi onlara haber verdi.
717

 

Müslümanlar ve müĢrikler Kâbe‘de toplandılar. Ayın çıkmasını beklediler. Ay Ebu 

Kubeys dağı üzerinde doğdu. Bir mızrak boyu yükseldi. Peygamberimiz (sav) de Kâbe‘de 

namaz kıldı ve dua etti. Sonra aya doğru döndü ve Ģahadet parmağı ile aya iĢaret buyurdular. 

Yani bir elif çizdi.  

Peygamberimizin (sav) bu iĢareti ile birlikte ay ortadan ikiye yarılarak ayrıldı. Bir 

parçası Ebu Kubeys dağı üzerinde, diğer parçası da Kuaykıyan dağı üzerinde bir müddet 

durdu.
718

  

Peygamberimiz (sav) mü‘minlere döndü ve: 

―-Yâ Ebû Seleme bin Abdu‘l-Esed! Yâ Erkam bin Ebi‘l-Erkâm! ġahit olun!‖ dedi. 

MüĢriklere karĢı döndü ve: 

―-Yâ Velid bin Muğire Ģahit ol! Yâ Âs bin Vâil Ģahit ol! Ey KureyĢliler! ġahit olunuz!‖ 

dedi.
719

  

MüĢrikler ise: ―Bu Ebu KebĢe‘nin oğlunun bir sihridir. Bizim gözlerimizi büyüledi‖ 

diyorlardı.
720

 Bazıları da ―ġayet Muhammed bize büyü yaptıysa tüm dünyayı da büyüleyemez 

                                                 
711

 Taberi, Tefsir, 21:18; Suyuti, Dürrü‘l-Mensur, 5:152 
712

 Ebu Nuaym, Delâilu‘n-Nübüvve, 2:296–297 
713

 Kurtubi, Tefsir, 14:3 
714

 Tirmizi, Sünen, 5:345 
715

 Diyarbekirî, Tarihu‘l-Hamîs, (Beyrut) 1:298 
716

 Ebu Nuaym, Delâil-i Nübüvve, 1:234–235 
717

 Suyutî, Dürrü‘l-Mensûr, 6:133 
718

 Buhari, Menâkıb, 27, 36 (7:182); Müslim, 4:2158 (Kitab-ı Sıfatu‘l-Münâfıkîn, 43, 44, 45, 46, 47) Tirmizi, 

Kitab-ı Tefsir, 55; Müsned-i Ahmed, 1:377, 413, 447 
719

 Ebu Nuaym, Delail, 1:234–235; Kurtubî, Tefsir, 17:27  
720

 Ġbn-i Kesir, Tefsir, 4:262; Kadı Ġyaz, ġifa-i ġerif, 1:234  



 219 

ya! Çevreden gelenlerden ve dağdaki çobanlardan sorarız. Onlar da gördüklerini itiraf 

ederlerse inanırız‖ dediler.
721

  

Ebu Cehil ―Derhal çevreye adamlar salın. ġayet dağdaki çobanlar ve yoldaki kervanlar 

görmüĢlerse o zaman inanırız‖ dedi. Dağdan koyun otlatan çobanlara, Mekke‘ye gelen 

kervanlara ve çevre çadır ve köylerde yaĢayanlara sordular. Bunların içinde uyumayan ve 

görenler itiraf ettiler, yeminler ettiler ve ―Evet! Biz ayın ikiye yarıldığını ve dağın iki 

tarafında durduğunu gördük‖ dediler.
722

 

Bu çok önemli bir hadise ve mühim bir olaydı. Günlerce ve haftalarca konuĢuldu. 

Herkes konuĢuyor, birbirlerine soruyor ve üzerinde yorumlar yapıyorlardı. Bütün bunlara 

rağmen kalpleri taĢtan daha katı ve akılları küfür ve Ģirk zulmeti ile bulanmıĢ olan müĢrikler 

inanmakta direndiler. ―Bu Muhammed‘in müstemir ve devam eden sihirlerinden birisidir‖
723

 

dediler. 

Sonunda ―Ebu Talibin yetiminin sihri semaya da tesir etti!?‖
 724

 Ģeklinde son 

hükümlerini verdiler. Bu olay üzerine Kamer Suresi nâzil oldu. 

 

Kamer Suresinin Nüzulü:  

―Bismillâhirrahmânirrahîm.  

Kıyamet yaklaştı ve ay ikiye yarıldı. Onlar bu büyük mucizeyi görünce ―Bu 

Muhammed‘in devam eden sihirlerinden biridir‖ dediler. Onlar peygamberi yalanlayarak 

kendi hevâ ve heveslerine uydular; ancak Allah‘ın takdir ettiği şey amacına mutlaka 

ulaşacaktır.  

Yemin olsun ki, onlara kendilerini inkâr ve isyandan vazgeçirecek nice haberler ve 

deliller geldi. Onlarda nice hikmetler ve ibretler vardır. Ancak bu onlara fayda vermez.  

Ey Resulüm! Sen onlara aldırma ve onlar senden yüz çevirdikleri gibi sen de onlardan 

yüz çevir.‖
725

 

Mucize peygamberlik davasını ispat ve tasdik etmek üzere inkâr edenleri iknâ etmek 

içindir; imana zorlamak için değildir. Sair yerlerde göstermek veya herkesi iknâ edecek 

derecede günlerce ayın iki parça Ģeklinde gökyüzünde kalması imtihan sırrına aykırıdır. 

Ġmtihanın gereği ―akla kapı açmak ve ihtiyarı elden almamaktır.‖  

Yüce Allah insanların ve inkârcıların heva ve heveslerine göre değil, hikmetinin 

gerektirdiği Ģekilde mucizesini göstermiĢtir. Ta ki Ebubekir (ra) gibi elmas ruhlular ile 

Ebucehil gibi kömür ruhlular birbirinden ayrılsın.  

Ayın ikiye yarılma mucizesi gecede ve herkesin uykuda olduğu gaflet zamanında ve ani 

olarak sadece Mekke halkının haberi varken gösterilmiĢtir. Uzak beldelerde ve çevre yerleĢim 

yerlerinde ve devletlerde peygamberlik davasından haberi olmayanlar ayın ikiye yarıldığını 

tesadüfen görseler bile ya gözlerine inanmayacaklar veya söylediklerinde baĢkalarını 

sözlerine inandıramayacaklardır. Hem de ayın bir baĢka yerde görülmesini engelleyen bulut, 

yağmur gibi engeller ile ayın henüz çıkmamıĢ olması ve uzak bölgelerin gündüz olması da bu 

mucizenin herkesçe görülmesini engelleyecektir. Bu sebeplerden dolayı elbette dünya tarihine 

geçmeyecek ve herkesçe bilinen bir mucize olmayacaktır. 
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Bütün bunlara rağmen Ġslamı çürütmek ve Kur‘anı inkâr etmek için en küçük fırsatları 

değerlendiren Mekke müĢriklerinin Kur‘anda ifadesini bulan bu mucizeyi inkâr etmeyerek 

―Sihirdir‖ demeleri bu mucizenin vukuuna en büyük delildir.
726

  

 

Bir Grup Hıristiyan’ın Müslüman Olmaları: 

Boykotun kaldırılmasından sonra Rumları galip geleceğini müjdeleyen ayetlerin gelmesi 

ayın ikiye yarılma mucizesinin çevrede yayılması ve bilhassa HabeĢistan‘da bulunan 

Müslümanlar tarafından herkese duyurulması çok geniĢ bir çevrede büyük yankılar uyandırdı. 

HabeĢistan‘da müslümanları dinleyen ve Kur‘an ayetlerini okuyan bir grup Hıristiyan bu 

mucizeleri de iĢitince Necran‘a geldiler. Oradan da bir kısım Hıristiyan‘ı yanlarına alarak 20 

kiĢilik bir kafile halinde peygamberimizi (sav) görmek üzere Mekke‘ye geldiler.
727

  

Amaçları Hz. Muhammed‘i (sav) bizzat görmek ve Kur‘an-ı Kerimi bizatihi onun 

ağzından ve dilinden iĢitmekti. Merak ettikleri soruları bizzat peygamberimize sorarak onun 

dilinden yeni din hakkında bilgi edinmek istiyorlardı. Ayrıca bir peygamber olarak Hz. 

Muhammed‘in (sav) yaĢayıĢını ve ahlakını merak ediyorlardı.  

Bütün bu sebeplerden dolayı etkilenmemek için hiçbir müĢrik ile görüĢmeden doğrudan 

peygamberimizin (sav) evine geldiler. Peygamberimizin (sav) Kâbe‘de olduğunu evden 

öğrenince de doğrudan Kâbe‘ye yöneldiler. Peygamberimizi (sav) görünce Ġslam‘a göre 

―Selamüm Aleyküm‖ Ģeklinde selam verdiler. Peygamberimiz (sav) onları saygı ve izzetle 

karĢıladı. Yer verip oturttu. Kendisi de onların yanına oturdu.  

Papazların reisleri söz aldı ve Ģöyle konuĢtu: 

―Efendim, biz on din adamı HabeĢ‘ten, onumuz da Necran‘dan geliyoruz. Amacımız 

Ahir zaman peygamberini görmek ve Allah‘ın kelâmı bizzat ondan dinlemektir. Eğer o 

gerçekten ahir zaman peygamberi ise ona iman etmektir‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) sordu: 

―Siz peygamberlikle zahir olan kimseyi görseniz tanır mısınız?‖  

Cevap verdiler: 

―Evet, biz bunun için buraya gelmiĢ bulunuyoruz‖ dediler. 

Peygamberimiz (sav) buyurdu: 

―Eğer siz bu konuda simimi iseniz iĢiniz çok mübarektir. Eğer onu tanıyamazsanız 

biliniz ki buraya boĢuna gelmiĢsinizdir. Peki, söyleyin bakalım, siz ahir zaman peygamberinin 

vasıflarını nasıl bilirsiniz?‖ 

Onlar da: 

―Biz Tevrat ve Ġncil‘de okuyup duruyoruz. Onun en önemli vasfı Ģudur ki, onun 

hareketi, sükûneti ve konuĢması bütün halktan ayrıdır. O kendi hevâsından konuĢmaz, 

kendisine ne vahyedilirse onu konuĢur. O zaman siz Ahir zaman Peygamberi iseniz sana 

Allah‘ın vahyettiği kitaptan bize oku da bizde tam bir kanaat hâsıl etsin‖ dediler.  

Peygamberimiz (sav) onlara ―Meryem‖ ve ―Tahâ Suresi‖nden meâlini kısaca 

vereceğimiz ayetleri okudu: 

 

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Kâf-Hâ-Yâ-Ayîn-Sâd! Bu ayetler Allah‘ın kulu Zekeriya‘ya olan rahmetini anlatır. O 

Rabbine gizlice niyaz ederek demişti ki: ‗Rabbim, benim kemiklerim yıprandı, başım da 

ihtiyarlıktan beyazladı. Sana yaptığım dualardan hiç mahrum kalmadım. Benim hanımım da 

kısırdır. Arkamda bırakacağım ve sana ibadet edecek bir neslim de yoktur. Katından bana bir 

evlat ihsan et de Yâkup âilesinden kalan mânevî mirasa vâris olsun.‘  
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Yüce Allah buyurdu: ‗Yâ Yahyâ! Biz seni Yahyâ adında bir evlat ile müjdeliyoruz ki bu 

ismi biz daha önce hiç kimseye vermedik.‖
728

  

Peygamberimiz (sav) Meryem Suresinin devamından 70. ayetine kadar olan Hz. Ġsa‘nın 

(as) yaratılıĢı ve beĢikte konuĢmasını ve Ġbrahim‘in (as) baĢından geçenleri hikâye eden 

bölümü okudu. Sonra Musa (as) ile ilgili ayetleri okudu.  

Sonra Meryem Suresini Ģu ayetlerle bitirdi. 

―O Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki her şeyin Rabbidir. Yalnız ona ibadet et ve 

ona ibadet etmekte sabret. Allah‘ın isminin O‘ndan başkasına isim olarak verildiği vaki 

midir? Elbette yoktur. Bu isim sadece Allah‘a aittir. 

İnsan ‗öldükten sonra kabirden diri olarak tekrar çıkacak mıyım?‘ diye sorar. O insan 

daha önce hiçbir şey değilken bizimi kendisini yoktan yarattığımız düşünmez mi? 

And olsun ki biz onları da, onların şeytanlarını da huzurumuzda toplayacak sonra da 

cehennemin çevresinde diz üstü hazır hazır tutacağız. Sonra her topluluktan Allah‘a karşı 

isyanda ve itaatsizlikte ileri gidenleri ayıracağız. Cehenneme kimin lâyık olduğunu biz daha 

iyi biliriz.‖
729

  

Sonra Tâhâ Suresini Ģu ayetlerini okudu: 

―Geçmiş ümmetlerin başına gelenlerden bir kısmını sana böylece anlatıyoruz. Biz sana 

katımızdan ibret ve tefekkür kaynağı bir kitap verdik. Kim o kitaptan yüz çevirirse, kıyamette 

çok ağır bir günah yüklenmiş olur. O günün azabı ebedidir ve ne büyük bir yüktür…  

O gün Sur‘a üflenir ve biz o gün mücrimleri gözleri dehşetten göğermiş bir halde 

huzurumuza toplarız. Onlar da aralarında ‗biz dünyada olsa olsa on gün klamışızdır‘ diye 

fısıldanırlar. Biz onların ne söylediklerini daha iyi biliriz. Onların daha makul düşünenleri de 

‗Biz dünyada bir günden fazla kalmadık‘ derler.   

  Sana kıyamet gününde dağların ne olacağını soruyorlar. De ki: ‗Rabbim onları kül 

gibi ufalayıp savuracaktır. Sonra yerleri dümdüz bir toprak haline getirir de ne bir çukur 

görürsünüz ne de bir tümsek…‘ Mü‘min olarak hayırlı ameller işleyenler ne sevaplarının 

eksilmesinden ve ne de zulme uğramalarından korkarlar.  

İşte biz bu Kur‘anı Arapça olarak inzal ettik ve onda azabımıza ait tehditleri ve 

gerçekleri açıkladık. Ta ki inanlar günahtan sakınsınlar ve kendileri için bir öğüt ve bir ibrete 

vesile olsun.  

Mülkün hakiki sahibi ve hükmü her şeye galip olan Allah ne yücedir. Vahyi henüz 

tamamlanmadan Kur‘anı okumada acele etme! ‗Ey Rabbim, Benim ilmimi artır‘ diye Allah‘a 

dua et.‖
730

  

Peygamberimiz (sav) burada okumasını bitirdi. Kur‘anın azameti ve ifade ettiği 

hakikatlerin güzelliği karĢısında gözyaĢlarını tutamayan papazların gönülleri iman nuru ile 

parladı. Kalpleri iman ile doldu. Peygamberimizin (sav) Kur‘anı okumasını bitirir bitirmez 

hep beraber dediler:  

―Yâ Muhammed! Sen gerçekten Allah‘ın peygamberisin ve okuduğun da Allah‘ın 

kelâmından baĢka bir Ģey değildir‖ dediler. Sonra ―Kelime-i ġahadeti‖ getirerek Müslüman 

oldular. Daha sonra birkaç gün Mekke‘de kalmak üzere peygamberimizden müsaade alarak 

ayrıldılar. 

Onlar ikamet edecekleri yere giderlerken Ebu Cehil ve beraberindeki birkaç müĢrik 

önlerine çıktılar. ―Nereden geldiklerini, ne amaçla Mekke‘ye geldiklerini ve neden kimse ile 

görüĢmeden doğrudan Muhammed‘in yanına giderek onunla konuĢtuklarını‖ sordular. Onlar 

da kendilerinin ―Hıristiyan din adamları olduklarını ve amaçlarının ahir zaman peygamberi 

olduğunu iddia eden Muhammed‘in gerçekten peygamber olup olmadığını merak ettiklerini 

ve kendisi ile konuĢarak bu meraklarını giderdiklerini‖ söylediler.  
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Ebu Cehil sordu: 

―Peki, hangi sonuca vardınız?‖  

Onlar dediler: 

―Biz onun okuduğu Kur‘anı dinledik ve Muhammed‘in sözü olmadığına ve Allah‘ın 

kendisine vahyi olduğuna inandık‖ dediler. Ve ilave ettiler: ―Bu Kur‘an beĢer kelamı olamaz. 

BeĢer onun gibi konuĢamaz. Çünkü ifade ettiği hakikatler çok yüksek ve geçmiĢten verdiği 

haberler gerçekten doğrudur. Muhammed gibi Mekke dıĢına çıkmamıĢ ve okuma yazması 

olmayan birisini bunları bilmesine imkân yok!‖ dediler. 

Bunun üzerine Ebu Cehil öfke ile: 

―Allah belânızı versin! Sizler bu adamın ne demek istediğini öğrenmek için buraya 

gelmiĢtiniz. Onunla düĢüp kalktınız ve dininizi terk ederek onun dinine girdiniz. Bu ne 

ahmaklıktır?‖ dedi.  

Onlar ise: 

―Sizin bize karĢı yaptığınız cahilliği biz size yapmayız!‖ diyerek güzelce geçip 

gittiler.
731

  

MüĢrikler de HabeĢ NecaĢi‘sini kızdırmamak ve ticari faaliyetlerini sekteye uğratmamak 

için daha fazla ileri gitmeden geri çekilmek durumunda kaldılar. Onların bu durumunu da 

yüzce Allah peygamberimize Ģu ayetlerle haber verdi: 

―Yemin olsun ki biz bu Kur‘anı iyice düĢünüp anlasınlar diye peyderpey, azar azar inzal 

ediyoruz. Daha önce kendilerine kitap verdiğimiz öyle kimseler vardır ki bu Kur‘anı 

okuyunca Allah‘ın sözü olduğuna Ģüphesiz inanırlar. Allah‘ın kelamı olan Kur‘an kendilerine 

okununca ‗Ona inandık, iman ettik! ġüphesiz bu Kur‘an Rabbimizden bize gelen hak kitaptır‘ 

derler.  

Onlar imanlarından ve sabırlarından dolayı mükâfatları iki kat verilecek kimselerdir. 

Onlar kötülüğe iyilikle mukabele ederler. Bir fenalık iĢledikleri zaman da o fenalığı iyilikle 

gidermeye çalıĢırlar. Kendilerine rızk olarak verdiklerimizden muhtaçlara bağıĢta bulunurlar. 

Yine onlar boĢ ve çirkin sözleri iĢittikleri zaman ondan yüz çevirirler, aynı Ģekilde mukabele 

etmezler de ‗Bizim amelimiz bize, sizinki ise sizedir. Biz cahillerle uğraĢmayız‘ diyerek 

selametle geçip giderler.‖
732

 

Böylece yüce Allah onların yaptıklarını överek sahabelere örnek gösterdi.  

 

Hz. Hatice’nin (ra) Vefatı: (M. 620) 

Peygamberliğin onuncu yılı Ramazan ayına girilmiĢti. Hz. Hatice (ra) 65 yaĢlarında 

bulunuyordu. Ġman davasına en fazla destek olan ve bütün servetini bu uğurda harcayan Hz. 

Hatice (ra) bu uğurda çok yıpranmıĢtı. Gerek KureyĢ kadınlarından gerekse akrabalarından 

gelen bütün sıkıntılara katlandığı gibi peygamberimize (sav) de destek oluyor ve her 

defasında teselli ederek bütün sıkıntılarına ortak oluyordu. 

Hâlbuki genellikle kadınlar erkeklerine bir sıkıntı geldiği zaman destek olmak bir yana 

―Neden bu iĢe bulaĢtın? Dünyayı düzeltmek sana mı kaldı? Senden baĢka adam mı yok?‖ gibi 

sözlerle ikinci bir sıkıntıya sebep olurlar. En azından dıĢarıdan gelen yalan-yanlıĢ tenkit ve 

telkinlerden etkilenerek kocaları ile çekiĢirler.  

Hz. Hatice (ra) ise ne dıĢarıdan gelen tenkitlere kulak verdi, ne de peygamberimiz (sav) 

ile çekiĢti. Onun tebliğ ettiği ―Ġman Davsına‖ ilk olarak o iman etti. Peygamberimiz (sav) 

―Bana ne oluyor?‖ diye endiĢe ederken bilakis ―Sen mükemmel bir ahlaka sahipsin. Allah 

seni mahcup etmez. Sen endiĢe etme elbette doğru yoldasın‖ diyerek en büyük desteği verdi.  

ĠĢte peygamberimiz (sav) böyle mükemmel bir destekçisini kaybediyordu. Hastalandı ve 

Ramazan ayı içinde vefat etti. Hz. Hatice (ra) daha önce ilk doğan çocuğu Kasım ile Abdullah 
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adında iki erkek evladını Rahmet-i Rahmana teslim etmiĢti. ġimdi de kendisi Rahmet-i 

ilahiyeye teslim olmuĢtu. 

Henüz cenaze namazı emredilmemiĢti. Peygamberimiz (sav) onu ―Hacun Mezarlığına‖ 

götürdü. Cenazesi mezarına koymadan önce kabrine indi.
733

 Sonra oraya defnetti.  

Hz. Hatice‘nin (ra) vefatından sonra sıkıntı ve musibetler ard arda gelmeye baĢladı. 

Birkaç ay sonra Ebu Talip hastalandı ve yatağa düĢtü.  

 

Ebu Talib’in Vefâtı: (M. 620) 

Bi‘setin 10 yılı içinde Ebu Talip hastalandı ve yatağa düĢtü. Peygamberimiz (sav) bu 

duruma çok üzüldü. KureyĢin ileri gelenlerinden, sözü dinlenir ve itibarı çok yüksekti. 

Peygamberimizi (sav) her hal ve Ģartta desteklemiĢ ve akrabalık hakkını bihakkın yerine 

getirmiĢti. Boykot yıllarından Müslümanlar ile beraber aynı sıkıntıları çekmiĢ; ama ne 

peygamberimize ve ne de Müslümanlara müĢriklerin bir zarar vermesine müsaade etmemiĢti. 

Bütün bu güzel meziyetlerinden dolayı peygamberimiz (sav) onun Müslüman olmasını çok 

arzu ediyordu.  

Ebu Talip hastalanmıĢtı. Hastalığı gittikçe artıyordu. Peygamberimizin (sav) yanında 

olduğu bir gün Ģöyle dedi: ―Ey kardeĢimin oğlu! Ben öldüğüm zaman KureyĢliler seni rahat 

bırakmazlar. En iyisi sen Neccaroğullarından olan dayılarının yanına Yesrib‘e git. Çünkü 

onlar kendi yurtlarında bulunanı korumaya çok değer verirler‖
734

 dedi.  

Sonra Ebu Talip büyük oğlu Talibi çağırarak ona tavsiyelerde bulundu ve Ģöyle dedi: 

―Ey Tâlip! Oğullarımın içinde en büyüğü sensin. Bunun için vasiyetimi sana yapıyorum. 

Artık benim vaktim tamam oldu. Ömrüm tükendi. Benden sonra elbette sen benim yerime 

geçmek isteyeceksin. Babamızdan bize kalan Harem baĢkanlığı ve Arap ululuğu bizimdir. 

Babam Abdulmuttalip de vefat edeceği zaman Arap liderlerini yanına çağırdı beni oğulları 

içinde kendi yerine Haremin baĢkanı yaptı. Milletimizin liderliğini de bana verdi. ġimdi senin 

de gönlünde böyle bir ümit vardır. Ama benim sana vasiyetim budur ki, sen bu hayalden 

vazgeç. Böyle bir düĢüncen varsa bunu bırak. Artık bundan sonra bizim hükmümüz ve 

hükümetimizin zamanı geçti. Çünkü Muhammed varken Harem baĢkanlığı kimseye düĢmez. 

O herkesten çok bu makama layıktır. Ancak onun ile Araplar arasında bir din meselesi vardır. 

Ben inanıyorum ki onun dini galip gelecek ve o bu Mekke‘nin lideri olacaktır. Ancak bana 

atalarımın geleneğini devam ettirmek düĢer. Sana gelince sen bu iĢlerden geri dursan iyidir. 

Çünkü Ģayet benim yerime geçecek olursan Araplar seni kardeĢlerin Ali ve Cafer‘e, amcan 

Hamza‘ya ve yeğenim Muhammed‘e karĢı seni çıkarmak isteyeceklerdir. Bu da sana ve bizim 

sülalemize yakıĢmaz.  

Ey oğul! ġunu da bil ki; Amcan Abdullah‘ın oğlu Muhammed bu cihanın eminidir. Asla 

yalan söylemez ve yanlıĢ bir iĢ yapmaz. Bu dünyanın düzenini Allah ona vermiĢtir. O hak 

peygamberdir. Mucize ve keramet sahibidir. Onun bulunduğu yerde bu cihanın büyükleri 

büyüklüklerini kaybetmiĢlerdir. Çünkü adalet ve doğruluk ondadır, hakkı ve hakikati müdafaa 

etmek onun iĢidir. Sana yakıĢan da benden sonra onun hizmetini yapmaktır. Onun yoluna gir 

ve dininden de ayrılma ki dünyanın uluları arasına giresin‖
735

 dedi.  

Talip vasiyeti dinledi ve bir Ģey demeden yanından ayrıldı. 

Daha sonra peygamberimiz (sav) tekrar Ebu Talib‘in ziyaretine gitti. Yanına oturdu. 

Ebu Talibin yanında Abbas, büyük oğlu Talip ve KureyĢ ileri gelenlerinden Ebu Cehil ile 

Abdullah bin Ebi Ümeyye vardı. Ebu Talibi yalnız bırakmayan müĢrikler onun Müslüman 

olmasından çok endiĢe ediyorlardı. Çünkü KureyĢ‘in geleneklerini en iyi bilen ve koruyan 

Ebu Talip idi. Onun Müslüman olması demek dinlerine ve dinlerinden kaynaklanan 

geleneklerine büyük bir yıkım demekti.  
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Her hal ve Ģartta iman ve hidayet telkininde bulunan peygamberimiz (sav) burada Ebu 

Talibe dönerek: ―Amcacığım! Artık vakit geldi. Âlemlerin Rabbi olan Allah‘a kavuĢma 

zamanıdır. Hak din olan Tevhit dininin alameti olan kelime-i Ģahadeti söyle ki Allah‘ın 

huzuruna iman ile varasın. Böylece Allah‘ın imansızlar için hazırlamıĢ olduğu dehĢetli 

cehennem azabından kendini kurtarasın. Ben de Allah‘ın huzurunda senin imanına Ģahitlik 

ederek Ģefaatte bulunabileyim‖ dedi.  

Ebu Talibin yanında bulunan Ebu Cehil ve Abdullah bin Ümeyye ikisi de birden ―Ya 

Ebu Talib! Sen Ģimdi yanında büyüttüğün yetiminin sözüne uyarak atalarının dinini terk mi 

edeceksin?‖ dediler. 

Ebu Talip bunun üzerine peygamberimize döndü ve: ―Ya Muhammed! Bilirsin, seni çok 

severim. Sözün doğrudur ve peygamberliğin de gerçektir. Ben senin risaletini inkâr 

etmiyorum. Ancak Arap kavmi içinde büyük bir itibarım vardır. Bu itibarımı yitirmek ve ‗Ebu 

Talip seyyidliği ile ölmedi. Sonunda ölümden korktu da atalarının dinini terk etti ve Arapların 

itibarını düĢürdü‘ demelerinden korkuyorum‖ dedi.   

Peygamberimiz (sav) bunlara aldırmadan telkinine devam etti: ―Ya Ammî! Görüyorsun 

ki dünya fani ve her canlı mutlaka ölümü tadıyor. Ahirette ise ebedi bir hayat bizleri bekliyor. 

Oradaki azap bu dünyadaki halkın senin hakkında söylediklerine değer mi? Buradaki 

itibarının Allah katında bir değeri var mı? Bırak halk ne söylerse söylesin‖ buyurdu. 

Ebu Talib: ―Ya Muhammed! Benim senin üzerinde çok hakkım var ve sana çok 

iyiliklerim vardır. Benim bu iyiliklerimin ahirette bana yeterli olacağını sanıyorum. Ya 

Muhammed! Benim horluk içinde ölmemi bana reva görme… Arapların içinde beni KureyĢli 

atalarımın dini üzere ölmeme bırak!‖ diyerek kavim ve kabile hissi ile hareket etmekte ısrarcı 

oldu. Gözlerini yumdu ve baĢını çevirdi. Bu hareketiyle ―Yeter artık söyleme!‖ demek 

istemiĢti. Cahiliye‘nin adetlerinden olan Irkçılık taassubu imanına engel olmuĢtu.  

Peygamberimiz (sav) ―Ey Amca! ġunu bil ki, Allah tarafından engel olununcaya kadar 

senin için af dilemeye devam edeceğim‖
736

 buyurdular. Peygamberimiz (sav) bu konuda öyle 

ısrarla dua etti ki sonunda yüce Allah kendisini ikaz etti ve Ģöyle buyurdu: ―Ey Resulüm! Sen 

sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin; ancak Allah dilediğine hidayet verir. Doğru yolda 

olanı da hidayete girecek olanı da en iyi bilen Allah‘tır.‖
737

  

Nihayet Ebu Talip sahih bir imana nâil olmadan Miladî 610 yılında 87 yaĢında hayata 

gözlerini yumdu.
738

 Öldüğü zaman Müslümanlar ġı‘b-ı Ebî Talip Mahallesinden çıkmıĢlardı 

ve müĢriklerin boykotu da kaldırılmıĢtı. Vefatı hicretten üç yıl önce ġevval ayının ortasına 

rastlamıĢtı.
739

 

Ebu Talibin vefatı üzerine peygamberimiz (sav) gözyaĢlarını tutamayarak ağladı. Ġman 

ile vefat etmediğinden dolayı çok üzüldü. Ebu Talib‘in cenazesinin baĢına gitti. Elleri ile 

bütün bedenini meshetti. Çünkü peygamberin dokunduğu cesedi kurtlar yemez, çürümez ve 

dokunduğu yere ateĢ dokunmazdı. Ama yüce Allah ayaklarının altını peygamberimize (sav) 

unutturdu.   

Daha sonra sahabeleri peygamberimize (sav) sordular:  

―Yâ Resulallah! Ebu Talibin size olan yardımını biliyorsunuz. Bunun ahirette kendisine 

faydası olmayacak mıdır?‖  

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler:  

―Yüce Allah onu kâfirlerin boynuna geçirilecek olan alev halkalarından korusun, Ģeytan 

bölüklerinin arasına koymasın, akrep ve yılanlar kendisine dokunmasın diye onun vücudunu 

baĢtan aĢağıya meshettim. Allah bana onun ayaklarının altını unutturmuĢ. ĠĢte cehennemin 
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ateĢi oradan onu yakarak beynine kadar ulaĢacaktır. Cehennemde onun azabı ancak bu kadar 

olacaktır‖
740

 buyurdular. 

Peygamberimiz (sav) Hz. Ali‘ye (ra) ―Git, babanı yıka ve göm. Onu müĢriklerin eline 

bırakma‖ buyurdu. Hz. Ali (ra) söyleneni yaptı ve döndü peygamberimizin (sav) yanına geldi. 

Peygamberimiz (sav) ona dua etti ve git yıkan dedi. Hz. Ali (ra) gusletti ve geldi.
741

 Baktı 

peygamberimiz (sav) Rahmet-i ilâhiyeden Ebu Talibin affı için dua ediyor ve rahmet 

dileğinde bulunuyor. ―Amca! Rabbim seni rahmetine eriĢtirsin ve hayırla mükâfatlandırsın‖ 

diye yalvarıyordu. 

Yüce Allah Ģu ayeti inzâl buyurdu: ―Akraba bile olsalar imansız giderek cehennemlik 

oldukları belli olduktan sonra müĢrikler hakkında Allah‘tan af dilemek ne peygambere ve ne 

de inananlara uygun düĢmez.‖
742

  

Peygamberimiz (sav) bunun üzerine dua etmeyi bıraktı; ama Ebu Talibin vefatına da çok 

üzüldü. Bu konuda Ģöyle diyordu: ―Üzerime gelen bu gelen iki musibetten hangisine daha çok 

yanacağımı bilemiyorum.‖
743

 Nihayet peygamberimiz (sav) bu seneye ―Senetü‘l-Ahzân‖ 

(Hüzün Senesi) adını verdi.
744

 

 

Ebu Talibin Ġmanı Meselesi: 

Ebu Talib‘in imanı meselesi tartıĢma konusu olmuĢtur. Ehl-i Sünnet imansız gittiği 

konusunda ittifak halindedirler. Çünkü yukarıdan izah edildiği gibi bu konuda açıkça Allah‘u 

Taala‘nın peygamberimize (sav) ikazları vardır. Çünkü Ġman Allah‘ın birliğini gönülden 

kabul etmekle beraber peygamberine de samimi bir Ģekilde itaati gerektirir. Ayrıca iman Ģirki 

reddetmeyi Ģart koĢar. Tevhidin gereği Allah‘tan baĢka hiçbir varlığın ibadete, yardım 

istemeye ve kendisine sığınmaya layık olmadığını kabul, idrak ve imandır. Putlara tapınma ile 

beraber Allah‘a iman makbul değildir. Ebu Talip her ne kadar Allah‘a inanıyor ise de Ģirki 

reddetmiĢ değildir. Ayrıca Ebu Talibin peygamberimize olan sevgisi imandan 

kaynaklanmıyordu. Bilakis asabiyet kaygısı ve akrabalık sevgisine dayanan bir sevgi idi. 

Dolayısıyla Ebu Talip peygamberimizin (sav) risaletini değil, Ģahsını çok severdi.  

Bu konuda en güzel izahı Bediüzzaman yapmıĢtır. Bediüzzaman‘a göre: ―Ebu Talip 

peygamberimizin (sav) risaletini değil, Ģahsını, zatını gayet ciddi severdi. Onun o sevgisi ve 

muhabbeti elbette zayi olmayacaktır. Ebu Talibin inkâra ve inada değil, belki hicap ve 

asabiyet-i kavmiye gibi hissiyata binaen makbul bir iman getirmemesi üzerine cehenneme 

gitse de yine cehennem içinde hususi bir cenneti onun hasenatına mükâfaten yüce Allah halk 

edebilir. KıĢta bazı yerde baharı halk ettiği ve zindanda, uyku vasıtasıyla bazı adamlara 

zindanı saraya çevirdiği gibi, hususi cehennemini de bir nevi cennete çevirebilir.‖
745

  

Ehl-i Beyt sevgisini esas alan ve Ģeriatın ölçüsünü kaçıran ġia‘ya göre ise Ebu Talip 

iman etmiĢtir. Onların bu konudaki delilleri ise henüz o dönemde Müslüman olmamıĢ olan 

amcası Abbas‘ın peygamberimizi teselli için söylediği Ģu sözüdür: 

―Ey Amcamın oğlu! Fazla üzülme. KardeĢim ve ağabeyim olan Ebu Talip senin 

söylemesini istediğin kelimeyi ölürken söyledi.‖  

Peygamberimiz (sav) ise gözyaĢları içinde Ģöyle buyurdu: ―Ama ben iĢitmedim!‖
746

  

Bu zayıf rivayet Kur‘an-ı Kerimde ayetler ile sabit olan bir meseleyi elbette 

cerhedemez. Bu husus imanın kolay elde edilemeyeceğini göstermesi bakımından çok büyük 
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önem arz etmektedir. Ayrıca Ģartlarına uygun olmayan bir imanın Allah katında makbul 

olmayacağını göstermesi açısından da çok mühimdir.  

 

MüĢriklerin Eziyetlerini Artırmaları, Ebu Leheb’in Arka Çıkması ve Sonra 

Vazgeçmesi:  

Peygamberimiz (sav) amcasının vefatından sonra bir müddet evinden çıkmadı. Çünkü 

onun saygınlığı, asabiyet duygusu ve akrabalarına olan himayesinden dolayı peygamberimize 

fazla iliĢmiyorlardı. Ebu Talibin ölümünü fırsat bilen beyinsiz ayak takımı liderlerine 

yaranabilmek için olmadık eziyet ve hakaretlere baĢvuracaklardı. 

Nitekim peygamberimiz (sav) ilk olarak evinden çıkmıĢ yolda gidiyordu ki beyinsiz 

bir müĢrik elindeki çöp ve toprak sepetini peygamberimizin (sav) baĢından aĢağıya boca etti. 

Peygamberimiz (sav) derhal evine döndü. Hz. Hatice (ra) vefat etmiĢti.   Hz. Fatıma henüz 

küçüktü evde bir baĢkası da yoktu. Peygamberimizi (sav) bu halde görünce dayanamayarak 

ağlamaya ve beddualar ederek babasının baĢını yıkamaya baĢladı.  

Peygamberimiz (sav) kızını teselli etmek durumunda kaldı ve Ģöyle buyurdu:  

―-Kızım ağlama! Bu ümmete beddua da etme! ġunu unutma ki muhakkak Allah beni 

koruyacaktır. Bu din galip gelecek ve bana bu hakaretleri yapanlar veya onların nesillerinden 

gelecek olanlar da zamanı gelince iman ile Ģerefleneceklerdir. Ama ne var ki KureyĢ 

müĢrikleri Ebu Talip ölmeden bana böyle hakaretlerde bulunma cesareti gösteremezlerdi‖
747

 

dedi.   

MüĢriklerin bu gibi hakaretlerini artırmaları ile peygamberimiz (sav) o derece 

bunalıyordu ki Ģöyle demekten kendisini alamıyor ve: ―Ey Amcacığım! Senin yokluğunda 

imdadıma senden daha süratli gelen birini bulamıyorum!‖ diye hasretini dile getiriyordu.
748

      

Ebu Leheb de peygamberimizin amcası idi. Peygamberimize yapılan bu hakaretleri 

iĢitiyor ama engel de olmuyordu. Ama ne zaman ki akrabaları ve Mekke kadınları kendisini 

kınamaya ve ayıplamaya baĢladılar. Bunun üzerine peygamberimizin (sav) yanına geldi ve 

kendisine Ģöyle dedi:  

―Ya Muhammed! Ebu Talib‘in sağlığında ne yapıyorsan git aynını yap. Lât ve 

Uzza‘ya yemin ederim ki ben ölünceye kadar sana kimse hakaret etmeye cesaret 

edemeyecektir.‖ 

Bunda samimi olduğunu da gösterdi. Bir gün yanında peygamberimize hakaret eden 

ayak takımından bir müĢriğin hakaretine dayanamadı. Onun önüne geçti ve yüzüne tükürdü. 

Bununla yetinmedi adamı yere yatırdı ve yüzünü yerlere sürdü. O da kurtulur kurtulmaz avazı 

çıktığı kadar ―Ey KureyĢliler! Ebu Leheb atalarına ihanet etmiĢ ve Muhammed‘in dinine 

girmiĢtir!‖ diye bağırarak KureyĢ müĢriklerin baĢına topladı. Onlar da Ebu Leheb‘e geldiler.  

Ebu Leheb onlara: ―Ben Abdulmuttalib‘in dininden ayrılmadım; ancak bu benim 

akrabama gözümün önünde utanmadan hakaret etti ve dayanamadım. Elbette böyle hakarete 

dayanılmaz ve akrabalık hakkımı koruyacağım. Sizin de haberiniz olsun bundan böyle 

Muhammed‘i ben koruyacağım!‖ Ģeklinde cevap verdi. 

Onlar da: ―Ġyi yapmıĢsın ve akrabalık hakkını gözetmiĢsin…‖ dediler.
749

  

Ebu Leheb‘in peygamberimizi himaye ettiğini iĢiten Ebu Cehil ve Ukbe bin Ebî 

Muayt Ebu Leheb‘in yanına geldiler. ―Nasıl oluyor da bizim dinimize hakaretlerin en 

büyüğünü yapan ve akrabaların arasında fitne çıkararak bizi birbirimize düĢüren birini himaye 

ediyorsun. Onun seni hicvetmesini de ne çabuk unuttun? Hem sen onun bizler ve 

büyüklerimiz hakkında ne dediğini biliyor musun?‖ dediler.  

Ebu Leheb: ―Ne diyormuĢ bizim büyüklerimiz hakkında?‖ diye sordu. 
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Ebu Cehil: ―O bizim hepimizin, dedesi Abdulmuttalib‘in ve kendisini himaye eden 

amcasının cehenneme gittiğini söylüyor‖ dedi.  

Gerçi Ebu Leheb bunları biliyordu; ancak peygamberimizi himaye etmekten 

vazgeçmek için de bir bahane gerekiyordu. Bu iyi bir bahane olabilirdi. Bunun için 

peygamberimizin yanına geldi.  

Peygamberimize (sav) sordu: ―Ya Muhammed! Abdulmuttalib ölünce nereye gitti?‖ 

dedi. 

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: ―O kavmi ile beraberdir‖ dedi. 

Tekrar sordu: ―Ya Muhammed! O Ģimdi cehenneme mi girdi?‖ diyerek sorusunu 

pekiĢtirdi.  

Peygamberimiz (sav): ―Evet! Abdulmuttalib de putlara taparak onun gibi ölmüĢ olan 

herkes gibi ateĢe girmiĢtir ve girecektir‖ buyurdu.  

Ebu Leheb bunun üzerine: ―Vallahi bundan sonra artık seni korumayacağım ve 

iĢkencenin de en Ģiddetlisini sana ben uygulayacağım. Demek sen Abdulmuttalib‘in 

cehenneme gittiğini söylersin hâ!...‖ dedi.
750

 

MüĢrikler birbirlerini takip ediyorlar ve peygamberimizin sohbetini dinleyenleri de 

çeĢitli Ģekillerde ikaz ediyorlardı. Ubey bin Halef ile Ukbe bin Ebî Muayt çok iyi arkadaĢtılar. 

Bir gün Ukbe peygamberimizin komĢusu olması münasebeti ile sohbetine katılmıĢ ve 

dinlemiĢti.  Ubey bin Halef bunu haber alınca doğru Ukbe‘nin yanına geldi. Onu Ģöyle ikaz 

etti: 

―ĠĢittim ki sen Muhammed ile oturmuĢ, sohbetini dinlemiĢsin. Bir daha gider onun 

sohbetini dinlersen gelip toplum içinde yüzüne tüküreceğim ve senden arkadaĢlığımı 

tamamen keseceğim ve seninle asla konuĢmayacağım‖ dedi. 

Ukbe onun sözünü dinledi ve bir daha peygamberimiz (sav) ile oturmadı.
751

 Bununla 

da kalmayan Ukbe çöplerini peygamberimizin kapısına boĢaltmaya ve her gördüğü yerde de 

hakaret etmeye baĢladı.  

Peygamberimiz (sav) bütün bunlara sabrediyor ve ―Bu nasıl komĢuluk? Bu nasıl 

insanlık?‖ diyordu.  

 

Ağaç Mucizesi: 

Bir gün peygamberimiz (sav) müĢrikler tarafından hakarete maruz kalmıĢ ve darbe 

maruz kalarak dövülmüĢtü. Üzgün bir halde bir yere oturdu. Yüce Allah‘a sığındı ve Ģöyle 

münacatta bulundu: 

―Ya Rabbi! Bana öyle bir mucize göster ki seni inkâr eden ve dinine hakaret edenleri 

önemsemeyeyim‖ dedi. 

Cebrail (as) hemen yanına geldi ve: 

―Sana ne oldu?‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav) de: 

―MüĢrikler bana yapacaklarını yaptılar…‖ buyurdu. 

Cebrail (as): 

―Sana bir mucize göstereyim mi?‖ buyurdu. 

Peygamberimiz (sav):  

―Olur! Göster‖ buyurdu. 

Vadi kenarında bir ağaç vardı. Cebrail (as) onu göstererek: ―ġu ağacı yanına çağır, 

gelsin‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) ağaca iĢaret ederek: ―Buraya gel!‖ dedi. Ağaç köklerini yerden 

çıkararak peygamberimizin (sav) önüne geldi ve durdu.  

Cebrail (as): ―Söyle geri dönsün‖ dedi.  
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Peygamberimiz (sav) ―yerine dön!‖ diyince ağaç yerine gitti ve yerleĢti.‖  

Peygamberimiz (sav) ―Yeter ya Cebrail‖ dedi.
752

  

Yüce Allah‘ın kendisine hemen cevap vermesi, Cebrail‘in (as) gelerek kendisini teselli 

etmesi ve ağacın izn-i ilâhi ile peygamberimizin emrinde hareket etmesi peygamberimize 

büyük bir teselli ve moral kaynağı oldu. Peygamberimizin (sav) buna çok ihtiyacı vardı. 

Çünkü kendisini teselli eden ne evinde Hz. Hatice vardı ve ne de himaye eden Ebu Talip 

vardı.  

Ebu Cehil ve ArkadaĢlarının Peygamberimizi Öldürmeye TeĢebbüs Etmeleri: 

Ebu Cehil, Velid bin Muğire ve Ubey bin Halef peygamberimizi gördükleri yerde 

öldürmeye yemin ederek anlaĢtılar. Peygamberimiz (sav) Kâbe‘de namaz kılarken Ebu 

Cehil‘e gösterdiler. ―ĠĢte orada namaz kılıyor!‖ dediler. 

Ebu Cehil: ―Nerede? Nerede?‖ diye sorar; ama bir türlü göremez.
753

  

Bunun üzerine Velid bin Muğire öldürme teĢebbüsü ile gider. Peygamberimizin sesini 

iĢitir ama kendisini bir türlü göremez.
754

  

Üçüncü olarak Ubey bin Halef ―Vallahi gidip Ģu taĢla baĢını ben ezeceğim!‖ diyerek 

kalktı ve elinde büyükçe bir taĢ ile geldi. Peygamberimize yaklaĢması ile geri dönmesi bir 

oldu.  

―Sana ne oldu?‖ dediler. 

―Vallahi, önüme büyük bir ateĢ çukuru çıktı, az kalsın içine düĢüyordum!‖ dedi.  

Hep beraber kalkıp gittiler. Peygamberimizin sesini iĢitiyorlardı. Sese yaklaĢtıkça ses 

bu defa arklarından geliyordu. Dönüyorlardı, bu defa da yine arkalarından geliyordu. Bir türlü 

peygamberimizi göremediler.
755

 Dönüp geri geldiler.  

Yüce Allah peygamberimize (sav) Ģöyle buyurmuĢtu: ―Ey Resulüm! Rabbinden sana 

gelen vahyi tebliğ etmeye devam et. Bunu yapmazsan elçilik görevini yapmamıĢ olursun. 

Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah kâfirler güruhunu amaçlarına ulaĢtırmaz.‖
756

  

 

Yasin Suresinin Ġlk Ayetleri Nazil Oluyor: 

Yasin suresinin son kısmı nazil olmuĢtu. Ġlk ayetleri ise iĢte peygamberimizin (sav) bu 

sıkıntıları yaĢadığı dönemde ve teselliye tam bir ihtiyacı olduğu zamanda nazil oldu. Yüce 

Allah bu surenin ilk ayetlerinde peygamberimizi (sav) teselli ederek Ģöyle buyurur: 

 

―Bismillâhirrahmânirrahîm.  

Yâ-Sîn! Hikmet dolu Kur‘ana yemin olsun ki, ey Resulüm sen gerçekten ―Sırat-ı 

müstakim‖ üzere doğru bir yolda Allah tarafından gönderilmiş gerçek bir peygambersin. Bu 

Kur‘an da kudreti her şeye galip ve hikmeti her şeyi kuşatan Allah tarafından inzal edilmiştir. 

Ta ki atalarına peygamber gönderilerek inzar edilmediği için gaflet içinde olan bir topluluğu 

Allah‘ın azabı ile korkutasın.  

Yemin olsun ki onların çoğuna azap vadi hak olmuştur; onlar da bu azabı gerçekten 

hak etmişlerdir. Bunun için onlar imana gelmezler. Biz onların boyunlarına tasmalar 

geçirdik, bu tasmalar boyunlarına kadar dayanır da boyunlarını eğemez ve kibirlerinden 

senin sözlerini tasdik edemezler. Bir de onların önlerine bir set, arkalarına bir set koyduk ve 

gözlerini de kapattık. Artık ne başka yöne gidebilirler ve ne de hakkı görebilirler. 
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Ey Habibim! Sen onları hak ve hakikatleri anlatarak ikaz etsen de etmesen de birdir; 

asla iman etmezler. Senin uyarman ancak Kur‘ana uyan ve Allah‘tan korkan kimselere tesir 

eder. Sen işte onları Allah‘ın affı ve mağfireti ve ahirette de güzel bir mükâfat ile müjdele!‖
757

  

Bu ayetlerin nazil olması ile KureyĢin ileri gelenlerinin ve onlara menfaat umudu ile 

yağcılık yapmakta yarıĢan ayak takımının iman etmeyecekleri anlaĢılıyordu. Dolayısıyla onlar 

ile meĢgul olmadan imana muhtaç olan insanlar aranmalı ve onlara iman ve Kur‘an 

hakikatlerini ulaĢtırmak için çalıĢmak gerekiyordu.  

Peygamberimiz (sav) de böyle yapıyordu. MüĢriklerin engellemelerine hiç aldırıĢ 

etmeden hizmetine ve davetine devam ediyordu. 

   

KureyĢ MüĢriklerinin Peygamberimizin (sav) Aleyhinde AnlaĢmaları: 
Yasin Suresinin ilk ayetlerinin nüzulünden kısa bir zaman sonraydı. KureyĢlilerden bir 

grup Kâbe‘de Hicr denilen mevkide bir araya gelerek konuĢtular ve peygamberimiz (sav) ile 

ilgili olarak Ģöyle bir karara aldılar:  

―Lât, Uzza, Menât, Ġsaf ve Nâile putlarına yemin olsun ki Muhammed‘i bir daha 

Kabe‘de görürsek hep beraber üzerine yürüyeceğiz ve onu öldürmeden asla bırakmayacağız.‖ 

Durumun vahametini gören HaĢimiler hemen peygamberimizin (sav) kızı Fatıma‘ya 

(ra) haber verdiler. Peygamberimiz (sav) sahabelerinin evlerinden birisinde bulunuyor ve 

bunu da gizli tutuyordu.  

Hz. Fatıma (ra) ağlayarak babasının yanına geldi ve Ģöyle dedi: ―Babacığım, KureyĢ 

ileri gelenleri yeminle anlaĢmıĢlar ki sizi Kâbe‘de görseler üzerine hep beraber yürüyerek 

öldürmeden bırakmayacaklar.‖ 

Peygamberimiz (sav): ―Kızım, korkma! Bana abdest almak için su getir, abdest 

alayım‖ dedi. Abdestini aldı ve Allah‘a sığınarak Kâbe‘ye müĢriklerin yanına gitti.  

MüĢrikler peygamberimizi (sav) görünce ―ĠĢte O! Orada!‖ dediler. Peygamberimizin 

üzerine yürümek için kalkmak istediler; ama yerlerinden kalkamadılar. Gözleri önlerine, 

çeneleri göğüslerine düĢtü. Oturdukları yerden ne kalkabiliyorlar, ne de bir baĢka yere 

dönebiliyorlardı. BaĢlarını kaldırıp kendilerine doğru gelen peygamberimize bile bakamadılar.   

Peygamberimiz (sav) yanlarına kadar gitti. BaĢları üzerine dikildi. Yerden bir avuç 

toprak aldı ve ―Yüzünüz kara olsun!‖ diyerek yüzlerine savurdu. Peygamberimizin (sav) 

saçtığı toprak orada bulunanların hepsine isabet etti. Hiçbir Ģey söyleyemediler. BaĢları 

önlerinde kalakaldılar. Peygamberimiz (sav) onların yanından uzaklaĢtıktan sonra birbirlerine 

baktılar suçluluk duygusu içinde sessizce dağıldılar.  

Daha sonra sahabelerin nakline göre orada bulunanlardan hiçbiri iman ile ölmedi. 

Peygamberimizin (sav) itabına mazhar olanlardan hiçbiri kurtulamadı. ÇeĢitli felaketlere 

uğradılar. Bedir muharebesinden önce ölenler bir felaket ile ölürken geri kalanlar da Bedir‘de 

sahabeler tarafından öldürüldüler.
758

 

 

Peygamberimize Hakaret Eden MüĢriklerin Âkıbetleri: 

Peygamberimiz (sav) ne kadar eziyet ve hakarete maruz kalsa da Allah rızasını 

umarak kendisine verilen tebliğ vazifesini en güzel Ģekilde yapmaya devam etti.
759

 

Peygamberimize (sav) en çok eziyet eden ve sıkıntı verenlerin baĢında, müĢriklerin 

akıldaneleri ve ileri gelenlerinden Ģu beĢ kiĢiydi. Bunlar kavimleri içinde sözü dinlenir, itibarlı 

ve yaĢlı kimselerdi. 

1. Âs bin Vâil 

2. Esved bin Muttalip bin Esed bin Zem‘â 

3. Esved bin Abd-i Yeğus bin Vehb bin Abd-i Menâf 
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4. Velid bin Muğire bin Abdullah bin Ömer bir Mahzum 

5. Hâris bin Tuleytıla bin Amr bin Abd-i Amr bin Mahzum. 

Bilhassa Velid bin Muğire ―Hac Mevsiminde‖ kırka yakın adamını görevlendirir 

Mekke‘ye gelen yolları tutar ve hacca gelenlere rehberlik etmek adı altında öncelikle 

peygamberimiz (sav) aleyhinde bir sürü menfi, yalan ve yanlıĢ propaganda yapar ve 

yaptırırdı. Böylece peygamberimizin (sav) kendileri ile konuĢurken peĢin hükümle 

dinlemelerini sağlar ve iman davasını sabote ederdi.  

Yüce Allah bunlar hakkında Ģu ayetleri inzal buyurdu:  

―Ey Resulüm! Rabbine yemin olsun ki onların hepsine iĢleyip durdukları Ģeyin 

hesabını soracağız. Sen emr olunduğun Ģeyi yapmaya devam et ve müĢriklerden yüz çevir. 

Seninle alay edenlere biz kâfiyiz.  

Onlar Allah ile beraber baĢka ilahlar edinen kimselerdir. Yakında onların akıbetlerini 

bileceksin. Onlar da kendi sonlarını göreceklerdir. Andolsun ki onların söyleyip durdukları 

Ģeyleri ve onların sözlerinin senin göğsünü daralttığını biz biliyoruz.  

Ey Resulüm! Rabbini hamdle tesbih etmeye devam et ve secde edenlerden ol! Gelmesi 

muhakkak olan ölüm sana eriĢinceye kadar Rabbine kulluk etmeye devam et!‖
760

  

Bu ayetlerin nazil olmasının sonrasında bir gün peygamberimiz (sav) Kâbe‘de 

oturduğu sırada bu beĢ müĢrik peygamberimizin (sav) yanına geldiler. Hakaret ettiler ve 

Kâbe‘yi tavaf etmeye baĢladılar. Hz. Cebrail (as) da peygamberimizin (sav) yanında idi. 

Esved bin Abd-i Yeğus peygamberimizin (sav) yanından geçiyordu. Hz. Cebrail (as) 

baĢına iĢaret ederek sordu: ―Sen bunu nasıl bilirsin?‖ peygamberimiz (sav) de ―Dayım 

olmakla beraber Allah‘ın kötü bir kulu olarak biliyorum‖ Ģeklinde cevap verdi. Cebrail (as) 

―Biz senin için onun hakkından geliriz!‖ dedi.  

Velid bin Muğire yanlarından geçiyordu. Cebrail (as) onun da ayağına iĢaret ederek 

―Bunu nasıl biliyorsun?‖ diye sordu. Peygamberimiz (sav) de ―Bu da Allah‘ın kötü bir 

kuludur!‖ buyurdular ve aleyhine Ģahitlikte bulundular. Cebrail (as) da: ―Biz senin için onun 

hakkından geliriz!‖ buyurdular. 

Sonra Esved bin Muttalip geldi ve yanlarından geçti. Hz. Cebrail (as) onun da gözüne 

iĢaret ederek ―Bunu nasıl bilirsin?‖ diye sordu. Peygamberimiz (sav) de ―Bu da Allah‘ın kötü 

bir kuludur‖ buyurdular. Cebrail (as) ―Biz senin için onun da hakkından geliriz‖ dedi.  

Sonra Âs bin Vâil geldi ve yanlarından geçerken Cebrail (as) onun da ayağına iĢaret 

ederek ―Bunun hakkında ne biliyorsun?‖ dedi. Peygamberimiz (sav) ―Bu da Allah‘ın kötü bir 

kuludur‖ buyurdular. Cebrail (as) onun için de ―Biz senin için onun hakkından geliriz‖ dedi.  

Son olarak da Hâris bin Tuleytıla yanlarından geçiyordu. Cebrail (as) onun da karnına 

iĢaret ederek sordu: ―Bunu nasıl bilirsin?‖ peygamberimiz (sav) ―O da Allah‘ın kötü bir 

kuludur‖ buyurdular. Cebrail (as) onun hakkında da ―Biz senin için onun da hakkından geliriz 

ve seni onlardan kurtarırız‖ buyurdu.  

Kısa zaman içinde bu beĢ müĢriğin her birinin baĢına bir musibet isabet ederek ibretli 

bir Ģekilde öldüler.  

Velid bin Muğire Huzaa kabilesinden ok yapan bir adamın yanından geçerken bir 

okun üzerine bastı. Ok Velid‘in ayağına battı. Bu yara daha sonra kangrene dönüĢtü ayağını 

kestiler. Diğer ayağına sirayet etti. Onu da kestiler. Vücuduna bulaĢtı ve öldü. Esved bin 

Muttalip bir ağacın altından geçerken birden gözüne bir diken battı. Bir çığlık attı ve gözü kör 

oldu. Esved bin Abd-i Yeğus‘un baĢında bir çıban çıktı. Çıban azdı ve cerahat akıtmaya 

baĢladı. Sonuçta Esved baĢ ağrısından öldü. Âs bin Vâil‘i ayağına Ģibik denilen bir diken 

battı. Bu dikenin yarası azdı ve kangrene dönüĢerek onun ölümüne sebep oldu. Hâris bin 

Tuleytıla karnından sarı su hastalığına yakalandı. Öyle bir duruma geldi ki dıĢkısı ağzından 

gelmeye baĢladı ve bu durum onun ölümüne sebep oldu. 
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Böylece Cebrail‘in (as) iĢaret ettiği yerlerinden isabet eden musibetler ile helak 

oldular. Yüce Allah‘ın ―Seninle, senin hak ve hakikat olan dinin ile alay edenlere karĢı 

Ģüphesiz biz kâfiyiz‖
761

 ayetinin hükmü yerine gelmiĢ oldu.
762

 

 

PEYGAMBERĠMĠZĠN (SAV) TAĠF YOLCULUĞU 
 

Peygamberimiz (sav) Ebu Talib‘in vefatından bir ay sonra ġevval ayının sonuna doğru 

müĢriklerin eziyetlerine dayanamayarak belki Taif‘liler kendisine ve dinine yardımcı olurlar 

ve kendisini korurlar ümidi ile yanına oğulluğu Zeyd bin Harise‘yi de alarak Taife gitti.
763

 

Taif Mekke‘ye iki günlük mesafede yayla havasında bir yerdi. Amacı Taif‘lileri gizlice 

Allah‘ın dinine ve tevhit inancına davet etmekti.
764

 

Taif Arabistan‘ın mühim bir yerleĢim merkezi idi. Etraf bağlık ve bahçelik olup 

peygamberimiz (sav) in süt annesi Halime‘nin Benî Saad kabilesi de buraya yakındı. 

Peygamberimiz (sav) burada Sakif kabilesinin ileri gelenlerinden Benî Abd-i Yalil ailesinden 

Abd-i Yalil bin Amr bin Umeyr, Mesud bin Amr bin Umeyr ve Habib bin Amr bin Umeyr ile 

görüĢtü. Bu üç kardeĢ ayrıca peygamberimiz (sav) in akrabaları sayılırdı.
765

  Peygamberimiz 

(sav) onlarla konuĢtu. Kendisinin Allah tarafından peygamber olarak gönderildiğini söyledi, 

Kur‘andan ayetler ve sureler okudu, onları Allah‘ın birliğine imana davet etti. Onların 

sorularına cevaplar verdi. Sonra da Allah‘ın dinine yardımcı olmalarını istedi.
766

  

Bu üç adam da peygamberimiz (sav) e ayrı ayrı cevaplar verdiler. Birisi dedi: ―Eğer 

sen peygamber isen ben kabenin örtüsünü çalmıĢ olayım.‖ Diğeri ―Allah senden baĢka 

gönderecek adam bulamadı mı?‖ derken, üçüncüsü: ―Ben seninle konuĢmayacağım. Çünkü 

Allah‘a karĢı yalan söyleyen adamla konuĢulmaz‖ diye cevap verdiler.
767

  

Sonra Ģöyle dediler: ―-Sen kendi kavim ve kabilen dinini kabul etmedikleri için 

onlardan ayrılarak buraya geldin. Vallahi biz de senden uzak duracağız.‖
768

  

Bununla beraber peygamberimiz orada on gün kadar kaldı.
769

 Bu zaman içinde onlara 

Kur‘an okuyarak gerekli tebliğ görevini yaptı. Halid bin Advanî adında bir sahabi Ģöyle der: 

―Ben cahiliye döneminde Taif‘in doğusunda asasına dayanmıĢ olarak Taiflilere Tarık Suresini 

okurken peygamberimizi dinleyerek bu sureyi ezberledim.
770

  Peygamberimiz (sav) onlara 

Tarık suresini okuyor ve Ģöyle buyuruyordu: 

―Bismillahirrahmanirrahîm.  

Yemin olsun gökyüzüne ve gecede ortaya çıkan yıldızlara! Onların ne olduğunu bilir 

misiniz? O karanlıları delen bir yıldızdır. İşte iman ışığı da küfür zulümatını böylece delip 

geçer. Şunu bilin; hiç kimse yoktur ki üzerinde kendisini gözetleyen bir melek bulunmasın.  

İnsan neden yaratıldığına bir baksın.. O anne ve babadan çıkan ve atılan bir sudan 

yaratıldı. İnsanı böyle hakir bir maddeden yaratan ve ona böyle nimet veren Allah elbette onu 

başıboş bırakacak değildir. Yoktan bir damla sudan yaratan ve kemalata erdiren Allah elbette 
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tekrar dirilterek hesaba çekmeye kadirdir. O gün olunca bütün sırlar ortaya serilir. O gün 

insanın ne bir gücü ne de bir yardımcısı olmayacaktır.  

Yemin olsun döndürülen gök yüzüne ve bitkileri çıkaran yere.. Bu Kur‘an hakkı 

batıldan ayıran Allah kelamıdır. Rasgele söylenmiş bir söz değildir. O müşrikler Kur‘anın 

nurunu söndürmek için hile yapıyorlar.  Biz onların hilelerini aleyhlerine çeviririz. Sen o 

kâfirlerin azabı için acele etme. Biz onlara bir müddet mühlet vermişizdir.‖
771

   

Bu zaman içerisinde peygamberimizin davetine hiç biri müspet manada cevap 

vermediler. Lât ve Uzza putuna tapmakta Mekke müĢriklerinden geri kalmayan Sakifliler 

bununla kalmadılar kendilerine misafir olarak gelen iki cihan peygamberini beldelerinden 

çıkarmak üzere anlaĢtılar, delileri, çocukları ve köleleri kıĢkırtarak üzerine saldırttılar.  

Peygamberimiz (sav)  Taiften ayrılırken yolun iki tarafına dizilen azgın ayak takımı, 

çocuklar ve köleler peygamberimizi taĢa tuttular. Hz. Zeyd taĢlara engel olmak için nereden 

taĢ gelirse o tarafa yöneliyor ve peygamberimize gelmesini önlemeye çalıĢıyordu. Her tarafı 

kan revan içinde kalmıĢtı. BaĢından fena halde aldığı bir darbe ile yüzü gözü kan içinde 

kalmıĢtı. Buna rağmen etraftan gelen hakaretlere, tükürüklere ve taĢlara elinden geldiği kadar 

engel olmaya çalıĢıyor ama bunu baĢaramıyordu. Peygamberimiz (sav) in de ayakları atılan 

taĢlardan kanamıĢ ve ayakkabıları kan içinde kalmıĢtı.
772

 Taifliler durumu kapılardan 

pencerelerden izliyorlardı. Taif eĢrafından da hiç kimse peygamberimize sahip çıkmadı. 

Nihayet Taif dıĢında bulunan ve Mekke‘li Utbe ve ġeybe bin Rebia‘nın bahçesine sığınana 

kadar kovalayarak geldiler, sonra da dönüp gittiler. Utbe ve ġeybe bin Rebia peygamberimize 

yapılan bu hakaretleri seyrediyorlar ve engel olmuyorlardı.  

Peygamberimiz bağa girdiği zaman onları gördü, ancak onların Ġslama olan 

düĢmanlıklarını bildiği için yanlarına gitmedi. Bir ağacın altına oturdu. Biraz dinlendikten 

sonra kalktı ve iki rekât namaz kıldı. Sonra ellerini semaya kaldırdı ve âlemlerin Rabbi olan 

Allah‘a el açarak halini arz etti ve Ģöyle dua etti:  

―-Allah‘ım! Kuvvetsiz ve zayıf olduğumu, çaresiz kaldığımı, halk arasında hakir 

görüldüğümü sana arz eder; ancak sana şikâyet ederim.  

Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah‘ım! Herkesin hor ve hakir görerek 

dalına bindiği, çaresizlerin Rabbi ancak Sensin. Benim Rabbim ve Mevlam da Sensin. Sen 

beni kötü huylu ve yüzsüz düşman eline düşürmeyecek kadar merhamet sahibisin… 

Allah‘ım! Ben bütün bu sıkıntıları çekmeye razıyım. Yeter ki Senin gazabına 

uğramayayım. Fakat Senin affın ve merhametin bunları bana yaptırmayacak kadar geniştir. 

Allah‘ım Senin azabına uğramaktan, İlahî rızandan uzak kalmaktan Senin ilâhî nuruna 

sığınıyorum. Allah‘ım, Sen razı oluncaya kadar affını dilerim.  

Allah‘ım! Bütün güç ve kuvvet ancak senin elindedir. Âmin!‖
773

 

Bağ sahipleri akrabalık damarı ile peygamberimiz (sav) in halini görmüĢ ne de olsa 

akrabalık ve insanlık damarı ile acımıĢlardı. Kendileri küfrün düĢmanlığı ile peygamberimiz 

(sav) e yaklaĢmamıĢlardı ama yanlarında bulunan bağ bekçisi olarak görevlendirdikleri 

köleleri Addas‘ın eline bir tabak üzüm vererek peygamberimiz (sav) e gönderdiler.  

Addas üzüm tabağını alarak geldi ve peygamberimiz (sav) in önüne koydu. Bağ 

sahiplerinin kendisine yemek üzere gönderdiğini de söylemeyi ihmal etmedi. Peygamberimiz 

(sav) elini tabağa uzattı ve ―Bismillahirrahmanirrahîm‖ diyerek bir salkım aldı ve ikiĢer ikiĢer 

kopararak yemeye baĢladı. Bu durum Addas‘ın dikkatini çekti ve: 

―-Vallahi bu sözü buranın halkı bilmez ve asla söylemezler‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) sordu: 

―-Adın nedir?‖ 

―-Addas efendim.‖ 
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―-Ya Addas nerelisin ve hangi dindensin?‖  

―-Ninova‘lıyım ve Hristiyanım.‖ 

―-Demek sen salih peygamber Yunus bin Metta‘nın memleketindesin öyle mi?‖ 

―-Siz Yunus bin Metta‘yı nereden biliyorsunuz efendim?‖ 

―-O bir peygamberdir ve benim kardeĢim sayılır; çünkü ben de Allah‘ın kendinse 

vahiy indirdiği peygamberlerden biriyim.‖ 

Bunun üzerine Addas yerinden kalktı ve peygamberimizin baĢını, elini ve ayağını 

öptü. Sonra Ģöyle dedi: 

―-Bana Yunus bin Metta‘dan biraz bahseder misin?‖ 

Peygamberimiz (sav) Yunus Suresinden Ģu ayetleri okudu: 

―Bismillahirrahmanirrahîm.  

Hiçbir belde ahilisi yoktur ki kendilerine gönderilen azabı gördükten sonra imanları 

onlara fayda vermiş olsun. Ancak Yunus kavmi bundan müstesnadır. Onlar kendilerine 

indirilen azabı gördüklerinde toptan iman ettiler ve günahlarına tövbe ettiler de biz azabı 

onlardan kaldırdık ve belli bir vatka kadar onları nimetlerimizle rızıklandırdık. 

Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde herkes iman ederdi. Yoksa sen herkesi imana mı 

zorlayacaksın? Hiç kimse Allah‘ın izni olmadan iman edemez. O Allah akıllarını başlarına 

alarak Allah‘ın ayetlerini düşünmeyenleri küfür pisliği içinde bırakır.  

Ey Resûlüm deki: Göklerde ve yerde ne var bir bakın. Ne var ki iman etme niyetinde 

olmayanlara ne deliller ne de peygamberin ikazları hiçbir fayda vermez. 

Onlar kendilerinden önce gelip geçenlerin azabını mı bekliyorlar? Ey Resulüm de ki, 

‗bekleyedurun; biz de sizinle beraber bekliyoruz.‘ Sonra biz Azimüşşan azap gelip çatınca 

peygamberimizi ve iman edenleri kurtarırız.     

Ey Resulüm de ki: Allah‘ı bir tanıyarak yüzünü dosdoğru hanif dini olan tevhide çevir 

ve sakın Allah‘a şirk koşanlardan olma! Allah‘ı bırakıp ta sana ne fayda ve ne de zararı 

dokunmayacak olan şeylere de yalvarma. Bunu yaparsan sen de zalimlerden olursun.‖
774

 

Bu ayetleri dinleyen Addas: 

―-Ben Ģahadet ederim ki sen Allah‘ın kutsal bir peygamberisin‖ dedi.
775

  

Durumu uzaktan seyretmekte olan Utbe bin Rebia, ġeybe‘ye ―O adam senin kölenin 

itikadını bozdu‖ dedi. Sonra kendisi gelince sordular: 

―-Neden onun yanında çok kaldın, onun elini ve baĢını öptün?‖ 

Addas cevap verdi: ―-Efendim, yeryüzünde ondan daha hayırlı bir insan yok. O 

Allah‘ın kutsal bir peygamberdir. O bana öyle Ģeyler anlattı ki onları ancak peygamber olan 

bilebilir.‖ 

Bunun üzerine gülüĢtüler ve: ―-Yazık sana ya Addas! Sen bir hrıstiyan olup senin dini 

ondan daha hayırlı iken nasıl olur da onun dinine girersin?‖ dediler.
776

  

Peygamberimiz Sakif kabilesinden hayır gelmeyeceğini ve Ġslamiyet‘i onlara kabul 

ettiremeyeceğini anlamıĢtı. Meyus ve mahzun bir Ģekilde bağdan ayrıldı ve tekrar geri 

Mekke‘ye yöneldi. Mekke‘ye bir gün, bir gecelik mesafeye gelince Cebrail (as) geldi ve 

peygamberimiz (sav) e seslendi: 

―-ġüphesiz Allah kavminin sana verdiği cevapları iĢitti ve sana yaptıklarını gördü. 

Onlar hakkında dilediğini yapman için beni ve dağlara müekkel olan ―Melekü‘l-Cibal‖ 

meleğini sana gönderdi‖ dedi. 

O anda dağlar meleği ―Melekü‘l-Cibal‖ göründü. Ġsterse Ebu Kubeys ile Kuaykıan 

dağlarını müĢriklerin üzerine kapatabileceğini söyledi. Âlemlere rahmet olarak gönderilen 

Ģefkat ve merhamet kaynağı peygamberimiz (sav) onlara Ģu cevabı verdi: 
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“-Hayır! Asla istemem! Ben Hak Taala’nın bu müĢriklerin sulbünden Allah’a 

Ģirk koĢmadan ibadet edecek bir nesil ortaya çıkarmasını umar ve isterim‖ buyurdu.
777

   

Peygamberimiz (sav) daha sonra Uhud Gününden daha dehĢetli ve sıkıntılı bir gün 

olarak Taiften çıkarıldığı gün olduğunu ifade etmiĢlerdir.
778

  

 

CĠNLERĠN ĠMANA GELMESĠ: 
Peygamberimiz (sav) Mekke yakınlarında ―Batn-ı Nahle‖ mevkiine geldi. Orada bir 

müddet istirahat etti. Gece orada kaldı ve namaz kılarak, Kur‘an-ı Kerim okuyarak geceyi 

ibadet ile geçirdi. Orada bulunan Cinler peygamberimiz (sav) in okuduğu Kur‘anı dinlediler 

ve Müslüman oldular.
779

  

Yüce Allah bu hususu Ģöyle ifade buyurmaktadır: ―Biz Kur‘anı dinlemeleri için 

cinlerden bir topluluğu sana göndermiştik. Huzuruna gelince birbirlerine ‗Susun!‘ dediler ve 

okuduğun Kur‘anı can kulağı ile dinlediler. Kur‘anı dinledikten sonra iman ettiler de 

kavimlerini sakındırmak için kavimlerine geri döndüler.  

Ey kavmimiz, biz Musa‘dan sonra Allah tarafından inzal edilen, kendisinden önceki 

kitapları doğrulayan ve hak ve hakikata irşad eden bir kitap dinledik. Sizi Allah‘a çağıran bu 

kitaba ve peygamberine uyun ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve gelecek olan acı bir 

azaptan sizi korusun dediler. ‖
780

 

Cinler elektrikten yaratılan latif cisimli varlıklar oldukları için letafetlerine dayanarak 

gök kapılarını dinler ve meleklerden haber hırsızlığı yapar, sonra bire on katarak yerdeki 

kâhin dostlarına haber taĢırlardı. Ne var ki vahyin nüzulü ile gök kapıları kendilerine 

kapanmıĢ ve bir daha haber hırsızlığı yapamaz olmuĢlardı. Göklere uzandıkları zaman da fark 

edilerek melekler tarafından yıldız ve Ģahaplarla recm edilip kovuluyorlardı. Bunun sebebini 

araĢtırmaya çıkmıĢlardı ki peygamberimiz (sav) in okuduğu Kur‘anı dinlediler ve haber 

hırsızlığına müsaade edilmemesinin sebebini anlamıĢ oldular.  

Yüce Allah bu hususu da Kur‘anda Ģöyle ifade etmektedir. ―Yemin olsun ki biz dünya 

semasını kandillerle süsledik. Sonra da o kandilleri şeytanları recm etmek için birer taş 

haline getiririz de onları taşlarız.‖
781

   

Daha sonra onların irĢadı ile imana gelen cin taifesi peygamberimiz (sav) ile görüĢmek 

ve iman hakikatlerini doğrudan memba-ı risaletten almak için 300 kiĢilik bir heyetle 

gelmiĢler, peygamberimiz (sav) de onları irĢad için Abdullah bin Mesut (ra) ile beraber gitmiĢ 

ve aralarında üç saate yakın kalmıĢtır.
782

 Batn-ı Nahle vadisine varınca peygamberimiz (sav) 

Abdullah bin Mesud‘un etrafında daire Ģeklinde bir çizgi çizerek ―Bu dairenin ortasında dur 

ve sakın dıĢına çıkayım deme!‖ buyurarak sahabesini oturtmuĢ ve aralarına girmiĢtir. Ġbn-i 

Mesut (ra) orada cinleri görmüĢtür. Abdullah bin Mesud (ra) cinleri gölgeler halinde 

gördüğünü, boyları ve endamlarının Zut kabilesinin adamlarına benzediğini ve beyaz örtüler 

içinde peygamberimizin etrafını kuĢattıklarını ve gece bitimine kadar kaybolduklarını ifade 

eder.
783

   

Bu olaydan sonra Cin Suresi nazil olmuĢtur. Yüce Allah cinlerin Müslüman olmasını 

ve Kur‘anı kabul etmelerini ve dinlemelerini peygamberimiz (sav) e haber vererek yaptığı 

hizmetin ve tebliğ görevinin sonuçsuz ve semeresiz kalmadığını, bunun için vazifesine Ģevkle 
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ve aĢkla devam etmesi gereğini ifade etmiĢtir. Hem peygamberimiz (sav) i teselli etmiĢ, hem 

de cinlerin ve insanların peygamberi olduğunu göstermiĢtir. Bundan dolayı peygamberimiz 

(sav) e ―Rasülü’s-Sakaleyn‖ denilmiĢtir. 

Yüce Allah bu gerçeği inzal buyurduğu Cin Suresinde Ģöyle ifade buyurmuĢlardır: 

―Bismillahirrahmanirrahîm.  

Ey Resulüm! Ashabına ve insanlara haber ver ki ‗Cinlerden bir taifenin Kur‘anı 

dinleyerek şöyle dedikleri bana vahy olundu: ‗Bizi doğru yola ileten harikulade bir Kur‘an 

dinledik ve ona iman ettik. Bizler bundan sonra Rabbimize hiçbir şeyi şirk koşmayacağız. 

Rabbimizin şanı çok yücedir, o eş ve ortak edinmekten de çok yücedir. Bizim akılsızlarımız ise 

Allah hakkında yanlış bir zanna kapılmışlardır. 

İnsanların bir kısmı da cinlere sığınarak onların azgınlılarını artırmışlardır. Onlar da 

Allah‘ın hiç kimseyi ölümünden sonra diriltemeyeceğini zannediyorlardı. Kur‘anı dinleyerek 

biz bunun yanlışlığını anladık. Biz o hidayet rehberi olan Kur‘anı işittiğimizde ona inandık, 

iman ettik. Kim Rabbine iman ederse ne mükâfat için bir eksiklik ten korkar ne de herhangi 

bir haksızlığa uğrar. Bizim aramızda Müslüman olanı da vardır, haktan sapmış ve azmış 

olanlarımız da vardır. Kim Müslüman olursa doğru yolu bulmuştur; haktan ayrılanlar da 

cehenneme odun olmuşlardır‘ derler. 

Ey Resulüm! Eğer insanlar ve cinler hak yolda dosdoğru gitselerdi biz onları bol bol 

rızka kavuştururduk. Biz onları rızk bolluğu ve darlığı ile imtihan eder ve deneriz. Kim 

rabbini anmaktan yüz çevirirse rabbi onu şiddetli bir azaba uğratırız.‖
784

  

 

PEYGAMBERĠMĠZ (SAV) ĠN MEKKE’YE GĠRĠġĠ: 

Peygamberimiz (sav) ―Batn-ı Nahle‖ vadisinde birkaç gün kaldı. Mekke‘ye gitmek 

isteyince Zeyd bin Harise: 

 ―Ya Resulallah! KureyĢ müĢrikleri seni Mekke‘den çıkarttılar. ġimdi onların yanına 

nasıl gidebilirsin?‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) : ―Ya Zeyd! ġüphe yok ki Allah bu dinin yardımcısıdır. Senin 

görmediğin yerlerden bir kapı açacak, bir çıkıĢ yolu gösterecektir‖ buyurdu.  

Hira dağı yakınına varınca Huzaa kabilesinden Ureykıt adında bir adama rast geldiler. 

Peygamberimiz (sav) onu yanına çağırdı. Kendisini tanıttıktan sonra: 

―Ben seni bir Ģey tebliğ etmek üzere elçi olarak Mekke‘ye göndersem gider misin?‖ 

dedi. O da ―Evet, giderim!‖ diyince buyurdular: ―Kimseye görünmeden gizlice Ahnes bin 

ġerik‘e git. Kendisine, ‗Muhammed Allah‘ın kendisine verdiği elçilik görevini yapana kadar 

onu himayene alır mısın?‘ de !..  

Elçi Ureykıt gitti. Ahnes bin ġerik‘i buldu ve peygamberimiz (sav) in sözünü tebliğ 

etti. Ahnes bin ġerik ―Halîf, Sarîh‘i himayesine almaz‖
785

 diyerek himayeyi reddetti. Elçi 

geldi ve onun sözünü peygamberimiz (sav) e nakletti.  

Peygamberimiz (sav) aynı zatı bu defa da Süheyl bin Amr‘a gönderdi. O da ―Âmir bin 

Lüey oğulları, Kaab oğullarını himayeye almaz‖ diyerek red cevabı gönderdi.
786

  

Peygamberimiz (sav) aynı kiĢiye bu defa: 

―Üçüncü sefer benim için elçi olarak Mekke‘ye gider misin?‖ diye sordu. O da 

―Evet!‖ diyince, ―Mut‘im bin Adiy‘e git ve kendisine ‗Muhammed Rabbimin bana verdiği 

elçilik görevini yapana kadar himayesine alır mı‘ diye sormak üzere beni elçi olarak 

gönderdi‖ de, buyurdu.  
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Elçi gitti, bunu Mut‘im bin Adiy‘e söyledi. Mut‘im ―Evet!, olur. Kendisine söyle, 

gelsin. Benim himayemdedir, kendisini korur ve himaye ederim‖ dedi. Elçi Ureykıt geldi 

bunu peygamberimiz (sav) e haber verdi. Peygamberimiz (sav) geceyi bekledi, gece olunca 

gizlice Mut‘im bin Adiy‘in evine gitti ve o geceyi orada geçirdi. Mut‘im bin Adiy sabah 

olunca yedi oğlunu ve kardeĢinin oğullarını ve kavmini yanına çağırdı. Onlara: 

―Silahlanın, kuĢanın Beytullah‘ta rüknün yanında hazır bulunun‖ diye emir verdi. 

Onlar da silahlanarak geldiler ve Kâbe‘nin yanında yerlerini aldılar.  

Onların bu durumunu gören Ebu Cehil, Mut‘im bin Adiy‘e sordu: 

―-Himâyeci misin, tabî misin?‖ 

Mut‘im bin Adiy: 

―-Evet, himayeciyim‖ dedi. 

Ebû Cehil: 

―-Senin himayene aldığın kiĢi, bizim de himâyemizde sayılır‖ dedi ve ona yumuĢak 

cevap verdi.
787

  

Biraz sonra peygamberimiz (sav) yanında Zeyd bin Harise olduğu halde Mut‘imin 

silahlı oğulları ile beraber Kâbe‘ye geldi. Mut‘im atının üzerinde üzengileri üzerinde ayağa 

kalkarak Ģöyle hitap etti: 

―-Ey KureyĢ cemaati! Bilin ki bundan sonra Muhammed benim himayem altındadır. 

Bundan sonra ona dokunan bize dokunmuĢ olur. Ona hakaret eden bize hakaret etmiĢ olur. 

Kimse ona dokunmasın ve hakaret etmeye teĢebbüs etmesin!‖ dedi.  

Ebu Cehil bunu duyunca biraz önce söylediği sözden dolayı piĢman oldu. Ancak 

hiçbir Ģey söylemeden dinlemek durumunda kaldı. Peygamberimiz (sav) Kâbe‘yi yedi defa 

tavaf etti. ―Haceru‘l-Esved‖i selamladı ve ―Makam-ı Ġbrahim‖de iki rekât namaz kıldı. Sonra 

evine gitmek üzere Kâbe‘den ayrıldı. Mut‘îm ve oğulları peygamberimiz (sav) in çevresinde 

yerlerini alarak evine kadar getirdiler. Sonra nöbetleĢe peygamberimizi korumak üzere evinin 

çevresinde yerlerini aldılar.
788

 

Peygamberimiz (sav) yılar sonra Mut‘im bin Adiyy‘in bu himayesini ve iyiliğini 

unutmamıĢ Bedir esirleri içinde Mut‘im bin Adiyy‘in oğlu Cübeyr‘e:  

―Mut‘îm sağ olsaydı, Ģu kokmuĢlar hakkında bana ne söyleseydi onun hatırı için 

bağıĢlar ve serbest bırakırdım‖ buyuracaktır.
789

  

 

EBU CEHĠLĠN PEYGAMBERĠMĠZ (SAV) ĠLE ALAY EDĠġĠ: 

Peygamberimiz (sav) bir gün Kabeye tavaf ve ibadeti için girmiĢti. Bu sırada KureyĢ 

müĢrikleri kabe çevresinde bulunuyorlardı.  

Ebu Cehil peygamberimiz (sav) in geldiğini görünce alaylı bir Ģekilde: 

―-Ey Abd-i Menaf oğulları! Bu sizin peygamberinizdir‖ dedi. 

Utbe bin Rebia:  

―-Bizden bir peygamber ve değerli bir insanın çıkmasına niçin haset ediyorsun, neden 

beğenmiyorsun?‖ Ģeklinde cevap verdi.  

Ebu Süfyan da: ―-Bizden bir peygamber olması seni niçin ĢaĢırtıyor?‖ diyince Ebu 

Cehil cevap verdi: 

―-YaĢlılar dururken onların arasından bu gencin peygamber olmasına ĢaĢarım‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav) onların konuĢmalarını iĢitti ve yanlarına geldi ve Ģöyle dedi: 

―-Ey Utbe, Ey Ebu Süfyan! Sizin gayretiniz Allah ve Resulü için değil, ancak soy-sop 

ve akrabalık içindir. Sen Ey Ebu‘-Hakem bin HiĢam (Ebu Cehil) çok geçmeden öyle bela ve 

musibetlere uğrayacaksın ki çok az gülecek pek çok ağlayacaksın.. Sizler ey KureyĢ ileri 

gelenleri! Vallahi çok geçmeden hoĢlanmadığınız bu dine girmeye çalıĢacaksınız!‖ buyurdu.  
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Bu arada Ubey bin Halef: 

―-Ya Muhammed çok konuĢma! Bir gün ben seni öldürebilirim‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) ona döndü ve: 

―-Senin beni öldürmeye gücün yetmez; ama Allah‘tan umarım ki senin ölümün benden 

olacaktır‖ Ģeklinde cevap verdi. 
790

 

Ebu Cehil ileri atıldı ve: 

―-Ya Muhammed, madem peygamberim diyorsun söyle bakalım avucumda ne var?‖ 

diyerek avucundakini bilmesini istedi. Peygamberimiz (sav) Ģöyle cevap verdi: 

―-Ya Eba‘l-Hakem! Ben mi avucundakileri bileyim, yoksa avucundakiler mi benim 

kim olduğumu bilsinler‖ buyurdu.  

Ebu Cehil:  

―-Bu daha da gariptir! Onlar sana Ģahitlik yapsınlar‖ dedi ve avucunu açtı. Avucunda 

küçük taĢlar vardı. Peygamberimiz (sav) o taĢları kendi avucuna aldı. TaĢlar ―La ilahe illallah 

Muhammed Resulallah‖ demeye baĢladılar.  

Bunun üzerine Ebu Cehil: 

―-Bu Muhammed‘in sihridir! Sizi temin ederim ki Muhammed bu zamanın en büyük 

sihirbazıdır. ġayet diğer kabilelerle bu konuda bir üstünlük yarıĢı olsa biz bu konuda ondan 

yararlanırız‖ dedi.
791

  

 

 

MÜLK SURESĠNĠN NÜZULÜ 

Yüce Allah vahdaniyetini ilan etmek, mü‘minlerin imanlarını artırmak, müĢriklerin 

ilka ettikleri Ģüphe ve tereddütleri gidermek ve gönüllerde imanı tesis etmek üzere ayetlerini 

inzal buyurmaya devam ediyordu. Peygamberimiz (sav) de nazil olan bu sure ve ayetleri 

yazdırarak vahiy kâtipleri tarafından mü‘minlere ulaĢtırıyor ve neĢrediyor, çeĢitli vesilelerle 

çevre beldelerde olanlara öğrenmeleri ve öğretmelerini sağlıyordu.  

Mekke‘de inananlar az sayıda kalmıĢ, mü‘minler çevre kabilelere ve HabeĢistan gibi 

güvenli yerlere gitmiĢlerdi. Mekke‘de kalıp ta inancını gizleyen ve Kur‘an-ı Kerimi 

diğerlerine ulaĢtırmak, öğrenmek ve öğretmek gibi vazifeleri omzuna alarak hizmet etmek 

isteyen sahabeler de vardı. Onlar peygamberimize (sav) nazil olan ayet ve sureleri hemen 

ezberliyor, yazarak gizlice çevreye ulaĢtırıyorlardı. Ayrıca sahabelerin sordukları, anlamak 

istedikleri ayetlerin anlamlarını da peygamberimiz (sav) den sorarak öğreniyor ve 

sohbetlerinde bunları baĢka sahabelere anlatıyorlar, böylece ilmin yayılmasını sağlıyorlardı. 

Ne yazık ki bu sahabelerin çoğu Bedir‘de ve Uhud‘da ve müĢriklerin tuzaklarına düĢerek Ģehit 

olmuĢlardır.  

Sahabeler nazil olan Kur‘an ayetlerini ve sureleri ―Kırtas‖ denen derilere, hurma 

yapraklarına, beyaz bez parçalarına, ve ince tahtalara yazarak öğrenip, öğretiyorlardı. Bütün 

bunlar Hz. Ebubekir (ra) zamanında Kur‘anın bir araya cem edilmesi esnasında toplanarak bir 

heyet huzurunda okunup Ana Kitap olan ―Kitab-ı Ümm‖ de yazıldıktan sonra imha 

edilmiĢlerdir. 
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Peygamberimiz (sav) Taif‘ten dönüĢünden bir müddet sonra Mülk Suresi nazil oldu. 

Bu surede yüce Allah Ģöyle buyuruyordu: 

―Bismillahirrahmanirrahim.  

Her şeyin mülkü ve melekûtu elinde olan Allah‘ın şanı ne yücedir. O Allah her şeye 

kadirdir. Biz Azimüşşan hayatı ve ölümü hanginiz daha hayırlı iş yapacaksınız diye sizleri 

imtihan etmek için yarattık. Allah‘ın kudreti her şeye galiptir Allah tüm varlıklardan 

müstağnidir, kendisine af ve mağfiret için müracaat edeni de çok çok bağışlayandır.  

Görmez misiniz ki Allah üzerinizdeki semayı birbiri ile ahenk içerisinde nasıl yedi kat 

olarak yaratmıştır. Rahmanın yarattığında hiçbir düzensizlik göremezsiniz. Haydi gözünüzü 

çevirin en küçük bir kusur görebilir misiniz? Kusur bulmak için gözünüzü tekrar takrar 

çevirip inceleseniz de hiçbir kusur bulamazsınız da gözünüz yorgun bir şekilde size 

dönecektir. 

Yemin olsun ki biz dünya semasını kandillerle süsledik. Biz yıldızları sizin istifadenize 

verip rahmetimizi gösterdiğimiz gibi, o yıldızlarla şeytanları taşlayarak kudretimizi izhar 

ederiz. Biz inkârcı şeytanlar için ayrıca alevli ateş azabını hazırlamışızdır. Rablerini inkar 

edenler için de cehennem azabı vardır. Orası dönülecek ne kötü bir yerdir. Cehenneme 

atılanlar cehennemin kaynamasından ortaya çıkan gürültüsünü ve gürlemesini işitirler. O 

cehennem kâfirlerin inkârlarından dolayı neredeyse parçalanacak dereceye gelir.  

İnkârcılardan her biri oraya atıldıkça cehennem bekçileri onlara ‗Size bu cehennem 

azabından korkutan bir peygamber gelmedi mi?‖ diye sorarlar. Onlar da ‗Evet, bize bir 

peygamber geldi; ama biz onu yalanladık ve Allah size hiçbir şey göndermedi, siz büyük bir 

yanılgı ve sapıklık içindesiniz‘ dedik. Keşke biz düşünseydik ve aklımızı kullanmış olsaydık 

buraya gelmezdik. Ne olaydı da düşünseydik.‖ Günahlarını işte böyle itiraf ederler. Bu ateş 

ehli Allah‘ın rahmetinden uzaktırlar.  

Rablerini görmedikleri halde O‘ndan korkanlara gelince muhakkak ki onlar için 

Allah‘tan mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır. Sizler ister sözlerinizi gizleyin, isterseniz 

açığa vurun, hiç şüphesiz Allah kalbinizden geçenleri ve gönlünüzde saklı olanları bilir. 

Yaratan hiç bilmez mi? Onun ilmi her şeye nüfuz eder, o her şeyden haberdardır.  

Üzerinde gezin ve Allah‘ın verdiği rızktan yiyesiniz diye yeryüzünü sizin emrinize ve 

istifadenize veren O‘dur. Sonunda dönüşünüz de onun huzurunadır.‖
792

 

 

Peygamberimiz (sav) surenin nazil olmasından sonra sahabelerine haber verdi ve 

vahiy kâtiplerine yazdırdı. Diğer sahabelere duyurmaları ve öğretmelerini tavsiye etti. Sonra 

Ģöyle buyurdu: ―Bu, Tebareke‘l-Mülk suresidir ve otuz ayettir. Bu sureyi okuyana Allah kabir 

azabı vermez. Bu sure kabir azabına mani olduğu için ―Mânia Suresi‖ denir. Okuyanı Cennete 

gidene kadar korur ve savunur. KiĢi bağıĢlanana kadar da Allah‘a Ģefaatte bulunur.‖
793

  

Peygamberimiz (sav) in bu beyanlarını da iĢiten sahabeler daha da ciddiyet ve Ģevkle 

Tebareke suresini okuyarak ezberlemeye ve diğer mü‘minlere, kendi ailelerine ve çocuklarına 

öğretmek için dağıldılar. Her sahabe kendisini tebliğ için görevli kabul ederek, Ģevkle bir 

baĢkasına öğretmek üzere kararlı bir Ģekilde peygamberimiz (sav) in yanından ayrıldı. 

 

PEYGAMBERĠMĠZ (SAV) ĠN KABĠLELERĠ ĠMANA DAVETĠ 

Peygamberimiz (sav) haz mevsiminde Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz panayırlarına 

gider, çevre kabilelerden hac ve alıĢveriĢ için gelen insanlara Allah‘ın birliğini, ahireti, 

öldükten sonra dirilmeyi anlatırdı. Kendisine nazil olan Kur‘anı okur ve merak ettikleri 

konularda bilgiler verirdi.  
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Ukaz panayırı panayırların en büyüğü idi.
794

 Zilkade ayında kurulur ve yirmi gün 

boyunca devam ederdi. Havazin, Gatafan, Eslem, Benî Haris ve Mustalıklar hep oraya gelir 

mallarını sergiler, Ģairlerini ve hatiplerini getirir hem hac, hem ticaret, hem de yarıĢmalar 

yaparlardı.
795

 Her yerin eĢrafı, Hac ve ticaret mevsiminde orada hazır olurlardı. Mecenne 

panayırı on gün, Zülmecaz ise sekiz gün devam ederdi.  

Peygamberimiz (sav) bu panayırlara hem hac, hem de ticaret için gelen kabilelerin 

konakladıkları yerleri gezerek onlara kendini tanıtır ve davası olan ―Tevhid ve HaĢir‖ davasını 

anlatırdı. Peygamberimiz (sav) bu Ģekilde Benî Âmir bin Sa‘sâ,  Muharib bin Hasafe, Fezâre, 

Gassan, Mürre, Hanife, Süleym, Abs, Benî Nasr, Benî Bekâ, Kinde, Kelb, Hâris bin Kâab, 

Uzre, Hadârime gibi Arap kabilelerini dolaĢmıĢtı.
796

 Onlar peygamberimizi (sav) dinledikten 

sonra kimi KureyĢten çekindikleri için, kimisi de düĢmanlığından dolayı ―Ġçinde bulunduğun 

cemaat ve kavmin, yakınların ve akrabaların seni daha iyi tanırlar. Onların kabul etmediği bir 

Ģeye bizi davet etmen doğru değil‖ veya ―Önce onlar kabul etsinler sonra biz de sana uyarız‖ 

derlerdi.
797

 Bazıları çok iyi davranır, dinlerlerdi; bazıları ise çadıra hiç kabul etmezdi; bazıları 

ise peygamberimize (sav) laf atardı. Bazı kendini bilmezlerin taĢ attıkları da olurdu.  

Bu arada Ebu Leheb ve Ebu Cehil gibi peygamberimiz (sav) in hem akrabası ve hem 

de KureyĢin ileri gelenleri ―Sakın hâ! KureyĢin genci sizi aldatmasın, dininizden 

döndürmesin. Kendi kavmini bozup dağıtan birisi sizi ıslah edecek değil!‖ diyerek 

peygamberimizin arkasından gezerlerdi.
798

 

Peygamberimiz (sav) bir gün yanına Hz. Ebu Bekir (ra) ve Hz. Ali (ra) alarak 

kabilelere imanı anlatmak üzere Mina‘ya gitti. DolaĢa dolaĢa bir meclise vardı. O mecliste 

sükûnet ve ağırbaĢlılık hâkimdi. Olgun bir cemaat olduğu her haliyle belli oluyordu. Önce Hz. 

Ebu Bekir (ra) onların yanına vardı ve selam verdi: 

―Sizler hangi kavimdensiniz?‖ diye sordu. 

Onlar: 

―Biz ġeyban ve Sa‘lebeoğullarıyız‖ dediler.  

Mefruk bin Amr, Hânî bin Kabusâ, Müsennâ bin Hârise, Numan bin ġerik bu kavm 

içinde bulunuyordu. Hz. Ebu Bekir (ra) a en fazla yakınlık göstereni de Mefruk bin Amr idi. 

Bu zat yakıĢıklı ve endamlı olup, saçlarını örgü yaparak iki yanına örgü gibi yaparak iki 

yanına salmıĢtı. Çok düzgün bir konuĢması vardı. Hz. Ebu Bekir (ra) onunla konuĢtu. Asker 

sayılarını, düĢmana karĢı mücadelelerinde nasıl olduklarını ve kendilerine sığınanı nasıl 

himaye ettiklerini sordu. Sonra peygamberimiz (sav) göstererek: 

―KureyĢ‘in kendisine eziyet ettiği Allah‘ın peygamberi iĢte budur. Siz de bu hususta 

bazı Ģeyleri duymuĢsunuzdur‖ dedi. Onlar ―Gelsin konuĢalım‖ dediler.  

Hz. Ebu Bekir (ra) döndü ve peygamberimiz (sav) in yanına geldi ve Ģöyle dedi:  

―ġeyban ve Sa‘lebeoğullarının ileri gelen Ģerefli kiĢileri buradadır. Mefruk bin Amr, 

Hânî bin Kabîsâ, Müsennâ bin Hârise, Numan bin ġerik bu kavm içinde bulunuyorlar‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav) onlara yaklaĢtı. Ayağa kalkarak karĢıladılar ve peygamberimize 

(sav) yer gösterdiler, oturdu. Mefruk bin Amr peygamberimize (sav) dönerek: 

―Sen insanları neye davet ediyorsun?‖ diye sordu. 

Peygamberimiz (sav) buyurdu: 

―Ben sizi kendisinden baĢka ilah olmayan Allah‘ın birliğini tasdik etmeye, benim 

O‘nun peygamberi olduğuma inanmaya, Allah tarafından bana emredilen Ģeyleri yerine 

getirinceye kadar beni korumaya, barındırmaya ve bana yardımcı olamaya davet ediyorum. 
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KureyĢ bu konuda bana yardımcı olmuyor, batılı yüce tutup Hak‘tan yüz çeviriyorlar‖ 

buyurdu.  

Mefruk: 

―Ey Kureyşli kardeş! Sen insanları daha nelere davet ediyorsun, bize anlat‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav) Kur‘andan bazı ayetleri okuyarak cevap verdi: 

―Ey Rasülüm de ki: Gelin Rabbinizin neyi haram kıldığını size bildireyim. Hiçbir şeyi 

ona ortak koşmayın. Anne ve babaya iyilikte bulunun. Fakirlik endişesi ile çocuklarınızı 

öldürmeyin; sizi de onları da rızıklandıran biziz. Fuhşun gizlisine de açığına da yaklaşmayın. 

Allah‘ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. İşte akıl edip düşünesiniz diye Allah 

bunları size haram kılmıştır. 

Rüştüne erişinceye kadar yetim malını koruyun, ölçü ve tartıda da adaleti gözetin. Biz 

kimseye gücünden fazla yük yüklemeyiz. Kendi akrabanız hakkında bile olsa konuştuğunuz 

zaman adil olun. Allah‘ın emirlerini ve Allah için yaptığınız ahitlerini yerine getirin. Düşünüp 

öğüt alasınız diye Rabbiniz bunları size emretmiştir.  

İşte benim dosdoğru yolum budur; siz de ona uyun. Başka yollara sapmayın ki sizi 

fırkalara bölüp Allah‘ın yolundan ayırmasın. Allah‘ın emi ve yasaklarına karşı gelmekten 

sakınasınız diye Allah bunları size emretti.‖
799

 

Mefruk ve yanındakiler okunan bu Kur‘an ayetlerini dinledi ve: 

―Ey KureyĢli! Bu sözler yeryüzü halkının sözleri değildir; olsaydı bize meçhul 

olmazdı, biz bilirdik. Söyle bakalım Allah daha baĢka neleri emretti.‖ 

Bunun üzerine peygamberimiz (sav) buyurdu: 

―Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabayı görüp gözetmeyi emreder. 

Haksızlık ve zulümden, aklın ve dinin çirkin gördüğü kötülüklerden ve nefsin çirkin arzu ve 

isteklerine uymaktan sizleri sakındırır. İyice anlayıp uygulayasınız diye size böyle öğüt 

veriyor.‖
800

  

Bu ayetleri dinledikten sonra Mefruk bin Amr Ģöyle dedi: 

―Ey KureyĢli kardeĢ! Sen beni ahlakın en güzeline, en üstününe ve amellerin en 

iyisine çağırdın. Seni yalanlayan sana iftira etmiĢ olur. Ġçimizde Hâris bin Kabîsâ bizim 

büyüğümüz ve önderimizdir. Bir de onun ne dediğine bakalım.‖  

Bunun üzerine söz alan Hâris bin Kabîsâ peygamberimize (sav) dönerek Ģöyle dedi: 

―Ey KureyĢli kardeĢ! Söylediklerini dinlemiĢ ve sözünü tasdik etmiĢ bulunuyorum. Bu 

söylediğin Ģeyler doğrudur. Ancak ben iyice düĢünmeden ve kavmimizin çoğunun 

onaylamayacağı ve bizi acele etmekle ve tedbirsiz davranmakla suçlayacağı bir Ģekilde 

dinimizi terk edip dininize girmeyi uygun bulmuyorum ve kavmimizin gıyabında herhangi bir 

akit yapmayı da uygun görmüyorum. ġimdi sen dön git, iyice düĢün; biz de düĢünelim. 

Müsennâ bin Hârisâ bizim askerî kumandanımızdır ve savaĢ iĢlerinden anlayan birisidir, onu 

da dinlemeliyiz. O da fikrini söylesin.‖  

Müsennâ bin Hârisâ söz aldı ve Ģöyle dedi: 

―Ey KureyĢli! Ben de sizleri dinlemiĢ bulunuyorum. Söylediğin Ģeyler hoĢuma gitti. 

Ben de Hâris bin Kabîsâ‘ya katılıyorum. Biz iki bulanık suyun arasında konaklamıĢ bir 

topluluğuz. Biz bir taraftan Araplara ve KureyĢ‘e, diğer yandan da Farslılara bağlıyız. 

Herhangi bir hadise çıkarmayacağımıza dair Kisra bizden söz almıĢtır. Sizi KureyĢ‘e karĢı 

korursak Farslılara karĢı kendimizden emin olamayız.‖ 

Peygamberimiz (sav): 

―Sizler kötü cevap vermediniz; gerçeği apaçık ifade ettiniz. Ancak her iki taraftan 

emin olmayan Allah‘ın dinine yardımcı olamaz‖ buyurdu ve Hz. Ebu Bekir (ra) ın elinden 

tutarak onların yanından ayrıldı.
801
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Ebu Leheb’in Peygamberimizi (sav) Takip Ederek Yalanlaması: 

Rabia bin Abbad ed-Dîlî diyor ki, peygamberimizi (sav) Zül-Mecaz panayırında 

gördüm.  

―Ey Nâs! ‗Lâ Ġlahe Ġllallah‘ diyerek kendinizi cehennem azabından kurtarın!‖ diye 

sesleniyordu. Nereye gitse halk yanına toplanıyor ve onu görmek için birbirlerinin üzerine 

yığılıyorlardı.  

Onun arkasından ĢaĢı gözlü, güzel ve yumru yüzlü, saçlarını iki bölük halinde örgü 

yaparak omzundan aĢağı sarkıtmıĢ bir adam da o nereye giderse arkasından gidiyor ve:  

―Ey Ġnsanlar! Bu dinden çıkmıĢ birisidir, sakın sizi aldatıp da atalarınızın dininden 

vazgeçirmesin‖ diye sesleniyordu.  

―Bu zat kimdir?‖ diye sordum. ―Muhammed bin Abdullah‘tır. Kendisinin peygamber 

olduğunu söylüyor. O ĢaĢı gözlü zat da onun amcası Ebu Leheb‘dir‖ dediler.
802

 

Rebî bin Abbad da Ģöyle der: 

―Ben yetiĢkin bir genç idim. Babam ile hac ve ticaret için Mina‘da bulunuyorduk. 

Resülullah Arap kabilelerini dolaĢarak ―Ey Filanoğulları! Allah‘tan baĢka tapındığınız Ģu 

putları atarak Allah‘a ibadet etmeye, benim de Allah‘ın peygamberi ve elçisi olduğuna 

inanmaya sizleri çağırıyorum. Allah‘ın bana verdiği risalet ve elçilik görevini yapana kadar 

beni korumanızı istiyorum. Ben Allah‘ın peygamberiyim!‖ diyordu.  

Arkasında ĢaĢı gözlü ve güzel yüzlü birisi dolaĢarak ―Ey Filanoğulları! Sakın buna 

inanmayın! Ben onun yakını ve akrabasıyım. Onu çok iyi tanırım. O sizi dininizden 

vazgeçirmeye ve kendisinin getirdiği bid‘alara uymaya çağırıyor. Sizi atalarınızın yolundan 

ayırmaya çalıĢıyor‖ diyordu.  

Ben babama sordum: ―Bu zatı takip eden ve yalanlayan kimdir?‖  

Babam: ―Onun amcası Ebu Leheb Abdu‘l-Uzza bin Abdulmuttalib‘dir‖ dedi.
803

 

Târık bin Abdullah el-Muharibî (ra) gördüğünü Ģöyle anlatmaktadır:  

―Ben Rasulullahı (sav) Zül-Mecaz panayırında gördüm. Üzerinde kırmızıçizgili bir 

cübbe vardı. Yüksek bir avaz ile: ‗La Ġlahe Ġllallah deyin ve cehennem azabından kutulun!‘ 

diye sesleniyordu.  

Bir adam elinde taĢlar ile onu takip ediyordu. ―Ey Ġnsanlar! O bir sihirbazdır, sizi 

yolunuzdan etmek istiyor. Sakın ona kanmayın‖ diyor elindeki taĢları peygambere atıyordu. 

AtmıĢ olduğu büyükçe bir taĢ ile ayak bileği kanamıĢtı.  

Orada bulunanlara ―Bunlar kimlerdir?‖ diye sordum.  

―O genç Abdulmuttalib oğullarından biridir. O taĢ atan da amcası Abdu‘l-Uzza Ebu 

Leheb‘dir‖ dediler.
804

 

Aynı Ģekilde Ebu Cehil de peygamberimiz (sav) in konuĢmalarını protesto ediyor ve 

arkasından dolaĢıyordu.
805

 

 

Peygamberimiz (sav) in Her ĠĢkenceye Katlanarak Tebliğ Görevini Yapması: 

Müdrik el-Ezdî o dönemde gördüğünü Ģöyle anlatmaktadır.  

―Babamla beraber Hac yapmak içim Mekke‘ye gelmiĢ, Mina‘da konaklamıĢtık. Orada 

bir topluluk ile karĢılaĢtım. Babama sordum: 

―Bu insanlar niçin toplanmıĢlar?‖ 

Babam: 

―ġu kavminin dinini terk etmiĢ olan adam için‖ dedi.  
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Baktım. Allah‘ın Resûlünü gördüm. ―Lâ Ġlahe Ġllallah deyin ve kendinizi cehennem 

azabından kurtarın!‖ diye sesleniyordu. Ġnsanların kimisi onun yüzüne tükürüyor, kimisi 

baĢına toprak saçıyor, kimisi de ona sövüp sayıyordu. Bu durum öğleye kadar devam etti. Ben 

çocuk olduğum için merakla arkasını takip ediyordum.  

O sırada boynu açılmıĢ bir Ģekilde elinde su kırbası ile bir kız çocuğu ağlayarak geldi. 

Resulüllah‘ın önünde durdu. Resulullah (sav) su kabını elinden aldı, elini yüzünü yıkadı ve 

suyundan içti. BaĢını kaldırdı ve Ģöyle dedi: 

―Kızım! Boynunu baĢörtüsü ile ört! Baban hakkında da endiĢe etme! Allah‘ın 

kendisini koruduğu birisine insanlar zarar veremezler. Korkma, onlar beni ne tuzağa düĢürüp 

öldürebilirler, ne de hakaretleri ile zillete düĢürebilirler.‖ 

―Bu kız kimdir?‖ dedim. 

―O kendi kızı Zeynep‘tir‖ dediler.
806

 

 

Mucizeler: 

Bu panayırlarda peygamberimizden (sav) mucize isteyenler de yok değildi. Bir gün bir 

putperest peygamberimiz (sav) in yanına geldi. Ağlayarak: ―Benim bir kızım vardı. Beraber 

hacca geliyorduk, Ģu yakın derede öldü.  Oraya gömdüm. Bu ölmüĢ kızımı diriltirsen sana 

iman ederim‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) onun haline acıdı ve: 

―Gel oraya gideceğiz..‖ dedi.  

Beraber gittiler. Resul-i Ekrem (sav) mezarın baĢına vardı ve ―Ey Filâne!‖ diye 

çağırdı. Birden o ölmüĢ kız ses verdi: ―Lebbeyk ve sa‘deyk! Buyur ya Resulallah! ‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav) buyurdu: 

―Tekrar peder ve validenin yanına dönmeyi arzu eder, ister misin?‖  

O kızcağız dedi:  

―Yok, hayır, istemem! Ben onlardan daha hayırlısını burada buldum..‖
807

 

 

Yine bir defasında doğuĢtan konuĢamayan, aptal bir çocuk anne ve babası tarafından 

getirildi. Peygamberimiz (sav) abdest aldı, sonra suyu ağzına aldı ve mazmaza yaptı, o suyu 

annesine verdi ve ―Bunu çocuğa içir‖ buyurdu. Çocuk suyu içtikten sonra hastalığından ve 

belâsından eser kalmadı. Öyle akıl ve kemal sahibi oldu ki akıllı insanların fevkine çıktı.
808

 

Bir defasında da doğuĢtan dilsiz bir çocuk getirildi. Peygamberimiz (sav) çocuğa hitap 

etti. ―Ben kimim?‖ KonuĢamayan dilsiz çocuk selis bir ifade ile: 

―ġahadet ederim ki sen Allah‘ın Resulüsün‖ dedi ve konuĢmaya baĢladı.
809

 

Bu ve benzer mucizeler halk arasında çok etkili oluyor ve halk Allah‘ın seçilmiĢ bir 

kulu ve peygamberi karĢılaĢmanın sevincini ve hazzını yaĢıyorlardı. Ancak KureyĢ‘ten ve 

kabile ileri gelenlerinden çekinerek kendilerine dünyevî bir zarar gelmemesi için imanlarını 

gizliyor veya iman etmekten imtina ediyorlardı. Kabile reisleri de KureyĢ ile yaptıkları 

anlaĢmaları bozmak istemedikleri için peygamberimize (sav) açıktan destek vermiyorlardı. 

Peygamberimiz (sav) Medine‘de Evs ve Hazrec kabilelerinin desteğini alarak 

güçlenerek Bedir‘de KureyĢe galip gelince bu kavim ve kabilelerin hepsi imanlarını izhar 

ederek peygamberimiz (sav) in etrafında toplanmıĢlardır. 

 

Kinde Kabilesinin Cevabı: 

Peygamberimiz (sav) bir gün Ukaz panayırına giderek Kinde kabilesine baĢvurdu. 

Arap kabileleri içerisinde Kinde kabilesinden daha mülayimi yoktu. Kabilenin ileri 
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gelenlerinden Müleyh‘in yanına gitti. Onunla ve yanındakilerle konuĢtu. Kendisinin Allah‘ın 

peygamberi olduğunu, ancak kavminin kendisine düĢmanlık yaptığını anlattı. Onları Allah‘ın 

birliğine iman etmelerini ve kendisini de O‘nun elçisi olarak kabul etmelerini istedi. Onlara 

Allah‘ın ayetlerini okudu. Sonunda kendisini himaye etmelerini rica etti.  

Onlar Ģöyle cevap verdiler: 

―Bu anlattıklarından daha güzel söz olamaz; ama biz atalarımızın taptığı dine devam 

edeceğiz.‖ 

Ġçlerinden birisi dedi: 

― Ey kavmin ileri gelenleri! ġu zatın davetini herkesten önce sizler kabul edin. Vallahi 

ehl-i kitap olan Yahudiler diyorlar ki ‗Haremden bir peygamber çıkacak…‘ ĠĢte onun gölgesi 

üzerimize düĢmüĢtür. Öyle ise bu Ģeref bize ait olsun.‖ 

Ġçlerinde gözü kör ve tecrübesi ile hürmet edilen bir ihtiyar vardı, söz aldı ve: 

―Kavim ve kabilesinin kabul etmediği ve yurtlarından çıkarmak istedikleri birisini 

sizin himayenize almanız tüm Araplar ile savaĢmayı göze almanız demektir. Hayır, hayır!.. 

Biz bunu kabul edemeyiz!‖ dedi. 

Uzun müzakerelerden sonra Peygamberimiz (sav) in davetini kabul etmekten çekinme 

yönünde görüĢ birliğine vardılar. Peygamberimiz (sav) de üzgün bir Ģekilde oradan ayrılmak 

zorunda kaldı. Kindeliler de kendi yurtlarına döndüler.
810

  

Daha sonra durumdan haberdar olan bir Yahudi onlara Ģöyle dedi: ―Vallahi siz 

nasibinizi geri çevirmiĢsiniz. Eğer o zata tabii olmuĢ olsaydınız tüm Araplara üstün 

olurdunuz. Biz o zatın sıfatlarını kitaplarımızda okuyoruz.‖ Kindeliler ise ona cevaben, ―Bir 

sonraki sene yine hac için geleceğiz.‖ Ancak o sene kavmin ileri gelenleri o kiĢileri tespit 

ederek hacca gelmelerine müsaade etmediler. O Yahudi de öldü. Ölürken peygamberimizi 

(sav) tasdik ettiğini ve ―Ben Muhammed‘in Allah‘ın elçisi olduğuna Ģahitlik ederim‖ diyerek 

ruhunu teslim ettiğini yanındakiler duyarak haber verdiler.
811

 

 

 

PEYGAMBERĠMĠZ (SAV) ĠN HZ. AĠġE ĠLE NĠġANLANMASI VE HZ. 

SEVDE ĠLE EVLENMESĠ 

Osman bin Mazun‘un zevcesi olan Havle binti Hakîm es-Sülemiyye peygamberimize 

(sav) gelerek: 

―Ya Rasulallah! Evine gelince Hz. Hatice‘nin yokluğunu hissediyorum‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav) buyurdu: 

―Evet öyledir. O çocuklarımın annesi ve evimin sahibi, görüp gözeteni idi.‖ Aralarında 

Ģöyle bir konuĢma cereyan etti. 

Havle: 

―Ya Rasulallah! Evlenmez misiniz?‖  

―Kiminle evleneyim?‖ 

―Kız istersen kız ile, dul istersen dul ile..‖ 

―Kız kimdir?‖ 

―Sana en sevgili olan Ebu Bekir‘in kızı.‖ 

―Dul olan hangisidir?‖ 

―Zem‘â‘nın kızı Sevde..‖ 

―O zaman git, her ikisi için de konuĢ.‖ 

Havle Hz. Ebu Bekir (ra) ın evine vardı. Hanımı Ümm-ü Ruman orada idi. Ona: 

―Ey Ümm-ü Ruman! Yüce Allah size hayır be bereketten neyi nasip etti, biliyor 

Musun?‖ 

Ümm-ü Ruman: 
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―Neyi nasip etti?‖  

―Resulullah kendisine AiĢe‘yi istemek üzere beni gönderdi.‖ 

―Bekle. Ebu Bekir gelsin.‖ 

Ebu Bekir (ra) gelince Havle ona da aynı Ģeyi söyledi. Hz. Ebu Bekir (ra) düĢündü ve 

Ģöyle dedi: 

―Ben onun din kardeĢiyim. AiĢe‘de onun din kardeĢinin kızıdır. Bu kendisine helal 

olur mu?‖ 

Havle hemen dönerek peygamberimize (sav) geldi ve durumu haber verdi. 

Peygamberimiz (sav) Ģöyle buyurdu: 

―Dön ve Ebubekir‘e de ki: Benim ona kardeĢ oluĢum nesep yönü ile ve süt kardeĢliği 

cihetiyle değildir. Din yönü iledir. Dolayısıyla kızı bana helaldir.‖ 

Havle hemen dönerek durumu Hz. Ebu Bekir‘e (ra) haber verdi. Hz. Ebu Bekir (ra) 

peygamberimizi (sav) evine davet etti ve Hz. AiĢe‘yi (ra) kendinse niĢanladı. Hicretin birinci 

senesinde Medine‘de de nikâhlayarak peygamberimize (sav) verdi. Böylece peygamberimiz 

(sav) Hz. AiĢe ile iki veya üç yıl niĢanlı kaldılar.
812

 

Havle Hz. AiĢe‘yi dünürledikten sonra Hz. Sevde Binti Zem‘â‘nın yanına vardı. Ona:  

―Yüce Allah‘ın hayır ve bereketten üzerinize neyi nasip ettiğini biliyor musun?‖ 

Sevde: 

―Nedir o hayır ve bereket?‖ 

Havle:  

―Resulullah seni istemek üzere dünürlüğe beni gönderdi.‖ 

Sevde: 

―Bunu istiyorsan babamın yanına gitmelisin‖ dedi. 

Sevde‘nin babası Zem‘â çok yaĢlı birisi idi. Havle ona gitti ve cahiliye selamı ile 

selam verdi.  

Zem‘â:  

―Bu kimdir?‖ diye sordu.  

Havle: 

―Ben Havle binti Hakîm..‖ 

―Ne istiyorsun?‖ 

―Muhammed bin Abdullah Sevde‘yi kendine istemek üzere beni gönderdi.‖ 

―Doğrusu bu çok Ģerefli bir iĢtir. Peki, Sevde buna ne diyor?‖ 

―Bunu senin arzuna bıraktı.‖ 

―Öyle ise onu yanıma çağır.‖  

Havle Sevde‘yi çağırdı.  

Zem‘â: 

―Kızım! Bu havle Muhammed bin Abdullah bin Abdulmuttalib‘in seni kendine 

istemek üzere gönderdiğini söylüyor. Ne diyorsun? Bana göre o gerçekten çok Ģerefli bir eĢtir. 

Seni onun ile nikah etmemi ister misin?‖ 

Hz. Sevde bu teklife ―Evet!‖ dedi. Ancak kendisinin vefat eden kocasından beĢ 

çocuğu vardı ve hepsi de küçüktü. Peygamberimize (sav) bu durun soruldu.  

Peygamberimiz (sav) Ģöyle cevap verdi: ―Allah sana rahmet etsin! Arap kadınlarının 

en hayırlısı, çocuklarına en çok Ģefkat gösteren ve kocasına da em fazla hizmet edendir. 

Çocukları hakkında endiĢe etmesin.‖ 

Bunun üzerine Sevde kendi kavminden Hâtıp bin Amr bin Abd-i ġems‘e vekâlet 

vererek Peygamberimiz (sav) ile nikâhlandı. Peygamberimiz (sav) in Sevde ile evliliği 

nübüvvetin 10. senesi Ramazan ayına tekabül etmektedir.
813
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MüĢriklerin Safa Tepesini Altına Çevrilmesini Ġstemeleri: 
Bir gün KureyĢ müĢriklerinden Nadr bin Haris, Ümeyye bin Halef ve Ebu Cehil 

peygamberimiz (sav) den ―Safa‖ tepesini altına çevirmelerini istediler. ―Safa tepesini bizim 

için altın yaparsan sana tabi oluruz‖ dediler. 

Onların bu istekleri üzerine yüce Allah Cebrail (as)ı peygamberimize (sav)e gönderdi. 

Cebrail (as) buyurdu: ―Ya Muhammed, yüce Allah sana selam ediyor ve ‗Ġstersen onlar için 

Safa tepesini altına çevireyim; fakat bundan sonra kim isyan eder ve inkâra saparsa onlara 

görülmedik Ģekilde azap ederim. Ġstersen onlar için tövbe ve rahmet kapısını açık tutayım ve 

isteklerini yerine getirmeyeyim‘ buyuruyor.‖  

Peygamberimiz (sav) rahmet peygamberiydi. MüĢriklerin inatlarını ve nefislerine ne 

derece düĢkün olduklarını iyi biliyordu. Zenginliğin de insanları ne derece azdıracağını bildiği 

için yüce Allah‘a Ģöyle dua ve niyazda bulundu: ―Ya Rabbi! Safa tepesini altına çevirmeni 

istemiyorum. Ola ki onlar mal sevdası ile birbirlerini öldürürler ve sana isyan ederler. Sen 

onlar için rahmet ve tövbe kapısını açık bırak. Tövbekâr olana kadar da onlara mühlet ver.‖
814

 

 

Bu hadise üzerine Ģu ayetler nazil oldu: 

―Bismillahirrahmanirrahîm. 

―Yemin olsun ki bir gerçekleri iyice öğrenip düşünesiniz diye ayetlerimizi Kur‘anda 

açıklıyoruz. Ey Resulüm onlara de ki, Eğer Allah‘tan başka ilahlar bulunsaydı Arşın sahibi 

olan Allah‘a galip gelmek için elbette bir yol ararlardı. Hâlbuki Allah onların 

düşüncelerinden çok yücedir ve onların anladıklarından müstağnidir ve münezzehtir.  

Yedi yer ve yedi gök ve içindekilerin hapsi O Allah‘ı tesbih eder, O‘nu över, O‘nu 

methederler. Hiçbir şey yoktur ki O‘nu övüp tesbih etmesin; lakin sizler onların Allah‘ı nasıl 

tesbih ettiklerini anlayamazsınız. Şüphesiz Allah çok halimdir, kullarına yumuşak davranır ve 

ceza vermekte acele etmez. Gafurdur, kullarının günahlarını çok çok bağışlar. 

Ey Rasülüm, sen onlara Kur‘anı okuduğun zaman, biz seninle ahirete inanmayanlar 

arasında gizli bir perde çekeriz. Onlar Kur‘anı anlayamazlar; kulaklarına da ağırlık veririz; 

işitmez ve anlamazlar. Sen Kur‘anı okuyarak Rabbinin birliğini zikrettiğin zaman onlar ürkek 

ürkek arkaların dönüp kaçarlar. Seni dinledikleri zaman da biz onların ne niyetle 

dinlediklerini çok iyi biliriz. O zalimlerin ‗Siz ancak büyülenmiş bir adama inanıyorsunuz‘ 

dediklerini zamandaki fısıldaşmalarını da işitiriz. 

Onlar cahillikleri ile bak sana nasıl temsiller getirerek ‗Biz çürüyüp kemikler haline 

geldiğimiz ve toz olarak toprağa karıştıktan sonra tekrar dirilecek miyiz‘ derler. Ey Rasülüm 

sen onlara de ki: ‗Sizler taş ve demir olsanız da Allah kudreti ile sizi diriltecektir.‘ Sonra 

onlara de ki Sizi ilk olarak yoktan yaratan Allah elbette sonradan diriltmeye kadirdir. Madem 

ilk yaratılışınızı inkâr edemiyorsunuz, sonradan dirilmenizi de kabul etmelisiniz. O zaman 

onlar diyecekler ki ―Bu diriliş ne zaman olacaktır?‖ Sen de ki ―Pek yakın bir zamanda! O 

Allah sizi çağırdığı gün hemen emrine uyarsınız da kabirden çıkarsınız ve orada pek az bir 

zaman kaldığınızı zannedersiniz.  

Ey resulüm mümin kullarıma da söyle ki insanlara karşı en güzel şekilde konuşsunlar 

ve güzel söz söylesinler. Hiç hiddet göstermeden delillerle, hüccetlerle konuşsunlar. Çünkü 

şeytan aralarına fitne ve fesat sokar. Muhakkak şeytan insanın apaçık düşmanıdır. 

Hiçbir belde ahalisi yoktur ki ahalisini kıyamet gününden önce helâk etmiş veya 

şiddetli bir azap ile cezalandırmış olmayayım. Bu levh-i mahfuzda da böylece yazılmıştır. 

Biz inkârcıların istediği (Safa tepesini altına çevirme) mucizeyi göndermeyişimizin 

sebebi öncekilerin bu gibi mucizeleri yalanlamış ve bundan dolayı çetin azaba uğramış 

olmalarıdır. Onlar da yalanlarlar ise azabımız şiddetli olacaktır. Biz Semud kavmine gözleri 
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önünde taştan deveyi çıkardık da onlar yine zulmettiler. Hâlbuki biz bu mucizeyi onlara azap 

olsun için değil, kalpleri tatmin olsun da ahiret azabımızdan iman ile kurtulsunlar için 

vermiştik.‖
815

 

Peygamberimiz (sav) gelen ayetleri müĢriklere okudu. Bunun üzerine onlar ―Levh-i 

Mahfuz nedir?‖ ―Levh-i mahfuzda yazılmıĢ bir hüküm ise bizim iman ve inkârda ne rolümüz 

olabilir?‖ ―Devenin hikâyesi nedir?‖ gibi sorular sormaya baĢladılar. Sonra kendi aralarında 

konuĢtular ve ―Kader diye bir Ģey yoktur. Her Ģeyi yapan ve bizi ihtiyarlatan zamandır‖ diye 

kendi kendilerine hükmettiler ve peygamberimizin kader ile ilgili inancını inkâr etmeye 

baĢladılar.
816

 

Yüce Allah bunun üzerine Salih (as)ve Âd kavminin baĢına gelen olayları haber verdi 

ve sonunda da Kader ile ilgili Ģöyle buyurdu:  

―Andolsun ki biz Kur‘anı düşünsünler, anlasınlar ve öğrensinler için kolaylaştırdık; 

fakat düşünüp ibret alan nerede?!!  

Biz Lut kavmine de aynı şekilde peygamber göndermiştik. Onlar da yalanladılar, biz 

de onları şiddetli bir azap ile cezalandırdık. 

Biz bu Kur‘anı okunması, düşünülmesi ve anlaşılması için gönderdik; okuyan anlayan 

nerede?  

Firavunu ve kavmini de aynı şekilde helak ettik.  

Şimdi sizin inkârcılarınız onlardan daha hayırlı insanlar mı ki Allah onlara azab 

etmesin. Yoksa size verilmiş bir beraat mektubu mu var? Veya ‗biz birbirimize güç veren 

yenilmez bir toplumuz‘ mu diyorlar? Onların topluluğu yakın bir zamanda hezimete 

uğrayacak ve hepsi de arkalarını dönüp kaçacaklardır. 
817

 Onlara vaad olunan asıl azap ise 

kıyametten sonra gelecek olan ahiret azabıdır. O azap ise hem daha dehşetli, hem de devamlı 

olacaktır. 

Muhakkak ki mücrimler dünyada sapıklık, ahirette de çılgın ve alevli bir ateş 

içindedirler. Onlar o gün yüz üstü çılgın alevli ateşe atılacaklar ve onlara ‗Tadın bakalım bu 

şiddetli azabı‘ denilecektir.  

İşte biz bütün bunları; ‗ Sizin ömrünüzü ve ecelinizi, dünyanın ömrünü ve ecelini, 

cennet ve cehennem hayatını hepsini takdir etmişizdir.‘ Biz böylece her şeyi kader ile takdir 

etmişizdir. Bizim bir şeyi yaratmamız ve sizin öldükten sonra diriltilmeniz ancak göz açıp 

kapayana kadar geçen kısa bir zaman içindedir.  

Andolsun ki biz sizin benzerlerinizi helak ettik; fakat düşünüp ibret alan nerede?!! 

Onların işledikleri her şeyi de biz bir deftere kaydetmekteyiz.  

Takva sahibi Allah‘tan korkan müminlere gelince onlar Cennet bahçelerinde ve 

ırmakların başında nimetler içinde olacaklardır. Onlar memnun oldukları her şeyin 

kendilerine verilmiş olduğunu görerek sürur ve sevinç içerisinde, memnun olacakları bir 

makamda ve her şeye gücü yeten bir sultanın huzurundadırlar.‖
818

  

Peygamberimiz (sav) ayetlerin nüzulünden sonra sahabelerine haber verdi ve onları 

topladı. Sahabelerine nazil olan ayetleri okudu ve kâtiplerine yazdırdı. Sonra Kur‘anı 

öğrenmek ve anlamak için çırpınan mübarek sahabeler ile peygamberimiz (sav) arasında Ģöyle 

bir sohbet baĢladı:  

Bir sahabe sordu: 

―Ya Rasulallah! Her Ģey kader ile mi takdir edilmiĢtir?‖ 
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Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: 

―Evet, her Ģey kader ile takdir edilmiĢtir; hatta üzüntü ve can sıkıntısı ile acizlik ve 

tembellik dâhil‖
819

 buyurdular. Sonra Ģöyle devam ettiler: ―Allah-ü Taala tüm varlıkların 

sayılarını ve miktarlarını ve onlarla ilgili her Ģeyi mahlûkatı yaratmadan 50 bin sene önce 

―Levh-i Mahfuzda‖ yazmıĢtır. Bir insan Ģu dört Ģeye tam olarak iman etmezse iman üzere 

ölmez. Allah‘ın birliğine ve her Ģeye kadir olduğuna, benim de onun kulu ve elçisi olduğuma, 

öldükten sonra Allah‘ın kudreti ile dirilerek hesap vereceğine ve Allah‘ın her Ģeyi yaratmadan 

önce bilerek takdir ettiğine yani kadere..‖
820

  

Her Ģeye Kadir ve Kayyum olan Allah‘ın her Ģeyi bilerek takdir ettiğine  kesinlikle 

inanan peygamberimiz (sav) in seçkin sahabeleri imanları tazeleyip daha da güçlendirerek 

oradan ayrıldılar. 

 

MüĢriklerin Azabın Gelmesini Ġstemeleri üzerine Mearic Suresinin Nüzulü: 

Peygamberimizin (sav) okuduğu Kur‘anın Allah‘ın kelamı olduğuna inanmayan 

Mekke müĢrikleri Allah tarafından bir azabın geleceğine inanmadıkları için Kur‘an-ı Kerimin 

tehditlerinden de bir derece korkarak Ģöyle dediler: ―Madem bizi yakında gelecek bir azap ile 

tehdit ediyorsunuz haydi gökten bize taĢ yağdırsanıza‖
821

 Onlar Allah tarafından kendilerine 

bir azap geleceğine inanmamakla beraber tehditlerden de bir derece çekiniyor ve ―Gelecekse 

çabuk gelsin de bizi devamlı tehdit altında bırakmasın‖ istiyorlardı. 

Yüce Allah onlara vaad olunan azabın ahirette verilecek olan Cehennem azabı 

olduğunu bildiren Meâric Suresinin Ģu ayetlerini inzal buyurdu: 

 

―Bismillahirrahmanirrahim. 

Bazıları sana başlarına gelecek olan azabı sormaktadırlar. Allah o azabı kâfirlere 

verecektir ve bunu önleyecek hiçbir kuvvetleri yoktur. O azap onlara âlemlerin yaratıcısı olan 

Allah tarafından gelecektir.  

Allah‘ın mülkü o derece geniştir ki Melekler ve Ruhu‘l-Emin olan Cebrail elli bin 

seneye denk olan bir günlük mesafeden Allah‘ın emrini almak üzere arşa uruc edip 

yükselirler. 

Ey Resulüm! Sen sabırlı ol, gönül rahatlığı ile sonucu bekle! Onlar o günü çok uzak 

görüyorlar, biz ise onu çok yakın biliyoruz ve akıbetlerini görüyoruz.  

O gün geldiği zaman gök erimiş bakır şekline döner, dağlar atılmış rengârenk yün 

yığınları gibi olur, dost dostunun halini soramaz. Mücrimler o gün kendilerini kurtarmak için 

oğullarını, hanımlarını, kardeşlerini ve sülalelerini, yeryüzünde ne varsa hepsini feda ederek 

kendilerini kurtarmak ister.. 

Heyhât! Ne var ki o saf ateştir, derilerini bir anda kavurup soyar da kimse kendini 

kurtaramaz. O azap haktan dönen, imandan yüz çeviren, malı toplayarak yığan kimselere 

isabet eder.  

Muhakkak ki insan sabırsız ve hırslı yaratılmıştır. Kendisine bir kötülük dokununca 

feryat eder, bir iyilik isabet ettiği zaman ise cimrileşir. Ancak iman edip Allah‘a ibadet eden 

ve namaz kılanlar bunlardan müstesnadır. Onlar namazlarında devamlıdırlar, mallarından 

da isteyen ve istemeyen yoksullar için belli bir hak vardır ve onu verirler. Onlar hesap 

gününe inanarak ona göre davranırlar ve Allah‘ın azabından da korkarlar. Çünkü Allah‘ın 

azabından hiç kimse emin olamaz. O müminler namuslarını da koruyarak iffetle yaşarlar. 

Allah‘a ve insanlara karşı da mesuliyetlerini yerine getirirler ve sözlerinde dururlar. Yine 

onlar şahitliklerini de hakkıyla yerine getirirler. O müminler vakitlerine ve şartlarına uyarak 
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devamlı olarak namazlarını kılarlar. İşte onlar cennet nimetlerinden kendilerine ikram 

olunacak kimselerdir.  

Kâfirlere ne oluyor ki sağdan-soldan koşarak bölük bölük etrafında birikerek seninle 

alay ediyorlar!? Yoksa onlar bu halleri ile cennete girmeyi mi umuyorlar?  

Aslâ gireceklerini ummasınlar!  

Biz onları bildikleri bir damla sudan yarattık. Doğunun ve batının Rabbi olan Allah‘a 

yemin ederim ki biz onlardan daha hayırlıların yaratmaya kadiriz. Hiç kimse de bize engel 

olamaz.  

Ey Resulüm! Bırak onları, batıl düşüncelerine dalsınlar ve kendilerine vaade edilen 

güne kavuşuncaya kadar oyalanadursunlar! O gün onlar hedeflerine koşarcasına hızla 

kabirlerinden çıkarlar. Gözleri dehşetten baygın düşmüş ve her taraflarını zillet kaplamıştır. 

Onlara vaad olunan gün işte bu gündür!‖
822

 

Peygamberimiz (sav) nazil olan sureyi sahabelerine okudu ve vahiy kâtiplerine 

yazdırdı. Daha sonra Kâbe‘ye giderek bu sureyi müĢriklerin iĢiteceği Ģekilde açıktan okudu.  

Bu duruma tahammül edemeyen Ebu Cehil peygamberimizin (sav) Kâbe‘de namaz 

kılmasını ve Kur‘an okumasını yasakladı.  

 

Ebu Cehil’in Peygamberimizin Kur’an Okumasını ve Namaz Kılmasını 

Yasaklaması: 

Ebu Cehil lakabı ile meĢhur Amr bin HiĢam hakkında peygamberimiz (sav) ―Her 

ümmetin bir firavunu vardır; benim ümmetimin firavunu da Ebu Cehildir‖
823

 buyurmuĢlardı. 

Ebu Cehil peygamberimizin (sav) insanları bir olan Allah‘a ibadete çağırmasını, Kur‘an 

okumasını, insanlara hak ve hakikatleri izah etmesini ve güzel ahlaka, anne-babaya itaat ve 

saygıya, komĢu ve insan haklarına saygılı olmaya davet etmesini engelleyerek bu sözün 

doğruluğunu tam tasdik etmiĢtir. 

Ebu Cehil bir gün Kâbe‘de toplanan müĢriklere çıkıĢarak Ģöyle dedi: ―Size ne oluyor 

ki Muhammed‘in okuduğu Ģeyleri dinliyor ve onu engellemiyorsunuz? Onun ibadet adı 

altında Kâbe‘de yaptıklarına göz yumuyorsunuz? Vallahi ben onun ibadet diye yüzünü yere 

sürmesini görürsem boynuna basıp çiğneyeceğim!‖
824

  

Ebu Cehil‘in bu sözü peygamberimize ulaĢınca peygamberimiz (sav) Ģecaatle ―Eğer o 

bunu yapacak olursa muhakkak cehennemin zebani meleklerinden baĢı göklerde ayakları 

yerde olan on iki melek gelir ve onu yakalayıverir‖ buyurdular. Sonra kararlı bir Ģekilde 

Kâbe‘ye namaz kılmaya ve Kur‘an okumaya gitti. Peygamberimizin (sav) Kâbe‘ye gittiğini 

gören ve durumu bilen amcası Abbas da yanına HâĢimî gençlerini alarak arkasından yürüdü.  

Peygamberimiz (sav) namaz kılmaya baĢladı ve açıktan Alak Suresinin nazil olan 

ayetlerini okudu. Secde ayeti gelince secdeye kapandı. Yanındakiler hemen Ebu Cehil‘e ―ĠĢte 

Muhammed secdeye vardı, haydi git de boynuna bas‖ dediler. Ebu Cehil hıĢımla 

peygamberimizin üzerine yürüdü. Giderken ―Ben seni bundan men etmedim mi?‖ diyordu.
825

 

Peygamberimizin yanına yaklaĢmıĢtı ki birden elleriyle kendini korur gibi yaparak geri 

çekildi. Hızla geriye döndü ve kaçmaya baĢladı. ―Sana ne oldu?‖ dediler. ―Onunla benim 

aramda korkunç bir ateĢ çukuru oluĢtu. Bir takım korkunç Ģeyler gördüm. Az kalsın içine 

düĢüyordum‖ Ģeklinde cevap verdi.
826

  

                                                 
822

 Meâric Suresi, 70:1–44 
823

 Taberi, Tefsir, 30:254 
824

 Taberi, Tefsir, 30:254; Buhari, 6:81; Tirmizi, 5:444; Müsned-i Ahmed, 1:368 
825

 Tirmizi, Sünen, 5:444; Müsned-i Ahmed, 1:368 
826

 Müslim, Sahih, 4:2154; Ebu Nuaym, Delâil, 1: 164 



 249 

Secdeden kalkan peygamberimiz (sav) namazını bitirdi ve kendisini ĢaĢkınlıkla 

izleyenlerin arasında Ebu Cehil‘in yanına geldi ve kendisini bir güzel azarladı. Ebu cehil ses 

çıkaramadı, önüne baktı kaldı.
827

  

Peygamberimiz (sav) daha sonra mü‘minlere ―Eğer o bana yaklaĢmıĢ olsaydı, 

melekler onu yakalar ve uzuvlarını birer birer koparırdı‖ buyurdular.
828

 

Bu olay üzerine Alak Suresinin aĢağıdaki ayetleri nazil olarak sure tamamlanmıĢ oldu: 

―Allah‘ın kulunu namaz kılmaktan ala koyanı gördün mü? O kişi doğru yolda olsaydı veya 

kötülükten sakındırmayı tavsiye etmiş olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Görmedin mi o kâfiri? O 

seni inkâr ederek Hak‘tan yüz çevirirse biz de onu perçeminden tutar cehenneme atarız. O 

bilmez mi ki Allah onun her halini görmektedir. O kavmini yardıma çağırsın, biz de 

Zebanileri çağıracağız.‖
829
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ALTINCI BÖLÜM 
 

BĠS’ETĠN 11 YILI (M.621) 
 

ĠSRA VE MĠRAÇ MUCĠZESĠ
830

  

 
Hicretten bir buçuk sene önce Recep ayının 27. gecesi peygamberimizin (sav) en 

büyük mucizesi olan Ġsra ve Miraç mucizesi vuku buldu. Bu mucize Hz. Hatice ve Ebu 

Talibin vefatı ile zor durumda kalan peygamberimize (sav) bir teselli, ümmetine çok büyük 

müjde ve müĢriklere de çok müthiĢ tehditler içermektedir.  

Peygamberimiz (sav) adeti olduğu üzere gecenin üçte ikisi geçince Kabe‘ye gelir ve 

sabaha kadar ibadet ve zikir ile iĢtigal ederdi. Sabaha karĢı ―Hatim‖ denilen yerde sırtını 

Kabe‘ye vermiĢ dinlenme amacı ile gözlerini kapayarak uyku ile uyanıklık arasında idi ki 

Yüce Allah‘ın fermanı ile Cebrail (as) geldi. Peygamberimizin (sav) omzuna dokundu.
831

 

Peygamberimiz (sav) gözlerini açtı. Peygamberimizi (sav) yatırdı. Göğsünü açtı, kalbini 

çıkardı, zemzem suyu ile yıkadıktan sonra ―Ġman ve Hikmet‖ ile doldurdu, göğsünü kapattı.
832

 

Sonra ―Burak‖ adı verilen bir binek getirildi. Bu beyaz bir binekti. Burak denmesinin 

sebebi ―Berk‖ (ġimĢek) gibi hızlı olduğu içindi. Cebrail (as) Burak‘a: ―Ey Burak! Vallahi 

sana Allah‘ın kulları içinde Muhammed‘en (sav) daha hayırlı ve Ģerefli birisi binmemiĢtir‖
833

 

dedi. Burak bunun üzerine utandı ve terledi. Peygamberimiz (sav) üzerine bindi. Burak 

adımını gözün gördüğü yere atıyordu. Bir an sonra Cebrail (as) peygamberimize (sav) 

―Burada in ve iki rekat namaz kıl‖ buyurdu. Peygamberimiz (sav) indi ve iki rekât namaz 

kıldı. Cebrail (as) ―Nerede namaz kıldığını biliyor musun? Sen Taybe‘de (Yesrib=Medine) 

namaz kıldın. Burası senin hicret yurdun olacak‖ buyurdu.  

Bir an daha gittiler. Cebrail (as) ―Yâ Muhammed, in ve burada da namaz kıl. Zira 

burası Tur-i Sinâdır. Yüce Allah Musa (as) ile burada konuĢmuĢtur‖ dedi.
834

 Nihayet Beytu‘l 

Makdis‘e geldiler. Peygamberimiz (sav) Mescid-i Aksa‘ya girdi. Tüm peygamberler buraya 

toplanmıĢlardı. Peygamberimiz (sav) gelince hep birden ayağa kalkarak karĢıladılar, ―HoĢ 

geldiniz! Miracınızı tebrik ederiz!‖ dediler.  Sonra peygamberimizin (sav) imam olmasını 

istediler. Peygamberimiz (sav) utandı ve çekindi. Ġçlerinde babası Ġbrahim (as) ve mürsel 

peygamberler vardı. Onların önüne geçmek istemedi; ancak Cebrail (as) ―Bu Ģeref sana 

Allah‘ın bir ihsanı ve ikramıdır‖ diye peygamberimizi (sav) öne çıkardı. Peygamberimiz (sav) 

tüm peygamberlere imam olarak iki rekât namaz kıldırdı.
835

  

                                                 
830

 Ġsra: Gece yolculuğu anlamında peygamberimizin (sav) Mescid-i Haram‘dan Mescid-i Aksa‘ya gidiĢini ifade 

eder. Miraç ise, Kudüs‘teki Mescid-i Aksa‘dan yedi kat göklere ve oradan da ArĢ‘ın ötesine çıkarak yüce Allah 

ile görüĢmesini ifade eder.  
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Sonra Cebrail (as) dedi: ―Ya Muhammed! KureyĢ‘liler Allah‘a Ģirk koĢuyorlar. 

Hıristiyanlar da Allah‘ın bir oğlunun olduğunu iddia ediyorlar. Sor Ģu peygamberlere onlar ne 

diyorlar?‖  

Peygamberimiz (sav) onlara sordu. Onlar dediler ki: ―Yüce Allah bizi ―Tevhid‖ ile 

Allah‘ın bir olduğu inancını tebliğ ile görevlendirdi‖ dediler.
836

 

Orada peygamberimize (sav) bir tepsi içerisinde biri süt, diğeri Ģarap olan iki bardak 

içecek getirildi. ―Bunlardan dilediğini içmekte serbestsin‖ denildi. Peygamberimiz (sav) sütü 

aldı ve içti. Cebrail (as) peygamberimize buyurdu: ―Sen fıtratı tercih ettin ve isabet ettin. Seni 

fıtrata yönelten Allah‘a hamd olsun. Eğer Ģarabı almıĢ alsaydın ümmetin senden sonra azar ve 

yoldan çıkardı. Bundan böyle Ģarap sana ve ümmetine haram kılındı‖
837

 

Peygamberimiz (sav) oradan ayrıldı. Bir ―Sahre‖ üzerine çıkarıldı. Oradan miraca 

götürüldü. ―Miraç‖ ―göğe yükselen merdiven‖ anlamımda bir vasıta idi. Peygamberimiz (sav) 

bu vasıta ile yedi kat gökleri gezerek oralardaki Allah‘ın rahmet ve kudret eserlerini gördü, 

hikmetlerini temaĢa eyledi.  

Birinci Kat Semada Cereyan Eden Olaylar: 

Önce ―Dünya‖ semasına varıldı. Oranın bekçisi olan melek ile Cebrail (as) arasında 

Ģöyle bir muhavere cereyan etti:  

―Sema kapısını aç!‖ 

―Kimsin?‖ 

―Ben Cebrail‘im.‖ 

―Yanında kimse var mı?‖ 

―Yanımda Muhammed (as) var.‖ 

―Kendisine gelsin diye izin verildi mi?‖ 

―Evet! Ġzin verildi.‖ 

Bunun üzerine sema kapısı açıldı ve melek: 

―HoĢ geldin, yâ Cebrail! HoĢ geldin yâ salih peygamber Muhammed!‖ diye karĢıladı.  

Peygamberimiz (sav) birinci kat semada pek çok hikmetli iĢleri gördü ve pek çok 

acaib Ģeyleri temaĢa etti. Bunlardan bizi ilgilendiren bazı hususları açıkladı, bir çoğunu da bizi 

alakadar etmediği için beyan etmedi. Orada bir adamı gördü. Sağında ve solunda bir takım 

gölge gibi karartılar vardı. Sağına bakarak gülüyor, soluna bakarak ağlıyordu. Peygamberimiz 

(sav) Cebrail (as) ın ilamı ile ona selam verdi.  

O da selamı ―HoĢ geldin ya salih peygamber, salih oğlum!‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) Cebrail‘e (as) sordu: ―Bu kimdir?‖ 

Cebrail (as): ―Bu atan Adem (as) dır. Sağında ve solundaki karartılara gelince 

sağındakiler cennetlik olan çocuklarıdır; solundakiler ise cehennemi hak edenlerdir. Bunun 

için sağa bakınca güler, soluna bakınca da ağlar‖ dedi.
838

 

Peygamberimiz (sav) orada bulunan meleklerin hep kıyam üzere ayakta Allah‘a ibadet 

ve zikir üzere olduğunu görerek Cebrail‘e (as) sorar: ―Bunlar ne yapıyorlar?‖ Cebrail (as) 

―Bunların ibadetleri kıyam üzere Allah‘ı anmaktır. Kıyamete kadar böyle ibadet etmekle 

mükelleftirler. Dua et Allah sana da böyle bir ibadet nasip etsin‖ dedi.  

Ġkinci Kat Sema: Burada peygamberimiz (sav) Hz. Yahya (as) ve Hz. Ġsa (as) ile 

görüĢtü ve konuĢtu. Meleklerin hepsinin rükû vaziyetinde ibadet ve yüce Allah‘ı tesbih 

ediyorlardı. Tesbihleri ―Sübhanallahi ve bihamdihi sübhanellahi‘l-azîm‖ Ģeklindeydi. 

Peygamberimiz (sav) orada bir melek gördü ki 40 bin baĢı var, her baĢında 40 bin dili 

var ve her dilinde ayrı ayrı lisanlarla 40 bin Ģekilde Allah‘ı tesbih etmekteydi.
839

 

Peygamberimiz (sav) sordu: ―Ya Cebrail bu melek ne meleğidir?‖  
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Cebrail (as) cevap verdi: ―Bu Allah‘ın rızka müekkel kıldığı meleğidir. Dünyadaki 

tüm rızka muhtaç varlıkların ibadet ve fıtrî dualarını temsil ettiği için böyle kırk bin baĢlı ve 

her baĢında kırk bin dili vardır.‖ buyurdu.  

Peygamberimiz (sav) bunun üzerine dünyanın içinde bulunan kırk bin tür bitki, kırk 

bin nevi havanatı düĢündü ve onların ibadet ve zikirlerini temsil eden ve onlar namına 

Allah‘tan rızık isteyen bu meleğin ne derece gerçekçi ve dünya ile alakadar olduğunu 

anlayarak Allah‘ın hikmetli iĢlerine hayran oldu.  

Üçüncü Kat Sema: Peygamberimiz (sav) oradan Cebrail (as) ile üçüncü kat semaya 

yükseldi. Orada Hz. Yakup ve Hz. Yusuf (as) ile karĢılaĢtı. Onlarla selamlaĢtı ve konuĢtu. 

Sonra Davud ve Süleyman (as) ile de görüĢtü. Çünkü onlar da bu semada idiler. Bu semada 

yüce Allah‘ın saltanat ve Ulûhiyeti, Ģefkat ve Rububiyeti daha ziyade tecelli ettiği için ġefkat 

kahramanı olan Yakub (as) ile saltanata mazhar peygamberler burada idiler. 

Burada bulunan melekler hepsi secde halinde Allah‘a ibadet ediyorlardı. Ta‘zim için 

bir secdeden kalktıkları zaman derhal ikinci secdeye varıyorlardı. Bunun için peygamberimiz 

(sav) e emredilen namaz ibadetinde bir ruku iki secde farz kılınmıĢtır.   

Dördüncü Kat Sema: peygamberimiz (sav) oradan dördüncü kat semaya yükseldi. 

Burada Ġdris (as) ile karĢılaĢtı ve onunla konuĢtu. Yine orada Azrail‘i (as) gördü. Heybetinden 

peygamberimiz (sav) titredi. Önünde bir defter vardı. Oradan gözünü ayırmıyordu. Cebrail 

(as) peygamberimizi ona tanıttı. Peygamberimiz (sav) de ondan ümmetinin canını kolay 

almasını raca etti. Bu sema ―Yuhyi‖ ve ―Mümit‖ ola Allah‘ın mevt ve hayata mazhariyetin en 

fazla tecelli ettiği sema olduğu için hayata mazhar Ġdris (as) ile meleku‘l-mevt olan Azrail (as) 

ın makamı burada bulunuyordu.  

BeĢinci Kat Sema: Peygamberimiz (sav) burada da Hz. Harun (as) ile karĢılaĢtı ve 

konuĢtu. Burada melekler zikir ve tesbih ile meĢgul idiler. Zikirleri ―Sübhane‘l Vâhidü‘l 

Ahad. Sübhane‘l Ferdü‘s-Samed. Sübhanellezi lem yelid ve lem yuled, ve lem yekun lehu 

küfüven ehad‖ Ģeklinde idi. 

Altıncı Kat Sema: Bu sema, mütekellim olan Allah‘ın Kelam sıfatının azami 

derecede tecelligahı olduğu için dünyada kelama mazhar olan Musa (as) burada bulunuyordu. 

Peygamberimiz (sav) onun ile görüĢtü, selamlaĢtı ve konuĢtu.   

Yedinci Kat Sema: ―Beyt-i Mamur‖ denilen meleklerin kıblesi burada bulunuyordu. 

Cebrail (as) peygamberimize (sav) burası hakkında bilgi verdi. ―Bu beyti ziyaret için her gün 

70.000 melek gelir. Bir daha kıyamete kadar kendisine ikinci kez sıra gelmez‖
840

 buyurdu.  

Peygamberimiz (sav) burada sırtını Beyt-i Mamura vermiĢ bir kürsü üzerinde oturan 

yaĢlı ve heybetli bir zatı gördü. Cebrail (as) onu ―Bu atan Ġbrahim‘dir‖ (as) diye tanıttı. 

Peygamberimiz (sav) ona selam verdi ve onun ile konuĢtu.  

Ġbrahim (as) peygamberimize (sav) tavsiyelerde bulundu. Son olarak da Ģöyle dedi:  

―Ümmetine benden selam söyle. Onlara ‗Cennetin toprağı güzel, suyu tatlı, arzı da düz 

ve geniĢtir‘ de. Oraya bol bol fidan dikmelerini söyle.‖ 

Peygamberimiz (sav) sordu: ―Cennete nasıl fidan dikilir?‖ 

Ġbrahim (as) buyurdu: ―Sübhanallahi ve‘l-hamdü lillahi ve La ilahe Ġllaallahu vallahü 

ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi‘l aliyyül azîm‖ zikrini ve tesbihini çok söylesinler. 

Cennetin fidanları bu kelimelerdir. Dünyada bunu söylerlerse, cennette de bunun meyvelerini 

yerler‖ dedi.
841
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Evet, ―Sidretu‘l-Münteha‖da bulunan ―Cennetu‘l-Me‘vâ‖ nın
842

 mahsulâtı 

yeryüzündeki tesbihat ve tahmidattır ki orada Ģecer ve semer suretinde temessül eder. Burada 

―Elhamdülillah‖ dersin, orada ―Elhamdülillah‖ yersin.
843

  

Peygamberimizin (sav) “Sidretü’l-Münteha” Makamına Yükselmesi ve 

“Rü’yetullah”a Mazhar Olması: 

Cebrail (as) yedinci kat semadan sonra peygamberimizi (sav) cennetten getirilen 

―Burak‖ adında bir binek ile Allah‘tan baĢkasının bilmediği yüce makamlara yükseltti. 

Sonunda ―Sidretü‘l-Müntehâ‖ ya çıkarttı.
844

 Bu öyle bir ağaç Ģeklinde bir âlem idi ki kökleri 

arĢtan kaynaklanıyor, dalları ise tüm mükevvenâtı kuĢatmıĢtı. Mahlûkat içinde güzelliğini 

tasvir etmek imkânsız idi. Tüm varlıkların sonu oraya dayanıyor ve o kaynaktan besleniyordu. 

Tüm varlıkların sonu oraya dayanıyordu.
845

 Nihayet peygamberimiz (sav) öyle bir yere ulaĢtı 

ki orada ―kaderi ve kazayı‖ yazan kalemin cızırtısını ve sesini iĢitti.
846

 

Burada peygamberimize (sav) dört nehir gösterildi. Ġkisi zahirî, ikisi ise batınî idi. 

Cebrail‘a (as) sordu. ―Bu nehirler nedir?‖  Cebrail (as): ―Ġki batınî nehir cennettendir. Zahirî 

olan ikisi ise Fırat ve Nil nehirleridir‖ Ģeklinde cevap verdi.
847

 

Sonra Cebrail (as) peygamberimize (sav) Cennetten ―Refref‖ adında yeĢil bir binek 

getirdi. Peygamberimizi (sav) ona bindirdikten sonra Cebrail (as) aslî Ģekli ile 

peygamberimize (sav) görünerek: ―Ya Resulallah! Burası ―Sidretu‘l-Müntehâ‖ dır. Her Ģey 

burada nihayet bulur, sona erer. Buradan öteye bir adım daha gidecek olsam yanarım. Bundan 

sonra ancak sana müsaade vardır. Sen gidebilirsin. Bu Allah‘ın sana olan lütfudur. Yolunu da 

o gösterir‖ dedi ve peygamberimizden (sav) ayrıldı.  

Peygamberimiz (sav) buradan Refref ile keyfiyetini bilemeyeceğimiz Ģekilde Aziz ve 

Cebbar olan Rabbe yükseltilerek yaklaĢtırıldı. Peygamberimiz (sav) yüce makamlara 

yükselerek ―Ġmkân ve Vücub Ortası‖ olarak tabir edilen ―Kâb-ı Kavseyn‖ makamına 

yükseldi. Yüce Allah‘ın: ―Yâ Muhammed! Korkma! Yaklaş!‖ hitabına mazhar oldu. Nihayet 

hiçbir mahlûkun eriĢemediği ―Kurbiyet-i Ġlahiye‘ye‖ ve ilahi ikram ve ihsanlara nail oldu.
848

 

Peygamberimiz (sav) burada yüce Allah ile 90 bin kelam mükâlemede bulundu. Ve o 

gece Allah ―Vahyetmek istediğini vahyetti.‖
849

 Sonunda yüce Allah peygamberimize (sav) 

―Rü‘yetini‖ nasib etti. Peygamberimiz miraçdaki bu mükâlemeden sonra baĢ gözü ile Rabbini 

gördü. Böylece ―Rü‘yetullah‖ vaki oldu. Peygamberimiz (sav) in miraçda Rabbini görmesi ile 

de ümmetinin ahirette, yani cennette Rü‘yetullah‘a mazhar olmasının yolu açılmıĢ oldu.
850

  

Bu konuda Abdullah bin Abbas (ra) Ģöyle der: ―Peygamberimiz (sav) yüce Allah‘ı baĢ 

gözü ile gördü. Ġbrahim‘in (as) ‗Halilullah‘, Musa (as) ın ‗Kelimullah‘ olduğu biliyorsunuz. 

Peygamberimizin (sav) ‗Rü‘yetullah‘a mazhar olmasına mı ĢaĢıyorsunuz?‖
851

 

Gelibolulu Yazıcızâde Muhammed Efendi bu durumu Ģöyle ifade etmektedir: ―Ona 

evvel sıfatıyla tecellî eyledi Allah. / Pes ondan sonra zatıyla tecelli eyledi Allah!‖
852

 

Bediüzzaman Said Nursi (ra) miracın en büyük semeresinin ―erkân-ı imaniyenin 

hakaıkını göz ile görmek, cenneti, ahireti, hatta Zât-ı Zülcelâli göz ile müĢahede etmek‖ 
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olduğunu açıkça belirtmektedir.
853

 Peygamberimizin Rü‘yet-i Ġlahiyeye mazhariyetinin 

meyvesini de cennette müminlerin Cemalullah‘ı temaĢa lezzeti ve nimeti olduğunu ifade 

eder.
854

 

 

Kur’an-ı Kerim Ġsra ve Miracı Anlatıyor: 

Kur‘an-ı Kerim peygamberimizin (sav)  Ġsra Suresinde Ġsra olayını yani Mescid-i 

Haram‘dan Mescid-i Aksa‘ya gece gidiĢini ve Necm Suresinde de Miracını yani ―Sidretü‘l-

Müntehâ‖ya kadar olan urucunu anlatmaktadır.  

Peygamberimiz (sav) in Ġsra olayını konu alan Ġsra Suresinde Ģöyle buyrulur: 

―Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimizden bir kısmını göstermek üzere kulunu bir gecede 

‗Mescid-i Haram‘dan alarak çevresini mübarek kıldığımız ‗Mescid-i Aksa‘ya gece seyahat ile 

götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O her şeyi hakkı ile işitir ve 

görür.‖
855

 Böylece Ġsra mucizesinden açıkça bahsederek peygamberimizin (sav) ―Mescid-i 

Haram‖ dan ―Mescid-i Aksa‖ ya gittiğini net ifade eder.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu ayetin tefsirini yaptığı 31. Sözde ayetin 

anlamını verirken ayette geçen ―Ġnnehû Hüve‘s-Semîu‘l-Basîr‖ cümlesinin iki Ģekilde 

yorumlanabileceğini, Ģayet ―Ġnnehû‖ zamiri peygamberimize (sav) göre yorumlanırsa anlamı 

Ģöyle olur: ―Bu seyahat-i cüz‘iyede bir seyr-i umumî ve bir uruc-u küllî var ki: Tâ Sidretü‘l 

Müntehâya, tâ Kab-ı Kavseyn‘e kadar merâtib-i külliye-i esmâiyede; gözüne, kulağına tesadüf 

eden Âyât-ı Rabbâniye‘yi ve acâib-i sanat-ı Ġlâhiyeyi iĢitmiĢ, görmüĢtür der. O küçük seyahati 

hem küllî hem mahĢer-i acâib bir seyahatın anahtarı hükmünde gösteriyor. Eğer zamir Cenâb-

ı Allah‘a racî olsa, Ģöyle oluyor ki: Bir abdini bir seyahatta huzuruna davet edip, bir vazife ile 

tavzif etmek için, Mescid-i Haram‘dan mecma-ı enbiya olan Mescid-i Aksa‘ya gönderip, 

enbiyalarla görüĢtürüp, bütün enbiyaların dinlerine vâris-i mutlak olduğunu gösterdikten 

sonra, ta Sidertü‘l-Münteha‘ya, tâ Kâb-ı Kavseyn‘e kadar mülk ve melekûtunda gezdirdi.‖
856

 

Bediüzzaman burada peygamberimizin (sav) gözü ve kulağı gibi aletlerini alarak bu 

seyahati gerçekleĢtirdiğini, yani sadece ruhanî olarak değil, bizatihi bedenen bu seyahati 

gerçekleĢtirdiğini vurgulamaktadır. ―Cism-i Arzı semâvatta gezdirmekle semâvâtın 

sekenesine ve âlem-i ulvî ehline rüçhâniyeti ve mahbubiyeti gösterildi‖
857

 diyerek bu gerçeğin 

sebebini de izah etmekte ve peygamberimizin ―Habibullah‖ olduğunu da belirtmektedir.  

Mescid-i Aksa‘dan göklere urucunu ve ―Huzur-u Kibriya‖sına kabulünü ise yüce 

Allah Necm suresinde açıkça anlatmaktadır. ġöyle ki: ―Bismillahirrahmanirrahim. Sabit 

duran ve hareket eden yıldızlara yemin olsun ki peygamberiniz ne şaştı ne yanıldı, ne de hak 

yoldan saptı. O kendi hevasından konuşmaz, onun sözleri ancak kendisine Allah tarafından 

vahyolunan gerçeklerdir. Size onları haber verir. Ona vahyimizi tarafımızdan üstün güçler 

verdiğimiz akıl ve dirayet sahibi kıldığımız Cebrail öğretir.  O Cebail ona ufkun yukarısında 

gerçek sureti ile görünmüştür. Sonra biz azimüşşan o peygamberi eşya, esma ve sıfat 

perdelerinden geçirerek zatımıza yaklaştırdık tâ ―Kab-ı Kavseyn‖e ve daha da yakınımıza 

terakki ettirdik de ona vahyedeceğimiz her şeyi vahyettik. O peygamber bu seyr-i sulûkunda 

gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. İnandığı ve size anlattığı her şeyi gördü. Şimdi onun 

gördüğü ve size haber verdiği şeyi siz mi yalan ve yok sayacaksınız? Onunla mücadele mi 

edeceksiniz? Yemin olsun ki o peygamber Cebrail‘i bir defa daha aslî suretinde ―Sidretu‘l-

Müntehâ‖ da gördü. Ki onun yanında ―Cennetü‘l-Me‘vâ‖ bulunmaktadır. O zaman Sidre‘yi 

Allah‘ın nuru kuşatmıştı. Orada da onun gözü ne şaştı ne de bir başka şeye kaydı. Hiçbir şey 
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onu Zatımızdan ve rızamızdan başka bir şey ile meşgul edemedi. Muhakkak ki o Rabbinin 

ayetlerinden en büyüklerini gördü.‖
858

 

Ġsra ve Necm surelerinde isra ve miraç mucizesini bize haber veren ayetlerin kısa meal 

tercümeleri akla hiçbir Ģüphe bırakmayacak açıklıkta ve netlikte bu mucizeyi anlatmaktadır. 

Müfessirlere düĢen husus ise ayetlerde geçen ―Ġsra‖ ―Ufuk-u A‘lâ‖ ―Kab-ı Kavsyn‖ 

―Sidretü‘l-Müntehâ‖ ―Cennetü‘l-Me‘vâ‖ gibi Kur‘ânî tabir ve ifadeleri hadislerin ıĢığında 

anlayacağımız Ģekilde bizlere açıklamak olmalıdır.  

 

 

Peygamberimizin (sav) Huzuru Ġlâhî’de Yaptığı Selamlama KonuĢması: 

 

Peygamberimiz (sav) miracda Huzur-u Ġlahide ―Tecell-i Zat‖ ile ―Cemalullah‖a 

mazhar olunca buradaki ―Huzur ve Hitap Makamında‖ umum kâinatın mevcudatına halife, 

―Fahr-i Kâinat‖ ve ―Netice-i Hilkat-i Âlem‖ olarak bütün varlılara vekâleten, mevcudat 

namına, ilhâm-ı Ġlâhî olarak ―Et-Tahiyyâtü, el-Mübârekâtü, Es-Salavâtü, et-Tayyibâtü 

Lillahi‖ Ģeklinde selam verdi. Dört kelimede her bir kelime ile mahlûkatın dört temel unsuru 

olan toprak, hava, su ve nur unsurlarını ve onlardan yaratılan tüm varlıkları kast ederek 

onların ibadetlerini temsilen yüce Allah‘a takdim ederek onlar namına selam verdi.  

ġöyle ki: 

―Tahiyyat‖ ile toprak unsurundan yaratılan tüm insanların, hayvanların, bitkilerin 

tümünün ibadet ve tahıyyelerini, hamd ve tesbihlerini onlar namına sana takdim etti. Sonra 

―Mübârekât‖ ile sudan yaratılan bilhassa nutfelerden, yumurtalardan ve su damlalarından 

yaratılan tüm varlıkların lisan-ı hal ve kalleri ile olan hamd, tesbih ve tekbirlerini onlar 

namına takdim ederek selamladı. ―Salavât‖ ile hava unsurunun sonsuz ibadetlerinin tezahürü 

olan bütün seslerin, hamd-ü senaların neĢredilmesi, görüntüleri nakletmek ve binlerce, 

milyonlarca vazifeleri aynı anda yapmaktan hâsıl olan ibadetlerini onlar namına ve kendi 

hesabıma Zât-ı Zülcelâle takdim etti. ―Tayyibât‖ ile, ―Nar ve Nur‖ unsurundan hasıl yaratılan 

tüm varlıkların ve onlardan zuhur eden bütün ibadet, Ģükür ve tesbihatları, onların ifade ettiği 

tüm güzel manaları, harika güzel amelleri, ve tüm kainatta müĢahede edilen ―Esmâ-i 

Hüsnâ‖nın güzel cilvelerini ve tecellilerini tüm nuranî varlıklar namına ve kendi hesabıma 

sana takdim ediyor ve seni selamlıyorum‖ buyurdu.   

 Yüce Allah bu güzel selama Kelam sıfatının azami tecellisi ile ―Bütün nebiler, mürsel 

peygamberler‖ namına ve hesabına ―Esselâmü Aleyke Eyyühe’n-Nebiyyü‖ buyurarak 

selamı aldı. Böylece ümmetinin de bu Ģekilde birbirlerine selam vermesini manevî emir ile 

ferman buyurdu.  

Peygamberimiz (sav) birden bütün ümmetini düĢünerek ümmeti namına ―Esselâmü 

aleynâ ve alâ ibâdillahi’s-Sâlihîn‖ buyurmuĢ ve o kutsî selamı hem kendine, hem ümmetine, 

hem de kendisinden önceki peygamberlere ve salih insanlara tamim edip, küllî ve umûmî bir 

selam suretinde o selamı onlara da teĢmil etmiĢtir.  

Bu konuĢmaya Ģahit olan, dinleyen ve iĢiten Cebrail (as) ve bütün melekler tüm bu 

manaları daha Ģümullü olarak anladıkları için peygamberimizin (sav) ilmine, aklına ve 

Allah‘a olan yakınlığına ve kendilerinden daha üstün olduğuna iman ile bu büyük mucize 

karĢısında hep birden ―EĢhedü en-Lâ Ġlâhe Ġllallah ve eĢhedü enne Muhammeden abdühü 

ve Rasuluhü‖ buyurarak Ģahadet getirmiĢlerdir.
859

 

Evet, yine Bediüzzaman‘ın ifade ve izahı ile Yüce Allah ‗ġakk-ı Kamer‘ mucizesi ile 

yeryüzündeki tüm insanlara peygamberimizin diğer peygamberlere üstünlüğünü gösterdiği 

                                                 
858

 Necm Suresi, 53: 1–18 
859

 Bediüzzaman Said Nursi, ġualar, 555–558; Emirdağ Lahikası, 346–351  



 256 

gibi, sema ehline de peygamberimizin (sav) velayetini, Allah‘a olan yakınlığını ve 

meleklerden üstünlüğünü mirac mucizesi ile göstermiĢ ve kabul ettirmiĢtir.
860

 

Daha sonra bu kutsî mükâleme ―ümmetin miracı olan‖ namazların teĢehhüdünde 

okumak vacip olmuĢtur. Müslümanların birbirleri ile karĢılaĢtıkları zaman ―Es-Selâmü 

Aleyküm‖ Ģeklinde selam vermek sünnet ve o selamı almak farz olmuĢtur.  Böylece 

selamlaĢma ―ġeâir-i Ġslam‖ dan olmuĢtur.  

Bundan sonra peygamberimiz (sav) ile yüce Allah arasında hususî uzun bir mükâleme 

cereyan etmiĢtir. ―Vahyedeceği her Ģeyi vahyetti.‖
861

 Yüce Allah burada ümmeti ilgilendiren 

hususta da ―Ferman-ı Ġlahî‖ olarak ―Bakara Suresi son ayetleri olan ―Âmenerrasülü‖
862

 

Ģeklinde meĢhur ayetlerini de doğrudan peygamberimize (sav) vahyetti ve inzal buyurdu. 

Ümmetinden Ģirk koĢmadan iman üzere vefat edenleri de cennette ―Saadet-i Ebediyeye‖ 

mazhar edeceğini vaad etti.  Sonra kullarına kılmaları için 50 vakit namazı emretti.
863

  

Peygamberimiz (sav) dönüĢte Musa (as) ile karĢılaĢtı.  

Musa (as) sordu: ―Yüce Allah size ne emretti?‖  

Peygamberimiz (sav) buyurdu: ―Elli vakit namazı emir buyurdu.‖  

Musa (as) : ―Rabbine dön ve bunu hafifletmesini iste. Zira ümmetin buna güç 

yetiremez. Ben bu hususta çok sıkıntı çektim.‖ 

Peygamberimiz (sav) hafifletmesi için yüce Allah‘a niyazda bulundu. Ta ki beĢ vakte 

kadar yüce Allah indirdi. Musa (as) ―Ümmetin buna da güç yetiremez. Dön yine hafifletmesi 

için niyazda bulun!‖ diyince peygamberimiz (sav) cevap verdi: ―Ben artık Rabbimden 

utanıyorum. Bir daha geri dönemem‖ buyurdu.
864

 

Bunun üzerine yüce Allah Ģöyle buyurdu: ―Ya Muhammed! Bir gün ve gecede beĢ 

vakit namazı sizlere farz kıldım. Kim bu beĢ vakit namazı eda ederse ona bire on olmak üzere 

50 vakit namaz sevabı veririm. Bunun gibi her hayrına da bire on sevap yazarım; günahlarını 

ise bir olarak deftere kaydederim, tövbe ederse tövbesini kabul eder o günahını da silerim. 

ġayet bir günaha niyet etse onu iĢlemedikçe de ona günah yazmam‖ buyurdu.
865

 

 

Mirac’dan DönüĢ: 

Yüce Allah Cebrail‘e (as) emretti ki peygamberimizi (sav) Cennet ve Cehennemi 

gezdirsin. Ümmetin iĢleyeceği amellerin cennette ne gibi semere vereceğini ve Cehennemde 

hangi amelinden dolayı ne gibi sonuçlar ile karĢılaĢacağını görsün ve ümmetine haber versin. 

Cebrail (as) peygamberimize (sav) sekiz mertebe cenneti ve yedi kat cehennemi 

gezdirerek oradakilerin karĢılaĢacakları halleri gösterdi. Sonra peygamberimize (sav) 

buyurdu: 

―Bu miracı ümmetine anlat. Yüce Allah mekândan münezzeh olmakla beraber seni 

miracda mülkünü ve melekûtunu gezdirdi, cennetini ve cehennemini sana gösterdi ki 

ümmetine bunları anlatasın‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) buyurdu: 

―Ey kardeĢim Cebrail! Bana kim inanır. Bana onların mecnun dediklerini ve 

söylediğim hiçbir Ģeye inanmadıklarını biliyorsun‖ Ģeklinde cevap verince; 

Cebrail (as) :  

―Seni hiç kimse tasdik etmezse Ebu Bekir (ra) seni tasdik eder. O göklerde ―Sıddık‖ 

olarak anılmaktadır. Onun göklerdeki adı odur. Bunun için sen anlat. O sana yeter.‖ dedi.
866
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Sonra peygamberimizi (sav) tekrar miraca çıktığı Mescid-i Aksa‘ya getirdi. Oradan 

tekrar Burak‘a bindirdi ve Mekke yakınına bıraktı.  

 

Abdulmuttalip Oğullarının Peygamberimizi (sav) Gece Aramaları: 

Abdulmuttalip oğulları her gece peygamberimizin (sav) evinde ve Kâbe‘ye gittiği 

zaman da çevresinde nöbet tutuyorlardı. Peygamberimizin (sav) düĢmanı çok olduğu için 

kabilecilik geleneği ve asabiyetin gereği olarak gençlerine nöbet görevi veriyorlardı. 

Peygamberimiz (sav) her ne kadar bunu istemese de onlar bunu asabiyetin gereği kendilerine 

vazife telakki ediyorlardı. Her gece evin etrafında nöbet tutuyorlar, evinden çıkınca da 

görünmeden takip ederek vazifelerini yapıyorlardı.  

Miraç gecesi de peygamberimizi (sav) takip ediyorlardı. Kâbe‘de Hicr mevkiinde 

ibadet ederken birden kaybolunca aramaya çıkmıĢlar, bulamayınca da telaĢa kapıldılar. 

Peygamberimizin (sav) amcası Abbas durumdan haberdar olunca aramaya çıktı ve Zî-Tuvâ‘ya 

kadar gitti. Orada ―Yâ Muhammed! Yâ Muhammed!‖ diye sesleniyordu.  

Peygamberimiz (sav) Mirac‘dan Beyt-i Makdis‘e dönmüĢ, oradan Burak‘a binerek 

tekrar Mekke‘ye dönüyordu ki sesi iĢitti ve ―Lebbeyk‖ (Buyur!) dedi.  

Abbas sordu: ―Yeğenim! Sen kavmini geceden beri zahmet ve sıkıntıya soktun. 

Nerede idin?‖ Peygamberimiz (sav) Cevap verdi:  

―Beyt-i Makdi‘se gittim.‖ 

―Bu gece içinde mi?‖ 

―Evet!‖ 

―Herhalde hayır için gitmiĢsindir?‖  

―Evet, hayırdan baĢka bir Ģey için değil..‖ buyurdu.
867

 

Peygamberimiz (sav) oradan Ebu Talib‘in kızı Ümmehânî‘nin evine gitti. Fecirden 

biraz öncesine kadar uyudu. Sonra ev halkını uyandırdı. Sabah namazını kıldı. Ev halkı da 

beraber kıldılar. Sonra peygamberimiz (sav) buyurdu: ―Ey Ümmehânî! Ben bu gece Allah‘ın 

emri ile Beytü‘l-Makdise gittim. Orada namaz kıldım. Oradan miraca çıktım. Yedi kat gökleri 

gezdim. Geldim ve sizinle beraber sabah namazını kıldım‖ buyurdu ve baĢından geçenleri 

biraz anlattı.  

Sonra gitmek için ayağa kalktı. Ümmühânî peygamberimizin (sav) ridasının eteğini 

tuttu ve: ―Sakın bunu hiç kimseye anlatma! Seni yalanlarlar ve üzerler‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: ―Vallahi ben bunu herkese söyleyeceğim!‖ buyurdu 

ve evden çıktı. Ümmehâni HabeĢli cariyesini peygamberimizin (sav) arkasından gönderdi.
868

   

 

Peygamberimiz (sav) MüĢriklere Miracı Anlatıyor: 

Peygamberimiz (sav) Kâbe‘nin Hicr mevkiine vardı. Hatim denilen yerde ayakta 

durdu. KureyĢ müĢrikleri oradaydılar. Onlara ―Ben bu gece Cebrail (as) ile Beyt-i Makdise 

gittim. Orada tüm peygamberler ile görüĢtüm. Oradan da Mirac merdiveni ile göklere 

yükseldim. Cennet ve cehennemi gezdim ve geldim‖ buyurdu.  

KureyĢ müĢrikleri bu söze ĢaĢtılar ve ―Doğrusu biz Ģimdiye kadar böyle bir Ģey asla 

iĢitmedik, bu inanılmaz bir Ģeydir. Biz develerimizle oraya ancak birkaç ayda gidebiliyoruz. 

Sen bir gecede gidip-geldiğini söylüyorsun…‖ dediler.  Ġnanmadılar ama ―Muhammed çok 

acayip Ģeyle söylüyor!‖ diyerek yaymaya baĢladılar.
869

 

Peygamberimiz (sav) onların yalanlamalarından ve alay etmelerinden üzülmüĢ bir 

Ģekilde bir kenara çekilip oturdu.  

Ebu Cehil durumdan haberdar olur-olmaz hemen alay etmek ve köĢeye sıkıĢtırmak 

için koĢup geldi. Alaylı bir tavırla konuĢmaya baĢladı: 

                                                 
867

 Ġbn-i Saad, Tabakat, 1:214 
868

 Ġbn-i HiĢam, Sire, 2:43; Ġbn-i Saad, Tabakat, 1:215  
869

 Ġbn-i HiĢam, Sire, 2:43 



 258 

―Bu gece neler yaptın bakalım. Yaptığın bir Ģeyler var mı?‖ 

―Evet!‖ 

―Ne imiĢ o?!‖ 

―Geceleyin Beytü‘l-Makdise götürüldüm.‖ 

―Sonra da geldin aramızda sabahladın hâ!‖ 

―Evet!‖ 

―Bana söylediğin bu sözü Ģuradaki topluluğa da açıkça söyler misin?‖  

―Olur, söylerim‖ diyince Ebu Cehil onları çağırdı: 

―Ey Kaab ve Lüey oğulları cemaatı gelin!‖ diyince onların hepsi koĢuĢarak geldiler ve 

peygamberimiz (sav) ile Ebu Cehil‘in etrafını sardılar.  

Ebu Cehil peygamberimize (sav) ―Haydi bana söylediğin Ģeyi onlara da söyle!‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav): ―Ben bu gece Beytu‘l-Makdise götürüldüm‖ buyurdu. 

―Sonra da sabahleyin buraya döndünüz öyle mi?‖ dediler. 

Peygamberimiz (sav): ―Evet!‖ buyurdu. 

Onlar ĢaĢkınlıklarından ve inkârlarından kimisi elini ısırdı, kimisi de ellerini baĢlarına 

koydular.
870

 Bazıları da hemen müslümanların yanlarına koĢtular. Kendilerine göre 

peygamberimizin (sav) bir açığını bulmuĢlardı. Böyle imkânsız bir olayı iddia eden ve buna 

inanan insan saçmalıyordu. Amaçları peygamberlik iddia eden Muhammed‘in (sav) artık 

saçmalamaya baĢladığını söyleyerek müslümanların imandan vazgeçirmekti.  

Ebu Bekir (ra) ın yanına gidenler sözlerine Ģöyle baĢladılar:  

―Yâ Ebâ Bekir! ĠĢittin mi senin arkadaĢın güya bu gece Beytu‘l-Makdise varmıĢ ve 

orada namaz kılarak dönmüĢ‖ dediler.  

Hz. Ebu Bekir (ra) hiç tereddüt etmeden cevap verdi: ―Vallahi o bunu söylemiĢse 

kesinlikle doğrudur. O sadıktır; asla yalan söylemez‖ buyurdu.
871

 Sonra devam etti: ―Bunda 

ĢaĢılacak ne var? Ben onun bundan daha uzakta olan göklerden haber aldığına inanıyor, 

melekler ile görüĢtüğünü kabul ediyorum ve doğru buluyorum‖ dedi.
872

  

MüĢrikler yüz bulamayarak döndüler. Hz. Ebu Bekir (ra) peygamberimizin (sav) zor 

durumda olduğunu düĢünerek hemen peygamberimizin (sav) yanına koĢtu ve ―Yâ Resulallah! 

Bu gece Beytu‘l-Makdise gidip geldiğin doğru mu?‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav) ―Evet!‖ buyurunca, ―Tasdik ederim ki sen doğru söylüyorsun‖ 

dedi. Peygamberimiz (sav) de ―Yâ Ebâ Bekir! Sen ‗Sıddık‘sın‖ buyurdu.
873

  

Bu durumu gören müĢrikler peygamberimiz (sav)  ile çekiĢmeye baĢladılar. Sorular 

sorarak bunaltmayı amaçladılar. Sordular: ―Bize söyle bakalım, Beytu‘l-Makdis‘in kaç kapısı 

var? Kaç penceresi var?‖  

Peygamberimiz (sav) bu sorular çok bunaldı. Hemen Cebrail (as) gözünün önündeki 

perdeyi kaldırdı. Peygamberimiz (sav) Beytu‘l-Makdisi karĢısında gördü. Onların sorduğu her 

soruya ona bakarak cevap vermeye baĢladı. MüĢrikler ―Doğru söylüyor. Vallahi, tarifi ve 

tavsifi doğrudur‖ dediler.
874

  

Bu defa müĢrikler ―Bizim ġam‘dan gelecek olan bir kervanımız var. Ona rastladın mı? 

ġimdi hangi mevkidedir? Ne zaman buraya gelecek? Ondan bize haber ver de sana inanalım‖ 

dediler.  

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: ―Evet, ben yolda bir kafileye rastladım. Onlar bir 

vadide develerini kaybetmiĢ arıyorlardı. Ben devenin yerini onlara gösterdim. ġimdi o kafile 

önlerine boz ve siyah renkli bir deveyi katarak Beyzâ‘dan Tenim yokuĢundan inmektedirler. 

Ġterseniz onlara sorabilirsiniz‖ buyurdu.  
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MüĢrikler hemen denilen yere koĢtular. Gerçekten de önlerine boz bir deveyi katmıĢ 

olarak geldiklerini gördüler. Yanlarına gelince sordular: ―Sizin deveniz kaybolmuĢ muydu?‖ 

onlar dediler: ―Evet! Bir vadide devemiz ürktü, gece olduğu için göremiyor ve arıyorduk. Bizi 

çağıran bir ses iĢittik gittik. Deveyi orada bulduk‖ dediler.  

KureyĢ müĢrikleri tüm bu haberlerin doğru olduğunu gördükleri halde inatlarından 

vazgeçerek doğruluğunu ―Mirac‖ olayına inanmadılar. Ancak peygamberimiz (sav) hakkında 

Velid bin Muğire‘nin dediğini dediler: ―Bu apaçık bir sihirdir.‖
875

 

 

Cebrail (as) ın Peygamberimize (sav) Ġmam Olup BeĢ Vakit Namazın Vakitlerini 

Tayin Etmesi: 

 

Cebrail (as) Mirac gecesinin sabahında inerek beĢ vakit namazın vakitlerini tayin 

etmek için iki gün üst üste namaz kıldırdı.  

Birinci günü fecirden sonra sabah namazını, güneĢin zevalinden sonra gölge atmaya 

baĢlayınca öğleyi, bir Ģeyin gölgesi bir mislini geçince ikindi namazını, iftar vaktinde akĢam 

namazını, akĢamın Ģafağı kaybolunca yatsı namazını kıldırdı. Sonra ―Bu beĢ vakit namazın ilk 

vakitleridir‖ buyurdu.  

Ġkinci günü ortalık ağarınca sabah namazını, her Ģeyin gölgesi bir misli olunca öğle 

namazını, her Ģeyin gölgesi iki mislini geçince ikindiyi, ortalık kararınca akĢam namazını, 

gecenin üçte biri geçince yatsı namazını kıldırdı. Sonra ―Yâ Muhammed! Bu senden önceki 

peygamberlerin namaz ve ibadet vaktidir. Bu ikisinin ortası senin ve ümmetinin namaz 

vaktidir‖ dedi.
876

 

Sonra yüce Allah bu beĢ vakit namazı emrede ayetlerini inzal buyurdu. ―Ayakta iken, 

otururken ve yatarken, hangi halde bulunursanız bulunun, Allah‘ı anmaya devam edin. 

Tehlikeden emin olduğunuz zaman ise namazınızı gereği gibi kılın. Şüphesiz namaz mü‘minler 

üzerine belli vakitlerde farz kılınmıştır.‖
877

  

Namaz vakitlerini tayin eden ayette ise yüce Allah Ģöyle buyurdu: ―Akşama 

erdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah‘ı tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hepsinin 

hamd-ü senâsı, övgüsü ve minneti Allah‘a mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğleye 

erişince de Allah‘ı tesbih ederek namaz kılın.‖
878

 

 

Peygamberimiz (sav) Sahabelerine Miracı Anlatıyor: 

AkĢam olunca peygamberimizin (sav) evi sahabeler ile doldu. Hepsi peygamberimizin 

miracın tebrik etmeye ve anlatacağı Ģeyleri can-u gönülden dinlemeye gelmiĢlerdi. 

Peygamberimiz (sav) onlar ile yatsı namazını kıldı. Namazdan sonra Bakara Suresi‘nin son 

ayetleri olan ―Amenerrasulü‖ yü okudu. Sahabeler ilk defa yatsı namazını kılıyor, ilk olarak 

bu ayetleri dinliyor ve ayetlerde geçen duayı içtenlikle yapıyorlardı.  

Peygamberimiz (sav) namaz bitince önce okuduğu bu ayetleri ―Vahiy kâtiplerine‖ 

yazdırdı. Yazdırdığı ayetlerde yüce Allah mealen Ģöyle buyuruyordu: 

―Bismillahirrahmanirrahim.  

                                                 
875

 Ġbn-i HiĢam, Sire, 2:44; Ġbn-i Saad, Tabakat, 1:215 
876

 Ebu Davud, Sünen, 1:107; Tirmizi, 1: 279; Müsned-i Ahmed,  1:333; Beyhaki, Sünen, 1:364; Hâkim, 

Müstedrek, 1:193 
877

 Nisa Suresi, 4:103  
878

 Rum Suresi, 30: 17–18   

 Nâfî Bin Erzâk, Abdullah bin Abbas‘a (ra): ―BeĢ vakit namaz Kur‘anda var mıdır?‖ diye sordu. Ġbn-i 

Abbas (ra) üç ayette beĢ vakit namaz vardır‖ buyurarak yukarıdaki iki ayeti ve ―Yatsı namazı sonrası, sabah 

namazı öncesi, öğle vakti elbiselerinizi çıkardığınız zaman sizin için mahrem vakitlerdir. Bu vakitlerde odanıza 

izin istemeyen kimseyi sokmayın.‖ (Nur, 24:58) ayetlerini okudu. (Hâkim, Müstedrek, 2:410–411; Taberi, 

Tefsir, 21:29)  



 260 

Peygamber kendisine inzal edilen Kur‘anın Allah tarafından olduğunu tasdik ederek 

ona iman etti. Müminler de onunla beraber iman ettiler. Onların hepsi Allah‘ın birliğine, 

meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerin hepsine iman ettiler. Onlar: ‗Biz Allah‘ın 

peygamberlerinden hiçbirisini ayırmayız. Birinin peygamberliğine inandığımız gibi hepsinin 

de Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildiğine inanırız‘ derler. Onlar 

peygamberin Allah tarafından getirdiği Kur‘anı dinledikleri zaman ‗İşittik, iman ettik. Ey 

Rabbimiz! Emrine uyduk. Senin af ve mağfiretine muhtacız ve senden bunu isteriz. Ey 

Rabbimiz! Senin huzurundan başka gideceğimiz bir yerimiz yoktur. Sonuçta senin huzurunda 

toplanacağız‘ derler.  

Allah kimseye gücünün üzerinde bir teklifte bulunarak mükellef tutmaz. Vermediği şeyi 

isteyerek onları sorumlu tutmaz. Allah‘ın kendilerine ihsan ettiği şeylerden kazandıkları 

hayırlar kendilerine aittir ve kendi lehlerinedir. Allah‘ın kendilerine verdiği nimetleri yerli 

yerinde kullanmamaktan ve şükrünü eda etmemekten kaynaklanan günahları da kendi 

aleyhlerinedir.  

Yine onlar Allah‘ın huzurunda şöyle dua ederler: 

Ey Rabbimiz! Unutur veya hata eder de bir kusur işlersek bizi onunla muaheze etme! 

Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin ağır vazifeler ve kaldıramayacağımız musibetleri 

bize verme! Ey rabbimiz! Bizim kaldıramayacağımız, tahammülünden takat 

getiremeyeceğimiz şeyleri bize tahmil edip yükleme! Günahlarımızı affet. Bizi bağışla. Bize 

merhamet et. Bizim dostumuz ve yardımcımız, Rabbimiz ve Mevlâ‘mız sensin. Kâfirlere ve 

senin kudretini inkâr edenlere karşı bize nusret ver ve bize yardım et!‖
879

 –Âmin!- 

  

Peygamberimiz (sav) okuduğu bu ayetleri pür dikkat dinleyen sahabelerine dönerek: 

―Kim bu iki ayeti yatsı namazından sonra okursa onun için yeterlidir. Yüce Allah bana bu 

ayetleri arĢın altındaki bir hazineden vermiĢtir. Bunun benzerini bir baĢkasına vermiĢ 

değildir.‖
880

 ―Kim bu ayetleri dua amacı ile yatsı namazından sonra okursa gece sabaha kadar 

namaz ve ibadet sevabını kazanır‖
881

 buyurdular.  

Daha sonra peygamberimiz (sav) baĢından geçenleri anlattı. Cebrail (as)ın geliĢini, 

Burak ile Beytu‘l-Makdis‘e gidiĢini ve oradan Miraca çıkıĢını anlattı. Sahabeler 

Peygamberimizi (sav) pür dikkat dinliyorlardı.  

Hz. Ebu Bekir (ra) sordu:  

―Ey Allah‘ın Resulü! Yüce Allah‘ın mülkünü ve melekûtunu, cennet ve cehennemini 

gezdin ve huzuruna vardın. Biz kullarına ne getirdin?  Ümmetine ne gibi müjdelerle ve 

hediyelerle döndün?‖ 

Peygamberimiz (sav) diĢleri görülecek Ģekilde tebessüm ederek güldü ve Ģöyle 

buyurdu: ―Sizlere pek çok müjde ve beĢaretler getirdim. Evvelâ, tüm ibadetlerin fihristesi, 

bütün gök ehli meleklerin ibadet Ģekli ve tüm mahlûkatın ibadetlerinin hülasası olan beĢ vakit 

namazı yüce Allah sizlere hediye etti. Kim bu beĢ vakit namazı kılarsa onun bütün büyük ve 

küçük günahlarını affedeceğini ve cennette saadet-i ebediyeye mazhar edeceğini vaat etti. 

Bununla cehennemden ebediyen kurtulacağınızın müjdesini getirdim.  

Ġkinci olarak ümmetimden Allah‘a hiçbir Ģeyi Ģirk koĢmadan yaĢayarak ölenlerin 

büyük günahlarının bağıĢlanacağı ve Ģefaatimle affa mazhar olup cehennemden kurtulacağı 

müjdesini getirdim. 
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Üçüncü olarak yüce Allah bana size okumuĢ olduğum ―Amenerrasulü‖ ile baĢlayan iki 

dua ayetini hediye olarak size getirdim. Kim bu iki ayeti her gün akĢam yatmadan okursa ona 

yeterlidir‖ buyurdu.
882

 

Hz. Ali (ra) sordu: ―Ya Resulallah! Yüce Allah size ne tavsiyelerde bulundu bize 

bildir ki biz de onlara uyalım‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) buyurdu: ―Yüce Allah ile pek çok konuda sohbetim oldu. 

Sordum: ―Ya Rab! Katında en üstün amel hangisidir?‖ 

Yüce Allah: ―Habibim! Katımda tevekkül edip yalnız bana güvenmekten ve 

taksimatıma razı olmaktan üstün bir amel yoktur. Rasulüm! Benim sevgim, benim rızam için 

birbirini sevenler ve insanlar arasında sevgi ve muhabbet oluĢturup birbirine bağlayanlar 

içindir. Gerçekten benim rızamı isteyenler ise, insanlar arasında beni zikredip anarak beni 

tanıtan ve nimetlerimi sayarak benim sevgimi kalplere yerleĢtirmek için çalıĢan ve bu uğurda 

açlık ve sıkıntıya tahammül edendir.  

Rasülüm! Mahlûkatın en zahidi olmak istersen, kalbini dünyadan ve dünya 

sevgisinden boĢalt. Kalbinden dünyayı terk et ve bütün kalbinle ahirete yönel‖ buyurdu.  

Sordum: ―Ya Rab! Dünyadan yüz çevirip ahirete yönelmek ne demektir?‖ 

Buyurdu ki: ―Dünya nimetlerinin azına kanaat edip, zamanın çoğunu benim zikrimle 

geçirmen ve dinim için çalıĢarak insanların bana olan imanını artırmaya ve banim kudretimi 

tefekkür edip, hikmetimle alken ve ilmen meĢgul olmak ve benim fikrim için çalıĢmaktır.‖  

Sordum: ―Dünya ehli kimdir? Ahiret ehli kimdir?‖ 

Yüce Allah buyurdu: ―Dünya ehli her yönü ile dünyaya yönelmiĢ, bütün arzusu mal ve 

mülk olan, aile efradını ona yönelten ve dünya için öfkelenen, aza razı olmayan, kötülüğü 

dokunduğu kimseden özür dilemeyen, mazeret kabul etmeyen, ibadete tembel, günah 

iĢlemeye hevesli, eceli yaklaĢtığı halde uzun dünyevî emeller peĢinde koĢan, nefis muhasebesi 

yaparak kendini hesaba çekmeyen, nimete Ģükretmez, belaya sabretmez, herkesi hor gören, 

büyüğe saygısı olmayan, küçüklere acımayan, nefislerinin arzusuna uyanlar nazarında akıllı, 

geçek akıllılar katında cahil olan kimselerdir.  

Ahiret ehline gelince: Güler yüzlü, hayâ sahibi, kötülüğü ve baĢkalarına zararı az, 

iyiliği ve faydası çok, sözü ölçülü, nefis muhasebesi yapan, gönülleri daima uyanık, benim 

aĢkımla gözleri yaĢlı, dili zikrimle, gönlü fikrimle meĢgul olan, nimetlerin öncesinde besmele 

ile baĢlayan, sonunda Ģükür ile bitiren kimsedir. ĠĢte katımda yüksek mevki sahibi kimseler 

bunlardır. Ben de onların dualarını kabul eder, ne isterlerse veririm. Bunlar benden gayrı Ģeye 

gönül bağlamazlar. Az ile yetinirler. Süslü elbiseler ve dünyevî makam ve mevkiler 

istemezler, kendilerini ölülerden bilirler. Bunların nazarında dünya ve ahiret eĢittir. Ben de 

onlara cennet ve saadet-i ebediye gibi nimetler veririm.‖
883

 

Sahabeler can kulağı ile dinlediler ve peygamberimize (sav) dediler: 

―Yâ Resulallah! Dua buyurun da yüce Allah‘ın vasfettiği ve kendilerinden razı olduğu 

bu iyi insanlardan olalım.‖ 

Peygamberimiz (sav) dua ettiler. Yüce Allah da onları Kur‘an-ı Keriminde övdü. 

 

Peygamberimiz (sav) Sahabelerine Cennet ve Cehennemi Anlatıyor: 

Sahabeler dediler: ―Yâ Resulallah! ‗Cenneti ve Cehennemi gezdim‘ buyurdun. Bize 

onlardan bahseder misin?‖ 

Peygamberimiz (sav) tebessüm ederek buyurdular:  

―Yüce Allah Cebrail‘e (as) emir buyurdular ki beni cennette gezdirsin ve ümmetim 

için neler hazırlandığını görsün. Cebrail (as) beni cennete götürdü. Cennet hazini ―Rıdvan‖ 

bana cenneti gezdirdi ve cennetin nimetlerini gösterdi. O kadar nimetler gördüm ki eğer bütün 

ömrümü onları anlatmaya ayırsam bitiremem.   
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Bana ümmetim için hazırlanmıĢ sekiz cennet gösterdiler. Bunların dördü bağ bostan 

olup ―Firdevs, Cennetü‘l-Me‘vâ, Cennetü‘l-Adn ve Cennetü‘n-Naîm‖ idi. Dördü de saraylarla 

müzeyyen, bağ ve bahçelerle muhat olan ―Dâru‘s-Selâm, Daru‘l-Celâl, Dâru‘l-Karar ve 

Dâru‘l-Huld‖ idi. Hepsinin damı ArĢu‘r-Rahman idi.   

Bana yalnız ―Adn‖ cennetindeki köĢkleri gösterdiler. Gökyüzündeki yıldızların 

sayısından çoktu. Her köĢk yer ile gök arası büyüklüğünde olup, çoğu benim ashabıma aitti.  

Hz. Ebu Bekir (ra) dönerek buyurdu: ―Ya Ebâ Bekir! Senin köĢkünü gördüm. Kızıl 

altındandı. Senin için hazırlanan nimetleri müĢahede ettim.  

Hz. Ebu Bekir (ra): ―Yâ Resulallah! O köĢk de o köĢkün sahibi de senin için feda 

olsun‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) sonra Hz. Ömer‘e (ra) döndü ve: ―Yâ Ömer! Senin köĢkünü de 

gördüm. Yakuttandı. O köĢkte çok huriler vardı. Senin gayretini ve kıskançlığını bildiğimden 

içine girmedim‖ buyurdu.  

Hz. Ömer (ra) ağladı ve ―Yâ Resulallah senden mi kıskanacağım!?‖ dedi.  

Sonra peygamberimiz (sav) Hz. Ali‘ye (ra) döndü ve: ―Yâ Ali, senin suretini dördüncü 

kat semada gördüm. Cebrail‘a (as) sordum. O da dedi ki: ―Yâ Resulallah melekler Hz. Ali‘yi 

görmeye müĢtak oldular. Allah onun suretinde bir melek yarattı. Melekler onu ziyaret 

ediyorlar‖
884

 dedi.  

Peygamberimiz (sav) anlatmaya devam etti: 

―Orada inciden, yakuttan, zebercedden köĢkler ve inciden kubbeler gördüm. Cennetin 

toprağını da misk gibi kokar buldum.
885

 Sonra ban bir ırmak gösterildi ki etrafında kubbeler 

ve çadırlar dizili idi. Suyu baldan tatlı ve rengi kardan ak idi. Cebrail‘e (as) ‗Bu nedir?‖ diye 

sordum. O da: ‗Bu sana Allah‘ın hazırladığı ―Kevser Irmağı‖ dır buyurdu.
886

 

Sonra peygamberimiz (sav) buyurdu: 

―Cebrail (as) beni Cehennem Malik‘ine götürdü. Yüzü hiç gülmüyordu. ―Bana 

Cehennemi göstermez misiniz?‖ dedim. Malik cehennem örtüsünü açtı.
887

 Gördüm ki 

cehennem simsiyah ve kapkaranlıktı. Hiçbir ıĢığı yoktu. Yedi kat olup yedi ayrı kapısı 

mevcuttu. Her cehennemin 70 bin dağı, her dağın ateĢten 70 bin tepesi, her birinde de ateĢli 

70 bin bölgesi vardı. Her bölgede 70 bin dere ve her derede de 70 bin yılan ve akrep 

bulunmaktaydı.
888

  

Ve peygamberimiz (sav) devam etti: ―Vallahi, Allah‘a yemin ederim ki ashabım! 

Sizler benim gördüğümü görmüĢ olsaydınız az güler çok ağlardınız.
889

 Yine ashabım ben 

Cebrail‘i (as) Allah korkusundan ve saygısından eskimiĢ deve çulu gibi solgun,
890

 Mikail‘i 

(as)  de gülmeyi unutan biri gibi üzgün gördüm. Cebrail‘e (as) sordum:  

―Neden Mikail‘i (as) hiç güler görmüyorum?‖  

Cebrail (as) bana cevap verdi: 

―Cehennem yaratılalı Mikail hiç gülmedi. 

Sordum: 

―Sizde de cehenneme girme korkusu var mı?‖ 

Cevap verdi: 

―Evet! Bizim önümüzde de ġeytan‘ın lânetlenmesi hadisesi ve Harut ile Marut‘un 

cezalandırılması örneği vardır‖ buyurdu.
891
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Cehennem Maliki bana cehennemin tabakalarını da gösterdi.  

Yedinci tabaka: En alt tabakaydı. Adına ―Hâviye‖ derler, azabı çok ziyade idi. 

Sordum, Firavun, Karun ve Hâmân ile beraber münafıklar burada azap görecekler denildi.  

Altıncı tabakaya ―Cahîm‖ adı verilmektedir. MüĢrikler burada azap göreceklerdir. 

BeĢinci tabakaya ―Sakar‖ denir. Budistler ve Mecusiler burada bulunacaktır. 

Dördüncü tabaka ―Lezâ‖ dır. Ġblis ve onun tabileri burada azap göreceklerdir. 

Üçüncü tabaka ―Hutame‖ dir. Yahudiler buraya gireceklerdir. 

Ġkinci tabakaya ―Saîr‖ denir. Nasara burada azaba uğrayacaklardır. 

Birinci tabaka ―Cehennem‖ dir. En üst tabakadır. Burada ümmetimin büyük günah 

iĢleyenleri azap göreceklerdir.  

Cehennem bana gösterildi. AteĢten yetmiĢ bin derya vardı. Her bir derya yer ve göğü 

içine alırdı. Zebanileri o derece dehĢetli idi ki, dünya onun ayağının topuğuna ulaĢamaz. 

Cebrail‘e (as) ―Cehennem kimler içindir?‖ diye sordum. Bana ―Ümmetinin günahkârları 

içindir. Ya Resulallah! Onlara nasihat et, ta ki kendilerini bu korkunç yerden korusunlar. 

Kendilerini azaba sürükleyecek Ģeylerden sakınsınlar, günah iĢledikleri zaman da günahlarına 

tövbe etsinler. O gün asilere asla merhamet olunmaz‖ dedi.
892

  

Peygamberimiz (sav) ağladı. Bunun üzerine sahabeler de ağladılar.  

Bir müddet sonra peygamberimiz (sav) baĢını kaldırdı ve ―Allah bana Ģefaat yetkisi 

verdi. Zerre kadar imanı olan Ģefaatimle Cehennemden kurtulacak ve cehennem boĢ 

kalacaktır. Bunun üzerine yüce Allah cehennemi ateĢ ile doldurarak diğerlerinin üzerine 

kapatacaktır‖
893

 buyurdu.  

Gece hayli ilerlemiĢti. Sahabeler peygamberimizin (sav) sohbetinden o derece 

müstefid oldular, kalpleri iman ve ahiret duygusu ile doldu ki kendilerini cennette ve 

cehennemde yaĢıyorlarmıĢ gibi hissediyorlardı. Kalpleri ilim ve hikmetle, cehennem korkusu, 

cennete girme arzusu ve ümidi ile lebâ-leb dolu olarak evlerine döndüler.  

 

ĠSRA SURESĠ NAZĠL OLUYOR: 

Daha sonraki günlerde yüce Allah Ġsra Suresinin bir kısım ayetlerini daha nazil 

buyurdu. Allah-u Taalâ Kur‘an-ı Kerimini ayet ayet, sure sure inzal ediyordu ki insanların 

Kur‘anı öğrenme, anlama ve uygulama konusunda sıkıntı çekmesinler. Kur‘an-ı Kerim bir 

anda nazil olmuĢ olsaydı insanlar onu öğrenmede, anlamada ve uygulamada zorlanırlardı. Hz. 

AiĢe (ra) bunun için: ―Kur‘an topta bir anda nazil olmuĢ olsaydı biz onunla amel etmekte 

zorlanırdık‖ demiĢtir.  

Kur‘an-ı Kerim insan fıtratına ve psikolojisine uygun olarak gerek ibadetlerde, gerekse 

kötü alıĢkanlıkların yasaklanmasında ―Tedricilik Metodu‖nu takip etmiĢtir. Din bir eğitim 

müessesesi idi ve Kur‘an alıĢtıra alıĢtıra ve öğrete öğrete insanları eğitiyordu. 

Ġsra suresinin emir ve tavsiyeleri ihtiva eden ayetleri de bu suretle inzal edilmiĢtir. 

Yüce Allah bu surede nazil olan ayetlerde mealen Ģöyle buyurmaktadır: 

 

―Bismillahirrahmanirrahim 

Gerçekten bu Kur‘an insanları yolun en doğrusuna iletir. Salih amel işleyerek iyi 

şeyler yapan müminlere de çok büyük mükâfatı hak ettiklerini müjdeler. Ahirete inanmayanlar 

için ise pek acı bir azap hazırladığımızı haber verir. Ne var ki insan acizliğinden ve 

cahilliğinden hayra dua ettiği gibi şerre ve kendi aleyhine de dua eder. Çünkü insan çok 

acelecidir. 

Biz gece ve gündüzü kudretimizi gösteren iki delil, iki ayet olarak yarattık. Biz 

gündüzü rızkınız için aydınlık yaptık ki Rabbinizin fazlından rızkınızı arayasınız, yılların 

sayısını ve hesabını bilesiniz. Biz her şeyi size tafsilli bir şekilde açıklamışızdır. 
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Biz her insanın amelini boynuna dolarız. Kıyamette de onu bir kitapta yazılı olarak 

eline veririz ve ‗Oku kitabını! Bu gün hesap görücü olarak nefsin sana yeterlidir‘ deriz.  

Hidayet üzerinde ve doğru yolda olan kendi lehinde bir yol bulmuştur. Doğru yoldan 

sapan da kendi aleyhine sapmıştır. Hiçbir günahkâr bir başkasının günahını yüklenmez. 

Peygamber göndermedikçe biz bir kavmi mükellef tutacak ve azap edecek değiliz. Biz bir 

beldeyi helak etmek istediğimiz zaman oranın ileri gelenlerine Hakka boyun eğmelerini 

emrederiz. Onlar itaatten çıkarlarsa bizim azap vaadimiz onlar üzerine hak olur. Sonra da o 

beldeyi kökünden helâk ederiz. Nuh‘dan sonra da biz nice beldeler helâk ettik. Kullarının 

günahlarından haberdar olarak Allah yeter. 

Rabbin sizlere şunları emreti: Ondan başkasına ibadet etmeyin. Anne-babaya da 

iyilikte bulunun. Onlardan birisi veya ikisi de ihtiyarlık çağına erişecek olursa onlara sakın 

‗Öf!‖ bile demeyin. Onları azarlamayın ve güzel söz söyleyin. Onlara merhamet ve tevazu 

kanadını gererek deyiniz ki: ‗Ey Rabbim! Nasıl onlar beni küçüklüğümde besleyip büyüttüler 

ise, sen de onlara öylece merhamet buyur.‘ 

Allah sizin içinizde olan ve kalbinizden geçeni muhakkak ki bilir. Sizler Salih ve iyi 

kimseler olursanız muhakkak ki Allah kendisine samimiyetle yönelenleri bağışlar. Akrabaya, 

yoksula ve yolda kaşmış olanlara hakkını verin. Malını da israf ederek saçıp savurma. 

Muhakkak ki müsrifler şeytanın kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. 

Verecek bir şeyin yoksa hiç olmazsa fakire güzel söz söyle. Elini boynuna bağlayıp cimrilik 

etme; malını büsbütün de harcama ki sonunda kınanıp açıkta kalmayasın. Şüphesiz Rabbin 

olan Allah dilediğine bol rızık verir; dilediğinin de rızkını daraltır ve geçimini zorlaştırır. O 

kullarının her halinden haberdardır ve o onların gerçek durumunu görür.  

Fakirlik korkusu ve geçim endişesi ile çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizleri de 

rızıklandıran biziz. Onları öldürmek gerçekten Allah katında büyük bir günahtır. Zinaya da 

asla yaklaşmayın. Şüphesiz o çok çirkin ve kötü bir şey, pek fena bir yoldur. Allah‘ın 

öldürmesini yasakladığı cana da haksız yere kıymayın. Biz kim mazlum olarak öldürülürse biz 

onun velisine diyet ve kısas hakkını verdik. O da bu hakkını istemede aşırıya kaçmasın ve 

haddini aşmasın. Çünkü o bu hakla zaten bir yardıma mazhar olmuştur.  

Rüştüne erişene kadar yetimin malını da yemekten koruyun. Ahitlerinizi de yerine 

getirin. Muhakkak ki yaptığınız ahitlerinizden dolayı bir mesuliyet vardır. Ölçtüğünüz zaman 

ölçüyü tam yapınız. Tartıyı da doğru terazi ile yapmalısınız. Bu sonuçta sizin için daha 

hayırlıdır.  

Bilmediğin bir şeyin peşine de takılıp gitme. Kulak, kalp ve göz bunların hepsi 

muhakkak yaptıklarından sorumlu tutulacaklardır. Yeryüzünde büyüklük taslayarak da 

yürüme! Sen bu halinle ne yeri yarabilir ve ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin.  

Bütün bunlar Allah‘ın sana vahyettiği hikmetler ve Rabbinin katında çirkin sayılan 

günahlardır. Allah ile beraber başka ilahlar da edinme ki rahmetten merhum bırakılarak 

cehenneme atılmayasın.‖
894

   

Peygamberimiz (sav) nazil olan ayetleri sahabelerine okudu. Vahiy kâtiplerine 

yazdırdı, okuyup öğrenmelerini ve yakın uzak tüm mü‘minlere ulaĢtırmalarını istedi. 

Sahabeler bunun için evlerine dağıldılar. 

 

KUR’AN MÜġRĠKLERE MEYDAN OKUYOR: 

Allah‘ın ayetleri nazil olup okundukça inanmayan müĢrikler de ister istemez 

dinliyorlardı. Kur‘anı peygamberimizin uydurduğunu zannederek kendileri de buna benzer 

Ģeyler yapmayı deniyorlardı. ―Bu Kur‘anı Muhammed kendisi uyduruyor. Biz de buna benzer 

Ģeyler söyleyebiliriz‖ diyorlardı. Ancak her defasında gülünç durumlara düĢüyor ve yine 

kendileri gibi inanmayanlar tarafından alay konusu oluyorlardı.  

                                                 
894

 Ġsra Suresi, 17:9–39 



 265 

Yahudilerden Tevrat‘ı ve Hıristiyanlardan Ġncil‘i alıyorlar okuyorlar ve ―Muhammed 

de bunun gibi konuĢuyor‖ diyorlardı. Mekke‘ye ticaret veya Hac amacı ile gelenlerin ellerinde 

de geçmiĢ peygamberlere ait mecmualar vardı. Bunlardaki hikmetli sözleri de zaman zaman 

okuyarak öğreniyorlardı.  

Süveyde bin Samit Mekke‘ye ticaret ve Umre amacı ile gelen Medine‘li Evs Kabilesi 

Amr bin Avfoğullarından birisi idi. Kendisi yaĢlı, bilgili ve Ģairdi. Kavmi ve kabilesi içinde 

itibarı vardı. Medine‘de soyu ve bilgisinden dolayı kendisine ―Kâmil‖ lakabı verilmiĢti. 

Mekke‘ye gelince peygamberimiz (sav) ile görüĢtü. Peygamberimiz (sav) onu Allah‘ın 

birliğine imana davet etti.  

Süveyde: ―Herhalde benim yanımda bulunanın benzeri sende de vardır‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav) sordu: ―Senin yanında ne var?‖ 

Süveyde: ―Ġçinde Lokman‘ın hikmetlerinin yazılı olduğu bir mecmua.‖  

Peygamberimiz (sav): ―Onu bana okur musun?‖ buyurdu. 

Süveyde açtı ve bir kısım hikmetli sözler okudu. 

Peygamberimiz (sav): ―ġüphesiz bunlar güzel sözlerdir. Fakat benim yanımda bulunan 

Allah‘ın bana inzal buyurduğu Kur‘an Ģüphesiz hepsinden üstündür. O hidayet nurudur ve 

Ģüphesiz Allah‘ın kelamıdır‖ buyurdu. Sonra Kur‘andan ayetler okudu ve Süveyd‘i tekrara 

imana davet etti.  

Süveyd: ―ġüphesiz bu da güzel bir sözdür‖ dedi ve ne Allah‘ın kelamı olduğunu kabul 

etti ve ne de reddetti. Peygamberimizden (sav) ayrıldı ve Medine‘ye döndü. Çok geçmeden de 

Hazreçliler tarafından öldürüldü.
895

 Kabilelerinden bazıları onun Müslüman olduğunu 

söylerler.
896

  

MüĢrikler peygamberimizi köĢeye sıkıĢtırmak amacı ile mucizeler istiyor ve çeĢitli 

isteklerde bulunuyorlardı. Kimisi ―Yerden bizim için bir pınar akıtmadıkça sana 

inanmayız.‖
897

 Kimisi ―Hurma ve üzüm bahçelerin olsun ve içinde gürül gürül ırmaklar akıt 

da sana inanalım.‖
898

 Kimisi de ―Altından bir eve sahip olduğunu görür de göğe merdivenle 

çıktığını görürsek o zaman senin peygamber olduğuna inanırız‖
899

 diyorlardı. 

Bütün bu istekler defalarca peygamberimize söylendiği için peygamberimiz (sav) çok 

üzülüyordu. Üzülmesi bu gibi Ģeylere sahip olmamasından değil, bilakis KureyĢlilerin ve 

ümmetinin Allah‘ın birliğine ve ahirete olan inançsızlığı sebebiyle ahirette çekecekleri azap 

yüzündendi. Peygamberimiz (sav) ne düĢünüyor, onlar ne istiyorlardı? 

Zira peygamberimiz (sav) ―Resûlü’s-Sakaleyn‖ yani, hem insanları hem de cinlerin 

peygamberi olduğu gibi Miraç merdiveni ile yükseldiği semalarda bulunan meleklere de 

nübüvvetini göstererek onların da kendisi ile övündüğü ―Fahr-i Kâinat‖ unvanını almıĢtı. 

Yüce Allah meleklerine ve tüm varlıklara peygamberimiz (sav) ile övünüyordu. Miraçda 

kendisine de “Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım”
900

 demiĢti.  

MüĢriklerin bu gibi akıl almaz isteklerinden dolayı peygamberimizin (sav) 

üzülmemesi için Yüce Allah Cebrail‘i (as) peygamberimize (sav) göndererek Ģöyle buyurdu: 

―Resulüme söyle, eğer istiyorsa Mekke‘nin Bathâ vadisini onun için altın ve mücevherlerle 

doldurayım.‖  

Peygamberimiz (sav) ―Hayır ya Rabbi! Ġstemem! Ben isterim ki senin için ben bir gün 

tok olayımda sana Ģükredeyim, bir gün aç kalayım da sabredeyim‖
901

 buyurdular. Bu cevabı 

yüce Allah meleklerine haber verdi. Onlar da bu durumuna hayran kaldılar.  
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MüĢriklerin ve mü‘minlerin kendisine ―Neden dünyalık istemiyorsun?‖ diye sormaları 

üzerine peygamberimiz (sav) Ģöyle cevap veriyordu: ―Ben de sizin gibi bir insanım ve 

Allah‘ın aciz bir kuluyum. Ancak Allah bana vahyederek benim size Cenneti müjdelememi ve 

cehennem ile sizleri korkutmamı emir ve ferman buyurdular. Böylece beni ―BeĢîr ve Nezîr‖ 

yaptı. Benim de cehennemden korkmaya ve sakınmaya, cennete girmek için de Allah‘ın 

rızasını kazanacak amelleri iĢlemeye ihtiyacım vardır. Cehennemden sakınmakta sizden ileri 

olmadığım gibi, cennete girme konusunda da sizlerden geri kalmamalıyım‖
902

 diyordu.  

Peygamberimizin (sav) dünyalık istememsi ve dünyaya değer vermemesi ve kendisine 

verilen sıkıntılara katlanmasının altında insanların dikkatini daha baĢka Ģeylere çekme arzusu 

vardı. Bu da insanın manevi yönü ve kabiliyetlerinin inkiĢafı meselesiydi. Ġnsana Allah 

tarafından verilen binlerce kabiliyet ve manevi duygular vardı. Bu kabiliyetlerin geliĢerek 

inkiĢaf etmesi ve insanın maneviyatta ilerlemesi ancak dünyada çekilen sıkıntılar ve verilen 

mücadeleler ile mümkündü. Maddi zenginlik ve refah kabiliyetlerin inkiĢafını engellediği 

gibi, manevi pek çok duygunun da sönmesine ve hatta ölmesine sebepti. Adalet, sabır, sebat, 

hayırhahlık, cesaret, Ģecaat, tahammül, hoĢgörü, insaf vb. yüzlerce güzel ahlak ancak çeĢitli 

mücadeleler sonucu inkiĢaf ederek cennete layık hale gelebilirdi. Ġnsandaki binlerce kabiliyet 

ve duygunun inkiĢafı da ancak ibadetlerle mümkündü. 

Yüce Allah bu hususlara dikkati çeken ve peygamberimizin (sav) bu düĢüncelerini 

öven, müĢriklerin kendisine yapacaklarını haber vererek hazırlıklı olmasını ihtar eden 

ayetlerini inzal buyurdu: 

 

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Ey Resulüm! Yakında seni yurdundan çıkarmak için rahatsız edecekler. Onlar seni 

çıkarırlarsa senin ardından onlar da orada pek az bir zaman kalacaklardır. Peygamberlerini 

aralarından çıkaran kavimleri helâk etmek senden evvel gönderdiğimiz peygamberler için de 

cari olan kanunumuzdur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın.
903

 

Güneşin zevalinden gecenin karanlığına kadar namazlarını dosdoğru kıl. Sabah 

namazını da öyle kıl. Muhakkak ki sabah namazı şahitlidir.
904

 Ey Resulüm! Gece vakti de 

uyanıp sadece sana has bir ibadet olan teheccüt namazını da kıl. Umulur ki Rabbin seni 

―Makam-ı Mahmuda‖ şefaat makamına yükseltir.  

Ey Resulüm de ki: Hak geldi bâtıl zâil oldu. Muhakkak ki zeval bulmak batılın 

şe‘nidir. Yok olmak batıl olmanın gereğidir. Biz Kur‘anı mü‘minler için bir şifa, bir rahmet 

olarak inzal buyurduk. Zalimler ve münkirler için ise o Kur‘an hüsrandan başka bir şey 

getirmez.  

Ey Resulüm de ki: Herkes kendi seciye ve karakterine göre amel işler. Rabbin kimin 

doğru yolda olduğunu en iyi bilendir.  

Ey Resulüm de ki: Yemin olsun ki bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler, 

birbirlerine yardım da etseler bu Kur‘anın bir mislini ve benzerini asla getiremezler.‖
905

  

Peygamberimiz (sav) bu ayetleri müĢriklere okuyunca müĢrikler Kur‘ana nazire 

getirme konusunda bir yarıĢa baĢladılar. Çünkü Kur‘an müĢriklere meydan okuyor ve 

benzerini getiremeyeceklerini söylüyordu.  

Çünkü Kur‘an diyordu ki: ―Ey Ġns ve Cin! Eğer Kur‘anın kelâm-ı ilâhî olduğundan 

Ģüpheniz varsa, bir insan sözü olduğunu vehmediyorsanız, haydi, iĢte meydan geliniz… Siz 
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dahi ona ―Muhammedü‘l-Emin‖ dediğiniz zat gibi okumak yazmak bilmez, kıraat ve kitabet 

görmemiĢ bir ümmiden bu Kur‘an gibi bir kitap getiriniz. Bunu yapamazsınız; haydi ümmi 

olmasın; en meĢhur bir edip, bir âlim olsun. Bunu da yapamazsınız… Haydi, bir tek olmasın; 

bütün edipleriniz, beliğleriniz, hatipleriniz ve Ģairleriniz bir araya gelsinler, bütün geçmiĢ 

beliğlerin eserlerini ve bütün gelecek ediplerin yardımlarını ve ilahlarınızın himmetlerini de 

beraber alınız, bütün kuvvetinizle çalıĢınız ve Ģu Kur‘ana bir nazire yapınız!‖
906

  

Bu Ģekilde onların damarlarına dokunduğu için Kur‘ana nazire yapmaya baĢladılar. 

Müseyleme-i Kezzab ―Karia Suresine‖ nazire yapmak için ―El fîlü, me‘l-fîlü, ve mâ edrâke 

me‘l-filü. Filün hortumun tavilü‖ gibi nazireler yazdılar ve edipleri kendilerine güldürdüler. 

Kıyametin dehĢetini ve azametini anlatan Karia Suresine filin büyüklüğü ile nazire yapmak 

elbette gülünç olmayı netice verecekti. Kâbe duvarına Ģiirleri asılan meĢhur Lebid‘in kızı 

babasının kasidesini Kâbe‘den indirerek ―Kur‘ana karĢı bunun bir kıymeti kalmadı!‖
907

 

demek durumunda kalmıĢtır.  

Yüce Allah müĢrikleri köĢeye sıkıĢtırmak için daha sonra nazil olan ayetlerde Ģöyle 

buyurdu: ―Kur‘anı Muhammed‘in kendisi uydurdu diyorsanız, haydi, madem Kur‘anın 

tamamına bir nazire getiremiyorsunuz ve asla getiremezsiniz. Allah‘tan başka yardıma 

çağıracağınız kimler varsa hepsini toplayın ve manasız saçma-sapan ―Müftereyat‖ nevinden 

de olsa yalan ve batıl hikâyelerden düzme ve uydurma Kur‘anın belağatına benzer on sure 

getiriniz.  

Eğer onlar bu davetimize cevap veremezlerse bilin ki o Kur‘an beşer kelâmı değildir;  

Allah‘ın sonsuz ilmi ile inzal edilmiştir. O Allah‘tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. 

Artık gerçeği görerek hakka teslim olmazlar mı? 

Dünya hayatını isteyenlere ve dünyaya değer verenlere biz amellerinin karşılığını 

dünyada tamamen öderiz. Ahirette ise onlara ateşten başka bir şey yoktur. Dünyada 

yaptıklarının hepsi de boşa gitmiştir.‖
908

 

Mekke‘de böyle bir yarıĢ baĢlamıĢken herkesin dikkatleri Kur‘ana çevrilmiĢti. 

Kur‘ana nazire yapacaklarını iddia eden edipler ve Ģairler Kur‘anı okuyor ve onun i‘cazını 

görme fırsatını elde ediyorlardı. Hatta bedevi bir edip ―Fesd‘a bimâ tü‘mer‖
909

 

(Emrolunduğun Ģeyi en mükemmel bir Ģekilde en kâmil bir manada anlat) ayetini okuyunca 

secdeye kapandı. Ona dediler ―Müslüman mı oldun?‖ O dedi: ―Hayır! Ben bu ayetin 

belağatına secde ettim.‖
910

   

Sonra Kur‘an müĢrikleri biraz daha köĢeye sıkıĢtırmak için son olarak Ģöyle meydan 

okudu: ―Ey İnsanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz ki takva 

mertebesine erişesiniz. O rabbiniz size yeryüzünü döşek, gökyüzünü binanıza dam yapmıştır. 

Gökyüzünden size su indirip onunla türlü türlü mahsulleri ve meyveleri sizin için rızık olmak 

üzere çıkarsın. Öyle ise bile bile Allah‘a şirk koşmayın.  

Eğer kulumuz Muhammed‘e inzal ettiğimiz Kur‘an‘ın Allah kelamı olduğundan bir 

şüpheniz varsa onun benzeri bir sure getiriniz. Eğer iddianızda doğru iseniz Allah‘tan başka 

bütün yardımcılarınızı da çağırınız. Eğer bunu yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız, o 

zaman yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi sakının.‖
911

  

Böylece yüce Allah ―Ya bir tek surenin mislini getiriniz veyahut dünyada ve ahirette 

helâket ve zilleti kabul ediniz‖ diye iddia ettiği halde o asrın muannid beliğleri bir tek surenin 
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mislini getirmekle kısa bir yol olan muarazayı bırakıp, uzun olan can ve mallarını tehlikeye 

atan muharebe yolunu seçmeleri ispat etmektedir ki o kısa yolda gitmek mümkün değildir.
912

  

Kur‘an-ı Mucizu‘l-Beyan önce ―Kur‘anın bir benzerini getiriniz‖ diye baĢladı meydan 

okumaya, sonra on surenin benzerini getiriniz diye devam etti. Bunu da yapamazsınız haydi 

bir suresine nazire getiriniz. ―Bu da çoktur; haydi kısa bir suresine bir nazire getiriniz‖ diye 

meydan okumasını sürdürdü. Bunu da yapamazsınız ve yapamayacaksınız. Hem de bu kadar 

muhtaç olduğunuz halde… Çünkü haysiyet ve namusunuz, izzet ve dininiz, asabiyet ve 

Ģerefiniz, can ve malınız, dünya ve ahiretiniz buna nazire getirmekle kurtulabilir. Yoksa 

dünyada haysiyetsiz, nâmussuz, dinsiz, Ģerefsiz, zillet içinde can ve malınız helâkette 

mahvolup, ahirette de cehennemde haps-i ebedî ile mahkum ve taptığınız taĢtan putlarınız ile 

beraber ateĢe odunluk edeceksiniz.  

Hem madem sekiz mertebe aczinizi anladınız; elbette sekiz defa Kur‘anın dahi mucize 

olduğunu bilmekliğiniz lâzımdır. Ya iman edersiniz veyahut susunuz, cehenneme gidiniz!‖
913

 

diyordu.    

    

Yüce Allah “Mü’minun Suresini” Ġnzal Buyurarak Müminlere BeĢ Vakit 

Namazın Önemini Öğretiyor:  

Yüce Allah cennete ehil ve layık olan kullarının vasıflarını anlatan Mü‘minun Suresini 

inzal buyurdu. Hz. Ömer (ra) anlatıyor. Bir gün peygamberimiz (sav) ile beraber oturuyorduk. 

Birden arı uğultusu gibi sesler duymaya baĢladık. Biz vahiy halini arı uğultusu gibi sesten 

anlıyorduk. Anladık ki peygamberimize vahiy gelmekte. HuĢu ile bekledik. Peygamberimiz 

(sav) de bir müddet terleyerek huĢu ile baĢını eğdi. Derken baĢını kaldırdı kıbleye döndü ve 

dua etti. Sonra gelen ayetleri bize okudu. Nazil olan ayetlerde yüce Allah mealan Ģöyle 

buyuruyordu: 

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Mü‘minler kurtuluşa ermişler ve umduklarına kavuşmuşlardır. Onlar namazlarını 

Allah‘tan korkarak hürmet ve tevazu içinde, tadil-i erkân ile kılarlar. Dünya ve ahirette 

kendilerine fayda vermeyen boş şeylerden yüz çevirirler. Onlar nâil oldukları her türlü 

nimetin zekâtını verir, o nimetlerden başkalarının da faydalanmasını sağlarlar. Onlar 

namuslarını, iffetlerini korurlar, izzet ve şerefle yaşarlar. Kim de helal sınırını aşarak bundan 

ötesine geçmek isterse haddini aşmış olur.  

Yine o müminler Allah‘a ve kullarına karşı emanetlerinin ve mesuliyetlerinin gereğini 

yerine getirirler ve verdikleri sözlerinde dururlar. Yine onlar namazlarını devamlı olarak 

vaktinde ve şartlarına riayet ederek kılarlar. İşte cennete varis olacak ve cennete girecek 

olanlar onlardır. İşte onlar Firdevs Cennetinin varisleridirler ve orada ebedi kalacaklardır.  

Yemin olsun ki biz insanı çamurun özünden yarattık. Sonra onu sağlam ve korunmuş 

olan ana rahmine bir damla su şeklinde yerleştirdik. Sonra o su damlasını pıhtılaşmış bir kan 

parçası haline getirdik. Ondan et parçası yaptı ve o ete kemiklere dönüştürdük ve o kemiğe et 

giydirdik. Sonra onu bambaşka bir yaratılış ile inşa ettik. Hâlikıyet mertebesinin en yücesinde 

olan Allah‘ın şanı ne yücedir.  

Sonra sizler muhakkak ki ölecek, kıyametten sonra da tekrar dirilip Allah‘a hesap 

vereceksiniz. Sizi böyle mükemmel bir şekilde yoktan yaratan elbette tekrar diriltmeye 

kadirdir.‖
914

  

Peygamberimiz (sav) vahyi önce kâtiplerine yazdırdı. Sonra Ģöyle buyurdu:  

―Yüce Allah bana bir sure inzal buyurdu. Kim bu surenin ilk on ayetinin hükmünü 

yerine getirirse kesinlikle cennete girer.‖ Sonra Ģöyle dua etti: ―Allahım! Bizi azaltma, çoğalt. 
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Bizi Ģerefli kıl, küçük düĢürme! Bize ihsan ve ikram et; mahrum etme! Bizi üstün kıl, mağlup 

etme! Ya Rab! Bizi hoĢnut et ve bizden razı ol!‖
915

  

Sahabelerden biri sordu:  

―Ya Resulallah! Allah‘ın en çok hoĢuna giden en faziletli ve sevabı en fazla olan amel 

hangisidir?‖  

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler:  

―Allah‘ın en çok hoĢuna giden, en faziletli amel ve ibadet namaz kılmaktır.‖  

Sahabe sordu: 

―Sonra hangisidir, ya Resulallah?‖  

Peygamberimiz (sav) cevap verdiler: 

―Sonra namazı vaktinde kılmaktır‖ buyurdu.  

Sahabi tekrar sordu: 

―Sonra hangisidir?‖  

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: 

―Sonra anne-babaya iyilik yapmaktır‖ buyurdular.
916

 

Peygamberimiz (sav) daha sonra Ģöyle buyurdular: ―Biriniz Allah‘tan cenneti istediği 

zaman Firdevs cennetini istesin. Çünkü Firdevs Cenneti cennetlerin ortası ve en yükseğidir. 

Cennetin nehirleri oradan çıkar. Onun üstü ArĢu‘r-Rahmandır.‖
917

  

Daha sonra peygamberimiz (sav) beĢ vakit namaz kılmanın önemini sahabelerine 

anlattı ve Ģöyle devam etti: ―Allah beĢ vakit namazı kullarına farz kıldı. Kim bu beĢ vakit 

namazı eksiksiz kılarsa Allah onu cennetine almayı vaat ve ahdetmiĢtir. Bu beĢ vakit namazı 

kılmayan için böyle bir ahdi yoktur. Dilerse affeder, dilerse azap eder.‖
918

 

―BeĢ vakit namaz birinizin evinin önünden akan bir nehre benzer. Bir kiĢi günde beĢ 

defa bu nehirde yıkanırsa onda kirden eser kalır mı? ĠĢte beĢ vakit namaz kılanın durumu da 

böyledir. Onun da günahlarından eser kalmaz.
919

 Namaz büyük günahlardan kaçındığınız 

müddetçe küçük günahlara kefarettir.‖
920

 

Bir Sahabi sordu: 

―Ya Resulallah! Namazda huĢu ne demektir?‖ 

Peygamberimiz (sav) buyurdu: 

―Bedeninle ve elbisenle oynamamak ve gözlerini secde yerinden ayırmamaktır. Kalbin 

huĢu içinde olması da bedenin sükûn içinde olmasına bağlıdır‖
921

 buyurdular. 

  

Peygamberimizin (sav) Medine’den Gelenler ile GörüĢmeleri:  

Enes bin Rafii kavmi olan Abdulahsenoğullarından Ġlyas bin Muaz ve bazı gençlerle 

Medine‘ye gelmiĢlerdi. Amaçları da KureyĢlilerle Hazreçlilere karĢı KureyĢ ile bir anlaĢma 

imzalamaktı.  

Peygamberimiz (sav) onların geldiğini duyunca yanlarına gitti. Onlara ―Sizin bu 

iĢinizden daha hayırlısını ben size söyleyeyim mi?‖ buyurdu.  

Onlar da ―Nedir bu?‖ dediler.  

Peygamberimiz (sav) buyurdu: ―Ben Allah‘ın Resulüyüm. Allah beni kendisine Ģirk 

koĢulmasın ve kendisinden baĢka hiçbir varlığa ibadet edilmesin diye insanları bir olan 

Allah‘a iman ve ibadet etmeye çağırmak için görevlendirdi. Bunun için bana delil olsun diye 
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katından bir kitap verdi‖ dedi. Sonra onlara Kur‘andan onlara uygun ayetler okudu. Ġmanı 

anlattı.  

Henüz genç biri olan Ġlyas bin Muaz söz aldı ve ―Ey benim kavmim! Vallahi bu bizim 

yapmak istediğimiz anlaĢmadan daha hayırlı ve daha değerlidir‖ dedi. Enes bin Rafii ise 

yerden bir parça kum aldı ve Ġlyas‘ın üzerine attı. ―Sen bizi kendi halimize bırak! Hayatım 

üzerine yemin ederim ki, biz buraya bunun için değil, bir baĢka Ģey için gelmiĢ bulunuyoruz‖ 

diye onu azarladı. O zaman da Muaz sustu. Peygamberimiz (sav) de onların yanından ayrıldı. 

Onlar da ittifak anlaĢması yapamadan Mekke‘den ayrılmak durumunda kaldılar ve Medine‘ye 

döndüler. Buas harbi oldu. Ġlyas bin Muaz çok geçmeden vefat etti. Yanındakiler ölürken 

Tekbir, tahmid ve tesbih ile vafat ettiğini haber verdiler. Ġlyas Müslüman olarak vefat 

etmiĢti.
922

  

Daha sonra Kays bin Hatim Mekke‘ye gelmiĢti. Peygamberimiz (sav) onun ile de 

görüĢtü ve konuĢtu. Kays da peygamberimize: (sav) ―Ben senden çok hoĢ bir söz iĢittim; 

ancak sen beni bu sene bırak, biraz düĢüneyim, sonra senin yanına gelirim‖ dedi ve ayrıldı. 

Ancak ne var ki o da gelecek yıla kalmadan vefat etti.
923

  

Hac mevsimi yaklaĢıp panayırlar kurulmaya baĢladı. Etraftan gelen kavim ve kabileler 

kendilerine ait yerlere çadırlar kurmaya baĢlaması ile peygamberimiz (sav) de onlara hem 

―HoĢ geldiniz!‖ diyor hem de Ġmanı anlatıyor ve Kur‘an okuyordu. Burada Yesrib‘den gelen 

Hazreç‘li altı kiĢilik bir grup ile karĢılaĢtı. Onlar: ―Es‘ad bin Zürare, Avf bin Hâris, Rafi‘ bin 

Malik, Kutbe bin Âmir bin Hadîde, Ukbe bin Âmir bin Nâbî, ve Cerir bin Abdillah‖ idiler.
924

  

Peygamberimiz (sav) onlara:  

―Siz Yahudilerle dost ve müttefik olan Hazreçlilerden misiniz?‖ diye sordu. 

Onlar: 

―Evet!‖ dediler. 

Peygamberimiz (sav): 

                                                 
922

 Ġbn-i HiĢam, Sire, 2:69–70; Müsned-i Ahmed, 5:427; Tarih-i Taberi, 2:233; Beyhaki, Delâil, 2:163 

 

Medine’li ilk Mü’minler:   

 Es’ad bin Zürare (ra): Adı Ebu Numan Es‘ad bin Zürare bin Udes bin Ubeyd bin Sa‘lebe bin Gasm 

bin Mâlik bin Neccâr‘dır. Cahiliye döneminde de Allah‘ın birliğini kabul ederdi. Medine Muvahhitlerinden 

(Tevhitçi) olup arkadaĢı olan Ebu‘l-Heysem Mâlik bin Tayyihan ile beraber Tevhit inancını taĢırdı. 

Peygamberimizden (sav) ilk olarak Kur‘anı dinleyince hemen kabul etti. Medine‘ye dönerek hemen iman 

hakikatlerini anlatmaya ve tevhit inancını yaymaya baĢladı. Önce arkadaĢı Ebu‘l-Heysem ile konuĢtu. O da 

hemen kabul etti. I.  Ve II. Akabe biatlerinde kavminin temsilcisi olarak peygamberimiz (sav) ile o konuĢtu. 

Medine‘de ilk olarak Cuma namazı kıldıran da o olmuĢtur. Bedir savaĢından önce vefat etmiĢtir. (Ġbn-i Saad, 

Tabakat, 1:218)  

 Avf Bin Haris (ra): Adı Avf bin Hâris bin Rifaa bin Sevâd bin Mâlik‘dir. Akabe biatlerinde bulunmuĢ 

ve Medine‘de Ġslam‘ın yayılmasına çalıĢmıĢtır. Bedir SavaĢına katılmıĢ ve Ebu Cehil tarafından Ģehit edilmiĢtir. 

(Ġbn-i Saad, Tabakat, 3:493) 

 Rafii bin Mâlik (ra): Adı Rafii bin Mâlik bin Aclan bin Amr bin Âmirdir. Cahiliye döneminde okur-

yazar olan nâdir insanlardandır. Okuma, yazma, yüzme ve ok atmada kâmillerdendi. Öyle gayretli idi ki 

peygamberimizden Kur‘anı ve Ġman hakikatlerini alır almaz Medine‘de anlatmaya ve yaymağa baĢlamıĢtır. 

Sevilen ve çok sayılan biri olduğu için sayesine hicretten önce Medine‘de peygamberimizin anılmadığı ve 

Kur‘anın okunmadığı ev kalmamıĢtır. Akabe biatlerinde bulunmuĢ ve Bedir savaĢına katılmıĢtır. Uhut savaĢında 

Ģehit olmuĢtur. (Ġbn-i Saad, Tabakat, 3:622) 

 Kutbe bin Âmir (ra): Adı Kutbe bin Âmir bin Hadîde bin Amr bin Sevad‘dır. Medine‘de iman 

hakikatlerini anlatarak yaymaya çalıĢmıĢtır. I. Akabe biatına katıldı. Bedir, Uhut ve Hendek‘te peygamberimiz 

(sav) ile beraber bulunmuĢtur. Yemâme SavaĢında Ģehit olmuĢtur. (Ġbn-i Saad, Tabakat, 3:568) 

 Zekvân bin Abd-i Kays (ra): peygamberimiz ile ilk görüĢen ve Müslüman olanlardandır. I. Ve II. 

Akabe biatlerinde bulunmuĢ ve Uhut SavaĢında Ebu‘l-Hakem bin Ahnes tarafından Ģehit edilmiĢtir. (Ġbn-i Saad, 

Tabakat, 3:593)     
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―Oturmaz mısınız, sizinle biraz konuĢalım‖ buyurdu. 

Oturdular. Peygamberimiz (sav) onlara imanı arz etti ve Ġbrahim Suresinden Ģu 

ayetleri okudu:  

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Allah kelime-i tevhidi hoş bir ağaca benzetmiştir. Onun kökü sabit olup dalları 

semadadır. Rabbinin izni ile her zaman semere verir. Allah böyle misaller ile insanların 

düşünüp ibret almalarını diler. İnkâr edenler ise kökü kesilmiş bir ağaç gibidir ki meyvesi 

olmadığı gibi zamanla kurur ve ancak ateşe yarar. Allah iman edenleri dünyada da ahirette 

de o kelime-i tevhit olan iman üzere sabit tutar. İradelerini inkâr yönünde kullanarak 

kendilerine zulmedenleri ise Allah sapıklığa düşürür. Allah böylece dilediğini yapar.  

Allah‘ın nimetlerinden faydalandıkları halde şükretmek yerine nankörlüğü tercih 

edenlerin nasıl helâk olduklarını görmez misiniz? Onların gireceği yer cehennemdir. Orası ne 

kötü bir yer, ne kötü bir duraktır.  

İman eden kullarıma söyle namazlarını dosdoğru kılsınlar, kendilerine rızk olarak 

verdiğimiz şeylerden de gizli ve açık bağışta bulunsunlar. Ne alışverişin ve ne de dostluğun 

fayda vermediği güne şimdiden hazırlık yapsınlar.  

O Allah ki gökleri ve yeri yarattı. Gökten tatlı bir su indirdi, onunla sizin için rızk 

olmak üzere yerden ekinler ve meyveler bitirdi. Onun emri ile denizde seyahat ve ticaret 

edesiniz diye gemileri sizin hizmetinize verdi. Nehirleri de sizin hizmetinize verdi ki onlarda 

nice nice faydalar vardır.  

Birbiri ardınca dönüp duran güneşi ve ayı da sizin emrinize veren O‘dur. Bununla 

sizin faydanız için geceyi ve gündüzü oluşturmaktadır. O Allah sizin haliniz ile size lazım 

olanı sizin hizmetinize verdiği gibi diliniz ile de istediğiniz her şeyi size veren de O‘dur. 

Allah‘ın nimetlerini saymaya kalkarsanız saymakla bitiremezsiniz. Buna mukabil insan ne 

derece zalim ve ne kadar nankördür.  

Allah sizi denemek ve intihan etmek için sizi dünyada bir müddet bırakır, sonra 

öldürür, donra tekrar diriltir ve dünyada yaptıklarınızdan hesaba çeker. Böylece Allah 

herkese kendi kazandıklarının karşılığını verir. Muhakkak ki Allah hesabı çok çabuk görendir.  

Bu Kur‘an insanlara kâfi ve yeterli bir tebliğdir. Bunu dinlemeyen daha başka neyi 

söyleseniz onu da dinlemeyecektir. Ta ki bu Kur‘an ile insanlar Allah‘ın azabından 

sakınsınlar ve O‘nun ibadete layık tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünerek 

güzelce öğüt alsınlar.‖
925

     

Peygamberimizin konuĢmasını ve okuduğu Kur‘anı dinleyen Medine‘liler, Medine‘de 

bulunan Yahudilerin putperestlere devamlı olarak söyledikleri ―Bir peygamber gönderilmek 

üzeredir. Onun geleceği zaman çok yakındır. Nerede ise gölgesi üzerimize düĢmüĢtür. Biz ona 

tabi olacağız ve Âd ve Ġrem kavimleri öldürülerek helak oldukları gibi putperestleri 

öldüreceğiz‖ dediklerini hatırladılar. Birbirlerine Ģöyle dediler:  

―ArkadaĢlar, vallahi bu Yahudilerin bizi kendisi ile korkuttuğu ve ahir zamanda 

gelecek olan peygamber olsa gerektir. Okuduğu ve anlattığı Ģeyler insan sözüne benzemez. 

Sakın ona inanmakta Yahudiler bizi geçmesinler!‖  

Sonra peygamberimize (sav) dönerek Ģöyle cevap verdiler:  

―Biz senin anlattığın Ģeyleri çok beğendik. Biz bunu kabul edersek umulur ki Allah da 

bizim aramızdaki düĢmanlığı giderir. Bizi bu din üzere bir araya getirir ve birleĢtirir. 

Yahudilere de ihtiyacımız kalmaz. Biz gideceğiz ve kavmimize ve kabilemize bunu 

anlatacağız.‖  

Peygamberimiz (sav) buyurdu: 

―Sizler Allah‘ın bana verdiği bu elçilik görevini yerine getirinceye kadar beni 

koruyacak ve bana yardım edecek misiniz?‖ 
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Onlar: 

―Sen de biliyorsun ki Evs ve Hazrec kabileleri arasında düĢmanlık vardır. Aramızda 

kan dökülmüĢtür. Aramızda birlik olsa elbette koruruz. Ancak biz gidip çalıĢacağız. Bu 

Allah‘ın dinini yaymağa ve bununla aramızdaki düĢmanlığı gidermeye ve birlik olmaya 

çalıĢacağız. Sonra sizi de aramızda görmek isteriz. Böylece birlikte sizi de sizin tebliğ etmek 

istediğiniz dini de korumuĢ oluruz. Biraz bekleyin ve sabredin‖ dediler.  

Sonra bir ay sonra hac mevsiminde tekrar gelerek durumu haber vereceklerini ve 

kavimlerinin ileri gelenleri ile konuĢarak onlardan ileri gelenler ile dönecekleri sözünü 

verdiler.  

Peygamberimiz (sav) onlara ayrılmadan önce Ģöyle dedi: 

―Siz bu iĢte samimi iseniz bu iĢi çok gizli tutmalısınız. Çünkü Mekke müĢrikleri ile 

Yahudiler bu dinin düĢmanıdır ve aralarında da ittifak vardır. Onlar duyarlarsa sizi bu iĢten 

vazgeçirmek için birçok hile ve desise ile beraber pek çok sıkıntı ve zorluk çıkaracaklardır. 

Yahudiler de aranızda fitne çıkarmak için çalıĢırlar. Bunun için bu iĢi aranızda gizli bir sır 

gibi tutmalı ve güvenmediğiniz insanlara yakınınız da olsa asla açmamalısınız. Gizli olarak 

tek tek ikna edin. Birlik sağlarsanız sonra beraber hareket ederseniz de imse size ses 

çıkaramaz ve karĢı çıkmaya cesaret edemez.‖  

Onlar bu hususta peygamberimize söz vererek ayrıldılar, hemen Medine‘ye döndüler.  

Medine‘ye vardıkları zaman her akĢam gizli olarak kendilerine güvendikleri insanların 

evlerinde ayrı ayrı toplandılar. Gizlice sır olmak üzere peygamberimizin anlattığı Ģeyleri 

onlara anlattılar. Öyle ki Ensar evlerinin içerisinde peygamberimizin anılmadığı ve 

peygamberimizden aldıkları Kur‘anın okunmadığı hiçbir ev kalmadı. Ve bu toplantılardan 

hiçbir Yahudi ve Mekke‘li müĢriklerin haberi olmadı.
926

   

 

Lokman Suresinin Nazil Olması: 

MüĢriklerin ileri gelenlerinden Nadr bin Hâris gittiği yerlerden hikayeler ve efsanevi 

masallar anlatan kitaplar ve hikmetli sözleri toplayan mecmualar getirerek Arapçaya tercüme 

eder ve meclislerde okurdu. ―Bunlar Muhammed‘in size anlattıklarından daha güzel ve daha 

faydalı Ģeylerdir‖ derdi. Bunun dıĢında gençleri peygamberimizden uzaklaĢtırmak için Ģarkıcı 

cariyeler tutar ve içki meclisleri tertip ederek oyun ve eğlencelere teĢvik ederdi.  

Bunun üzerine yüce Allah Arapların çok iyi bildiği ve tanıdığı ―Lokman Hekim‖ 

dedikleri Lokman‘ı (as) ve hikmetlerini doğru olarak anlatan Lokman peygamber hakkındaki 

su-i zanları izale eden ve müĢriklerin yanıĢlarından kurtaran ―Lokman Suresi‖ni inzal 

buyurdu. Nadr bin Harise‘yi de ―Öyle insanlar vardır ki insanları Allah yolundan saptırmak 

için boĢ sözler (Lehve‘l-Hadis) satın alarak yayarlar‖
927

 ayeti ile yerdi.
928

  

Yine Nadr bin Harise ve Ubeyy bin Halef gibi müĢrikler Allah‘ın nasıl bir varlık 

olduğu konusunda peygamberimizle çekiĢiyorlardı. Yüce Allah bu surede onlara da gerekli 

cevabı verdi.
929

  

Yine Haris bin Amr peygamberimize (sav) gelerek ―Ya Muhammed! Kıyamet ne 

zaman kopacaktır? Karım hamile doğacak çocuk erkek mi kız mı? Bu gün ne yaptığımı 

biliyorum; ama yarın ne kazanacağım? Nerede doğduğumu biliyorum; ama nerede ve ne 

zaman öleceğim?‖ diye sordu. Peygamberimiz (sav) ona cevap vermedi.
930
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Bütün bunlara cevap niteliğinde yüce Allah Lokman Suresini inzal buyurdu:  

 

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Elif-Lâm-Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. Bu Kur‘an iyilik yapan kullar 

için hidayet ve rahmettir. O iyiler namazlarını dosdoğru kılar ve zekâtlarını verirler; ahirete 

de kesinlikle inanırlar. İşte Rablerinin gösterdiği hidayet üzere bulunup kurtuluşa erenler 

bunlardır.  

Öyle insanlar da vardır ki halkı hak ve hidayetten uzaklaştırmak için hiçbir bilgisi 

olmadığı halde Allah hakkında boş ve eğlenceli sözler söyler Allah yolundan insanları 

saptırmak için masal ve hayal ürünü şeyleri satın alır ve eğlence meclislerinde bunları 

okutur. İşte onlar için pek acıklı azap vardır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğu zaman da 

sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi, hiç işitmemişçesine büyüklük taslayarak arkalarını 

dönerler. İşte onları da pek acıklı bir azap ile müjdele!  

İman eden ve Salih ameller işleyenler için ise biz nimetlerle dolu cenneti hazırladık. 

Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Allah‘ın inanan kullarına hak ettiklerini verme 

vaadidir. O her işi hikmetle yapar ve kudreti her şeye galiptir.  

Şu gördüğünüz semayı direksiz olarak durduran, orada dünyanızı ve gezegenleri 

yüzdüren, dünya sizi sarsmasın diye dağları direk şeklinde diken, yeryüzünde gezen tüm 

varlıkları yaratıp rızklarını gökten indirdiği su ile veren ve yeryüzünde olanlar için güzel ve 

faydalı olan her türlü bitkiyi yeşerten O‘dur. 

İşte bütün bunlar kudreti sonsuz ve hikmeti her şeyi kuşatan Allah‘ın yoktan yarattığı 

şeylerdir. Ondan başka kim ve neyi yaratmışsa haydi göstersin bana. Doğrusu o inkârcı 

müşrikler apaçık bir sapıklık ve büyük bir zulüm içindedirler.  

Andolsun ki biz Lokman‘a şükretmesi için hikmeti verdik. Kim şükrederse kendisi için 

şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah‘ın onun şükrüne ve ona ihtiyacı 

yoktur. Allah ganidir, zengindir ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ona medyun ve ona 

minnettardır ve o Allah buna layıktır. Şükredenlerin mükâfatını ise layığı ile verir.  

Lokman oğluna nasihat ederek şöyle demişti:  

—Oğulcağızım! Allah‘ın birliğine iman et ve ona hiçbir şeyi ona şirk ve ortak koşma! 

Şüphesiz şirk en büyük zulüm ve haksızlıktır.  

Biz insana anne ve babasına iyilik yapmasını emrettik. Annesi onu sıkıntılar içerisinde 

karnında taşıdı. Sonra da iki sene ona süt emdirdi. Öyle ise insan kendisini yaratan Allah‘a 

ve anne-babasına teşekkür etmeli ve minnettar olmalıdır. Sonunda dönüşünüz hesap vermek 

üzere Allah‘ın huzuruna olacaktır. 

Hiçbir şeyi yaratamayan ve ilah olduğuna dair hiçbir delil bulunmayan bir şeyi, her 

şeyi ve seni yoktan yaratan Allah‘a şirk koşma konusunda seni zorlayacak olurlarsa o zaman 

onlara itaat etmeniz gerekmez. Yine de dünyada onlar ile iyi geçin. Allah‘a yönelenlerin 

yoluna da uy! Bil ki sonunda dönüş Allah‘ın huzuruna olacaktır. Bütün yaptıklarınızın 

hesabını Allah‘a vereceksiniz. Ve Allah tüm yaptıklarınızı size haber verecek ve ona göre de 

size muamele edecektir.   

Lokman oğluna öğüt vermeye devam ederek şöyle dedi: 

—Oğulcağım! Yaptığın her iş hardal tanesi kadar da olsa bir taşın içine de girse veya 

göklerde ve yerin içinde gizlense Allah onu ortaya çıkarır. Allah bütün gizli işleri en ince 

ayrıntıları ile bilir ve o her şeyden hakkıyla haberdardır.  

—Oğulcağızım! Namazını dosdoğru kıl, hakkı ve iyiliği tavsiye et; kötülüklerden de 

sakındır! Bu uğurda başına gelenlere de sabret. Şüphesiz bütün bunlar büyük ve değerli Allah 

katında kıymeti büyük olan işlerdir. Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve gururlanarak 

yürüme! Çünkü Allah yeryüzünde böbürlenerek ve kibirlenerek yürüyenleri sevmez. 

Yürüyüşünde de mutedil ol! Konuşurken da sesini de alçalt ve yumuşak konuş. Şüphesiz 

seslerin en çirkini eşeklerin sesidir.  
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Görmez misin ki biz gökleri ve yerde ne varsa hepsini sizin hizmetinize vermişizdir. 

Gizli ve açık bütün nimetleri sizlere bol bol ihsan ettik. Fakat insanlardan öyleleri var ki, bir 

ilme ne bir delile ve ne de kendilerini aydınlatan bir kitaba dayanmadan Allah hakkında 

mücadeleye girerler. Onlara ‗Allah‘ın size indirdiğine uyun!‘ denildiği zaman ‗Hayır! Biz 

atalarımızdan gördüğümüz şeye uyarız!‘ derler. Ya şeytan onları ataları ile aldatarak alevli 

cehennem azabına çağırıyorsa! O zaman halleri nice olur? 

Kim samimi bir şekilde İhlâs ile Allah‘a yönelir ve ona teslim olursa, o kopmaz, 

kırılmaz sağlam bir kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah‘a ulaşır. 

Ey Resulüm! Kâfirlerin küfrü seni üzmesin. Onların da dönüşü bizedir ve hesaplarını 

görmek bize aittir. Biz onların da yaptıklarını ve yapamayıp gönüllerinde sakladıklarını haber 

vereceğiz. Muhakkak ki Allah kalplerde saklı olan her şeyi hakkıyla bilir. Biz onları az biz 

zaman dünyada nimetlendiririz sonra da şükretmediklerinden dolayı çok ağır ve ebedi bir 

azaba sokarız. 

Yemin olsun ki onlara ‗Gökleri ve yeri yaratan kimdir?‘ diye sorsanız elbette ‗Allah!‘ 

diyeceklerdir. De ki: ‗O zaman hamd, teşekkür ve minnet Allah‘a hastır.‘ Ne var ki onların 

çoğu bunu anlayıp idrak etmezler. Yeryüzünde tüm ağaçlar kalem ve denizler mürekkep olsa, 

arkasında yedi deniz de bunlara ilave edilse o denizler biter Allah‘ın kelime ve kelamları 

yazmakla bitmez. Şüphesiz Allah‘ın kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatmıştır. 

Sizlerin yaratılmanız da öldükten sonra diriltilmeniz de bir tek nefsin yaratılıp diriltilmesi gibi 

Allah‘a kolaydır. Şüphesiz Allah her şeyi işitir ve her şeyi hakkıyla görür.  

Görmez misiniz ki Allah geceyi gündüze ve gündüzü geceye sarar; ayı ve güneşi 

emrine boyun eğdirir. Onların hepsi Allah‘ın kendileri için belirlediği zamana kadar yine 

Allah‘ın kendilerine çizdiği yörüngelerinde akıp giderler ve sema denizinde yüzerler. Şüphesiz 

bütün bunları yapan Allah elbette sizin yaptıklarınızdan haberdardır ve bunu size haber 

vermek için sizi öldürür ve diriltir ve huzuruna alır.  

Ey insanlar! Rabbinizin emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakının! Babasının 

evladına ve evladının babasına ve annesine hiçbir faydasının olmayacağı bir günden korkun 

ve çekinin. Şüphesiz bu Allah‘ın bir vaadidir. Allah‘ın vaadi ise şüphesiz kesindir. Sakın 

dünya hayatı sizleri aldatarak bu gelecek günden gaflete düşürmesin ve ahireti size 

unutturmasın. O çok aldatıcı şeytan da Allah‘ın rahmetini size hatırlatıp, azabını size 

unutturarak ve affına güvendirerek sizi isyana sürüklemesin!  

Şüphesiz kıyamet haktır ve buna ait bilgi de Allah katındadır. Yağmuru da hikmetle ve 

ince bir hesapla indiren o‘dur. Rahimlerde sakladığınız yavruların geleceğini ve ne 

kabiliyette olduklarını da yalnız o bilir. Hiç kimse de yarın ne kazanıp ne kaybedeceğini ve 

başına ne geleceğini bilemez. Yine hiç kimse ne zaman nerede öleceğini bilemez. Muhakkak ki 

Allah hikmeti gereği bu beş şeyi sizden saklamıştır. Şüphesiz Allah ise her şeyi bilir ve her 

şeyden hakkıyla haberdardır.‖
931

   

Peygamberimiz (sav) nazil olan sureyi sahabelerine okudu. Onlar da vecd ve huĢu 

içinde dinlediler. Sonra vahiy katilerine yazdırdı. Çevre kabilelerde ve beldelerde bulunanlara 

ulaĢtırmaları için sahabelerini görevlendirdi. HabeĢistan‘da bulunan sahabelerine ulaĢtırmak 

için de birini görevlendirdi. Kendilerinin de muhakkak öğrenmeleri ve çevrelerine okuyarak 

öğretmeleri tavsiyesinde bulundu.  

Sahabeler de canla baĢla, aĢk ve Ģevkle öğrendiklerini öğretmeye koĢtular. Ġnanan ve 

inanmayan tüm insanlara gelen vahyi tebliğ etmek üzere peygamberimizin (sav) yanından 

ayrıldılar. Peygamberimizin (sav) kendisi de bizzat soruyu soran Haris bin Amr‘a giderek 

Allah‘tan gelen cevabı ona okudu. Nadr bin Harise‘ye de gelen sureyi okuyarak Lokman (as) 

hakkındaki yanlıĢ bilgi ve kanatlarını düzeltmesini ve uydurma Ģeyler ile Kur‘anı bir 

tutmamasını söyledi.  

                                                 
931

 Lokman Suresi, 31:1–34  
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MEDĠNE’LĠLERĠN AKABEDE PEYGAMBERĠMĠZE BĠAT ETMELERĠ: 

 

I. Akabe Biatı: 

Hac döneminden önce Medine‘li altı kiĢi ile görüĢen peygamberimiz (sav) onları 

Medine‘ye göndermiĢ ve gizlice diğer Medine‘liler ile görüĢmelerini istemiĢti. Onlar da 

Medine‘ye giderek gizlice peygamberimizin (sav) okuduğu Kur‘anı okuyarak samimi olarak 

görüĢtükleri kimselere durumu açıklayarak peygamberimizle hac döneminde görüĢmek üzere 

ikna ettiler. Peygamberimizin vasıflarından bahsettiler ve beklenen peygamber olduğunu 

söylediler. Yahudilerden önce o peygambere iman etme Ģerefine ermelerinin önemi üzerinde 

durdular. Sır tutmasını bilen Evs ve Hazreclilierin ileri gelenlerinin evlerine gittiler. Hac 

mevsimi bitmeden 12 kiĢi olarak peygamberimizle görüĢmek ve konuĢmak üzere Mekke‘ye 

gelmeye karar verdiler.  

 Nübüvvetin 11. yılında 12 kiĢi olarak peygamberimizin (sav) yanına geldiler.
932

 

Bunların beĢ tanesi peygamberimiz (sav) ile ilk olarak görüĢenlerdendi. Mekke‘ye geldiklerini 

peygamberimize (sav) haber verdiler ve Akabe denilen mevkide gece gizli olarak görüĢmek 

istediklerini söylediler.  

Peygamberimiz (sav) gizli olarak onlarla görüĢtü. Allah‘ın dini konusunda bilgi verdi. 

Sonra Kur‘an okudu. Onların hepsi samimi olarak iman ettiklerini açıkladılar. Sonra 

peygamberimize (sav) Ģöyle dediler: 

―Ya Resulallah! Canımız ve malımız size feda olsun. ġayet izin verirsen Ģimdi 

Mina‘da toplanmıĢ olan müĢrikleri kılıçtan geçiririz. Sen ne diyorsan onu canla baĢla 

yapmaya hazırız.‖  

Peygamberimiz (sav) onlara Ģöyle buyurdu: 

―Allah bana bunu emretmedi. Ben sizi ancak darlıkta ve varlıkta, zor durumda itaat 

etmek, hiçbir Ģeyi Allah‘a ortak koĢmamak, çocukları öldürmemek, haksız yere kan 

dökmemek, çalmamak, yağmacılık yapmamak, iftira etmemek, emr-i bi‘l ma‘ruf ve nehy-i 

anil münkeri yapmak, her nerede olursa olsun kınayanın kınamasından korkmadan çalıĢmak 

ve emirlik konusunda baĢınızdaki idarecilerle çekiĢmemek üzere bana söz verin ve biat ediniz. 

ġayet bu sözünüzü tutarsanız mükâfatınız cennettir. ġayet herhangi bir sebeple bu sözünüzden 

vazgeçer biatınızı bozarsanız Allah dilerse sizi affeder, dilerse cezalandırır.‖
933

   

Bu birinci Akabe Biatında bulunan Ensardan Medineli Müslümanlar Ģunlardı: 

1. Es‘ad bin Zürare (ra)  

2. Avf bin Hâris (ra)  

3. Muaz bin Hâris (ra)  

4. Rafi‘ bin Mâlik (ra)  

5. Zekvan bin Kays (ra) 

6. Ubâde bin Sâmit (ra) 

7. Yezid bin Sa‘lebe (ra)  

8. Abbas bin Ubade (ra)  

9. Kutbe bin Âmir (ra)  

10. Ukbe bin Âmir (ra)  

11. Uveym bin Saide (ra) 

12. Ebu‘l- Heysem Mâlik bin Tayyihan (ra)
934

 

Onlar peygamberimize ve dinine yardım etmeyi amaç edinmiĢlerdi. Yüze Allah 

Kur‘an-ı Kerimde onları övdü ve kendilerine ―Ensâr‖ adını verdi.
935

 

                                                 
932

 Müsned-i Ahmed, 5:323; Ġbn-i HiĢam, Sire, 2:73; Taberi, Tarih, 2:235 
933

 Buhari, 4:251; Müslim, 3:1334, 1470; Nesai, 7:138; Müsned-i Ahmed, 5:316; Ġbn-i HiĢam, Sire, 2:97; Ġbn-i 

Saad, Tabakat, 1:220; Hamidullah, Ġslam Peygamberi, 1:154   
934

 Ġbn-i HiĢam, Sire, 2:73; M. Hamidullah, Ġslam Peygamberi, 1:154  
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Es‘ad bin Zürare (ra) Medine‘li müslümanların liderliğini yapıyordu. Medine‘ye 

döndükten sonra peygamberimizden (sav) bir muallim istediler. Peygamberimiz (sav) de 

onlara Mus‘ab bin Umeyr‘i (ra) gönderdi.
936

 

 

Hz. Mus’ab bin Umeyr’in (ra) Medine’de Hizmetleri: 

Es‘ad bin Zürare (ra) Medine‘ye dönümce artık gizleme ihtiyacı duymadan imanını 

açıkladı ve açıktan peygamberimizi anlatmaya ve Kur‘an öğretmeye baĢladı. Ancak kendisi 

bu konuda yetersiz gördüğü için peygamberimizden (sav) bir muallim istedi. Peygamberimiz 

(sav) de ona Mus‘ab bin Umeyr‘i gönderdi. Mus‘ab‘a da peygamberimiz (sav) önemle Ģu 

tavsiyede bulundu:  

―Ey Mus‘ab! Sen önemli bir hizmet için Yesrib‘e gideceksin. Orada Kur‘anı öğretecek 

ve imanı anlatacaksın. Sakın onlarla çekiĢme ve mücadeleye girme. KolaylaĢtır, zorlaĢtırma; 

müjdele, nefret ettirme!‖
937

 Sonra Mus‘abı (ra) teĢvik edip Ģevke getirmek için Ģöyle 

buyurdular: ―Kim bir hayra sebep olursa o hayrı yapanın sevabı kadar sevaba kavuĢur. Çünkü 

sebep olan iĢleyen gibidir. Allah senin vasıtanla bir kimseyi hak ve hidayete kavuĢturursa 

senin için sahralar dolusu kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır.‖
938

 

Hz. Mus‘ab (ra) peygamberimizin bu Ģevk verici sözleri o derece Ģevke geldi ki on 

günlük Medine yolunu daha kısa bir zamanda almak ve bir an önce hizmete koĢmak amacı ile 

yanıp tutuĢmaya baĢladı. Bulduğu ilk kafile ile Medine‘ye gitti. Doğrudan Es‘ad bin 

Zürare‘nin (ra) evine misafir oldu. Es‘ad bin Zürare (ra) Mus‘ab için bir oda hazırlattı ve 

devamlı burada kalması ricasında bulundu. Mus‘ab (ra) öncelikli olarak Müslüman olanlara 

burada Kur‘an öğretmeye ve o zamana kadar farz kılınmıĢ olan beĢ vakit namazı öğretmeye 

baĢladı. Gelenlere Kur‘anı öğretiyor ve peygamberimizin (sav) vasıflarından bahsederek 

ahlakını ve siyerini de öğretiyordu. Öyle ki Mus‘abın (ra) anlattıklarını dinleyen Medine‘liler 

peygamberimizi görmek için can atıyorlardı.  

Ayrıca geceleri yeni Müslüman olan Medine‘li sahabelerin evlerine giderek ev halkına 

ve çağırdığı komĢularına ve akrabalarına Kur‘an okuyor yeni din ve peygamberimiz hakkında 

bilgi veriyor ve merak ettikleri ve sordukları soruları da cevaplandırıyordu. Bunu yaparken 

asla çekiĢmemeye ve çok yumuĢak davranmaya dikkat ediyordu.  

Bir gün Es‘ad bin Zürare (ra) Musab bin Umeyr ile beraber Benî Zafer mahallesine ait 

bir evin bahçesinde Merak kuyunun baĢına oturmuĢ sohbet ediyorlardı. Etrafındaki insanlar 

da merakla onları dinliyorlardı. Bahçenin sahibi Sa‘d bin Muaz yeğeni Useyd bin Hudayr‘ı 

onların üzerine gönderdi. ―Git Ģu iki kiĢiyi (Es‘ad bin Zürare (ra) ve Mus‘ab bin Umeyr (ra)) 

oradan çıkar. Bizdeki huzur ve sükûnu bozmasın!‖ dedi.  

Useyd eline mızrağını alarak onların yanına gitti. ―Siz burada ne yapıyorsunuz? Bir 

takım aklı ermez zayıf kimseleri aldatıp azdırıyorsunuz. Buradan çekin gidin. Yoksa size 

zararım dokunur‖ dedi. 

Peygamberimizden dersini almıĢ olan muallim Mus‘ab (ra) ayağa kalktı ve gayet 

samimi, ciddi ve nazik bir Ģekilde, yumuĢak bir ses tonu ve tatlı bir ifade ile Ģöyle dedi:  

―Lütfen bir dakika oturun. Sözlerimi dinleyin ve ne konuĢtuğuma kulak verin. HoĢunuza 

gitmezse buradan hemen çekip giderim. Size hiçbir problem de çıkartmam‖ dedi.  

Bu nazik ve yumuĢak tavır, samimi ifadeyi görünce yumuĢadı. ―Doğru söyledin‖ dedi 

ve oturdu. Mus‘abı dinlemeye baĢladı. Mus‘ab (ra) da Zuhruf Suresini okumaya baĢladı: 

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Hâ-Mîm. Size her Ģeyi apaçık beyan eden bu Ģerefli Kur‘ana yemin olsun ki düĢünüp 

anlayasınız diye biz onu Arapça inzal ettik. Biz daha önce de insanlara gerçekleri açıklasınlar 

                                                                                                                                                         
935

 Buhari, Sahih, 4:221 (Enes bin Mâlik (ra) bize ―Ensar‖ ismini yüce Allah verdi‖ demiĢtir.) 
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 Heysemi, Mecmau‘z-Zevâid, 6:42  
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 Buhari, Cihad, 164; Müslim, Cihad, 6 
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 Buhari, Cihad, 103; Müslim, Ġmare, 133; Fezailu‘s-Sahabe, 34; Ebu Davut, Edeb, 115;  
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diye nice peygamberler gönderdik. Ne var ki onlar gönderdiğimiz peygamberleri alaya aldılar. 

Biz de o azgın toplulukları helâk ettik. Onların misalleri Kur‘anda geçmiĢtir.  

Onlara ‗Gökleri ve yeri kim yarattı?‘ diye sorsanız elbette ‗Kudreti her Ģeye galip olan 

ve ilmi her Ģeyi kuĢatan Allah yarattı‘ diyeceklerdir. Öyle ise niçin Allah‘ı bırakıp baĢkalarına 

ibadet ediyorlar? 

O Allah yeryüzünü size bir beĢik yaptı ve her türlü ihtiyacınızı ondan çıkardı. 

Yolunuzda dosdoğru gidesiniz diye yolları yarattı. Gökten ölçülü bir Ģekilde su indirerek 

ölmüĢ olan yeryüzünü dirilten ve her Ģeye hayat veren Allah‘tır. ĠĢte sizin kabirlerinizden 

çıkıĢınız da böyle olacaktır.  

Yine Allah merhametinden her Ģeyi çift yarattı ve bineceğiniz gemileri ve hayvanları 

hizmetinize verdi. Ta ki üzerine binerek dilediğiniz yerlere gidesiniz. Rabbinizin daha nice 

nice nimetleri vardır. Bütün bunları düĢünerek Rabbinizi hatırlayın ve ‗Allah her türlü noksan 

sıfatlardan münezzehtir. Bizi yoktan yaratan ve her Ģeyi hizmetimize vererek ikram eden 

Rabbimizi tesbih eder ve ona hamd ederiz. O bütün bunları bizim hizmetimize vermeseydi biz 

buna asla güç yetiremezdik. Sonunda hesap vermek üzere Rabbimizin huzuruna döneceğiz‘ 

deyiniz.‖
939

 

Bu ayetleri iĢten Useyd‘in yüzü memnuniyetle parladı. Kalbi nurlandı ve ―Bu ne 

doğru, ne güzel sözler ve ne hoĢ ifadeler… Bunlar gerçeğin ta kendisi. Ben de bu dine girmek 

istiyorum‖ dedi. Sonra ―Kelime-i ġahadet‖i getirerek imanını ifade ederek Müslüman 

olduğunu açıkladı. Sonra Mus‘ab‘a (ra) dönerek Ģöyle dedi:   

―ġimdi size kabilemin ileri gelenlerinden birkaç kiĢi göndereceğim. ġayet onları da 

ikna edebilirseniz tüm kabile imana gelir ve hidayete erer‖ dedi. Oradan ayrılarak kabilesine 

gitti. Onlara Ģöyle dedi:  

―Bu Mus‘ab denen delikanlı ufak tefek birisidir. Kendisini gördüm ve dinledim. 

Ondan bize bir kötülük gelmez. Yalnız etrafındakiler dik kafalılık yapıyorlar. Benî Hârise‘nin 

mensupları Es‘ad bin Zürare‘yi öldürmek istiyorlar. Sizin yeğeniniz olduğu için onu 

korumanız gerekir. Çünkü onlar sizin onu koruyamayacağınızı da düĢünerek kabilemizi de 

hâkimiyeti altına almayı planlıyorlar.‖ 

Bu Ģekilde ince bir siyaset takip ederek akrabalık ve asabiyet damarlarına dokunup 

Es‘ada karĢı müdafaa vaziyeti vermeyi planlıyordu. Bunu da baĢardı. Böylece onları Es‘ad 

bin Zürare (ra) ve Mus‘ab bin Umeyr‘in (ra) yanına gönderebilecekti.  

Bu konuĢma üzerine Sa‘d bin Muaz: 

―Vallahi sen bizi memnun eden tatmin edici bir bilgi ile gelmedin‖ diyerek Es‘ad ve 

Mus‘ab‘ın (ra) yanına bizzat kendisi gitti.  

Onların yanına varır varmaz hiddetle: 

―Ya Es‘ad! Aramızda akrabalık olmasaydı yaptığına tahammül edemezdim‖ diyerek 

tehditvâri bir Ģekilde konuĢtu.  

Mus‘ab (ra) yine aynı tatlı bir eda ve hoĢ bir ifade ile ―Bizi biraz dinler misin? Bizim 

kim olduğumuzu ve ne yaptığımızı ve amacımızı tam olarak bilmeniz daha iyi olur. 

Yaptığımızda hoĢlanmazsanız biz aranızı bozmak istemeyiz ve hemen çeker gideriz. 

Amacımız asla huzursuzluk çıkarmak değildir‖ dedi.  

Bunun üzerine Sa‘d bin Muaz:  

―Peki, sizi dinleyelim‖ dedi ve oturdu.    

Mus‘ab bin Umeyr (ra) ona da Vakıa Suresinin son ayetlerini okudu:  

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Sizi yaratan biziz ve öldükten sonra da sizi biz dirilteceğiz. Hala inanmayacak 

mısınız? Görmez misiniz döktüğünüz meniyi? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz 

                                                 
939

 Zuhruf Suresi, 43:1–14  
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miyiz? Aranızda ölümü yaratan biziz. Sizler iman etmezseniz sizi helâk eder başkalarını 

yaratırız. İlk yaratılışınızı biliyorsunuz. Hala düşünmeyecek misiniz?  

Görmez misini ektiğiniz tohumu? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren, 

hayat veren ve büyüten? Dileseydik onu kuru bırakır ve dileseydik kupkuru bir ot yapardık. O 

zaman şaşakalırdınız da ‗Emeğimiz boşa gitti‘ dediniz.  

Görmez misiniz içtiğiniz suyu? Onu buluttan siz mi indiriyorsunuz, yoksa biz miyiz 

indiren? Dileseydik onu acı bir su yapardık. Hala şükretmeyecek misiniz?  

Görmez misiniz yaktığınız ateşi? Onun ağacını yaratan siz misiniz, yoksa biz miyiz? 

Biz onun ateşini insanlar için bir ibret yaptık ve onda insanlar için nice faydalar yarattık… 

İşte bütün bunları düşünerek her şeyden yüce olan ve her şeyi yaratan rabbiniz yüce 

Allah‘ın ismini an. Onu her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederek tesbih et.‖
940

  

Bu ayetler okunurken Sa‘dın yüzü birden değiĢti. Kalbine iman yerleĢti ve simasında 

imanın alameti olan nur belirdi. Bunlar insan sözü olamazdı. Kur‘anın belagati ve ifade ettiği 

hakikatler onu da imana getirdi.  

―Bu hak bir söz ve bu kitap Allah‘ın kitabı ve bu ifadeler gerçeğin ta kendisidir. Bu 

din de hak bir dindir. Nasıl bu dine giriliyor ise bana öğretin‖ dedi ve ―Kelime-i ġahadeti‖ 

getirerek Müslüman olduğunu ifade etti. Sonra da Abdu‘l-EĢheloğullarına döndü. Onları 

topladı ve Ģöyle konuĢtu: 

―Sizler benim kim olduğunu biliyor ve beni iyice tanıyorsunuz değil mi?‖ dedi.  

Onlar:  

―Sen bizim büyüğümüz ve en akıllımızsın‖ dediler.  

Sa‘d bin Ubade söz aldı: 

―Öyle ise beni dinleyiniz. Ben ahir zamanda geleceği bilinen ve beklenen 

peygamberin getirdiği kitabı okudum. Ġçinde pek çok gerçeğin yazıldığını gördüm ve ona 

iman ettim. ġayet dünyanızı düĢünüyor ve geleceğinizin parlak olmasını istiyorsanız siz de 

iman etmelisiniz. ġayet ahiretinizi düĢünüyorsanız bilmelisiniz ki orada Allah‘ın gönderdiği 

peygamberine uymaktan baĢka kurtuluĢunuz yoktur. ġunu da bilmelisiniz ki erkeğiniz ve 

kadınınız iman etmezseniz sizinle bundan böyle asla konuĢmayacağım‖ dedi. 

Bu konuĢma üzerine Abdu‘l-EĢheloğulları kabilesinin gençleri dâhil kadın-erkek hepsi 

iman ettiler ve ―Sen kabul ettikten sonra biz de o peygamberin kitabını ve dinini kabul ettik‖ 

dediler. O gün birbirlerine haber verdiler ve güneĢin batmasına kadar iman etmeyen bir tek 

fert bile kalmadı.
941

 

Bu olaydan sonra Mus‘ab bin Umeyr (ra) ―Muknî‖ (Ġkna edici) olarak isimlendirdi. Bu 

hadiseden sonra bir sene içinde yani bir sene sonraki Hac mevsimine kadar Evs ve Hazrec 

kabilesi içerisinde Benî Umeyye bin Zeyd, Hatıma, Vâil ve Vâkıf oğulları ailelerinden baĢka, 

Ensar evlerinden, içinde erkek ve kadın Müslüman olmayan bir ev kalmadı. Ebu Kays b. 

Eslet, bu dört ailenin Ģairi, seyyidi idi. Onlar hep Ebu Kays'ın ağzına bakarlar, onu dinlerlerdi. 

O da, onları Ġslâmiyetten geri durdurdu. Onlar ancak Hendek savaĢından sonra Müslüman 

oldular.
942

 

 

Ahiretin Varlığını Ġspat Eden Rum Suresinin Ġlgili Ayetlerinin Nazil Olması:  

O dönemin dünyada iki kudretli devleti vardı. Biri putperest ve ateĢperest olan Sasani 

Devleti olan Ġran, diğeri ise Ehl-i Kitap olan Hıristiyan Bizans Rum devleti. Miladi 615 ve 

nübüvvetin beĢinci senesinde Rumlar ile Ġranlılar savaĢmıĢ ve Bizanslıları büyük bir bozguna 

uğratmıĢlardı. Ġranlı Hüsrev Bizans imparatoru Hiraklden 617 yılına kadar Suriye, Irak, Mısırı 

almıĢ ve Anadolu‘yu tamamen istila etmiĢti. Hüsrev ―Bu yetmez! Hirakli yakalayarak 

AteĢgede‘nin önünde secdeye getireceğim!‖ diyordu.  
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 Vakıa Suresi, 56:57–74  
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 Ġbn-i HiĢam, Sire, 2:77–78  
942

 M. Asım Köksal, Ġslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 2:251–256. 



 279 

MüĢrikler kendileri gibi putperest olan Ġranlıların bu zaferine çok seviniyor ve 

Müslümanlara sataĢtıkları zaman ―Putperest dediğiniz Ġranlılar sizin gibi kitaba inananları 

bakın ne hale getirdiler. Biz de sizi böyle yapacağız‖ diye alay ediyorlardı. Yüce Allah Rum 

Suresinin ilk ayetlerini inzal buyurarak dokuz sene içinde Rumların tekrar galip gelerek 

topraklarını alacaklarını vaat ediyordu. Bunun üzerine Hz. Ebubekir (ra) Ubey bin Halef ile 

iddiaya girerek müĢriklerin bu husustaki argümanlarını elinden aldı. Bu bahsi kapattı. Bu 

konunun bahsi daha önce geçmiĢtir.  

Yüce Allah siyasi olan ve dünya hâkimiyeti üzerine kurulan bu gibi hadiselerin çok 

önemli olmadığını asıl önemli olan ebedi olan ahiret hayatını nazara vermek için bir iki ayet 

ile bu hususu geçiĢtirdikten sonra ahiretin ispatına ait ayetlerini inzal buyurdu. Ahiret hayatını 

ispat eden delillerini ortaya koyarak akıllı ve Ģuurlu olanlara yeni ve daha geniĢ ufuklar açtı. 

Böylece inanan ve inanmayan insanların nazarlarını ahirete çevirdi.
943

 

Nübüvvetin on birinci yılında nâzil olan Rum Suresinin devam eden ayetlerinde yüce 

Allah meâlen Ģöyle buyuruyordu: ―Onlar ancak dünya hayatının kendilerine bakan dış yüzünü 

biliyorlar; ahirete bakan yönünden ise büsbütün gafildirler‖
944

  

Hâlbuki bu cihan harbinden ve hâkimiyet-i âmme davasından daha büyük bir hâdise 

her insanın baĢına açılmıĢtı. Bu dava ise dünya büyüklüğünde ebedi bir mülkü kazanma ve 

kaybetme davası idi. Eğer her insanın Rum ve Fars ülkesi kadar malı ve mülkü olsa ve aklı da 

varsa bu davayı kazanmak için tereddütsüz vermesi gerekiyordu. O dava ise ancak Allah‘ın 

birliğine ve ahiret inanmakla kazanılabilirdi.
945

  

Bunun için yüce Allah ―Tevhit ve HaĢir‖
946

 delillerini anlatmaya ve akla kapı açmak 

için misallerle izah etmeye baĢladı. Yüce Allah meâlen Ģöyle buyuruyordu: 

―O inanmayanlar kendi üzerlerinde bulunan ilâhî sanatları hiç düşünmüyorlar mı? 

Yine o Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri hak ve hikmet üzere bir amaca hizmet 

etsinler diye yaratmıştır. Hepsinin de doğumunu, ölümünü ve rızklarını belli vakitlerde tayin 

etmiştir. Ne var ki insanların çoğu rablerine kavuşmayı inkâr ederler de bu gerçeklerden 

gözlerin kaparlar.  

Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden önceki kavimlerin akıbetlerinin ne olduğunu 

görmezler mi? O kavimler kendilerinden daha güçlü idiler. Peygamberleri onlara da apaçık 

mucizelerle gelmişlerdi. Ancak onlar da inkâr ve isyanla kendilerine zulmettiler. Bunun 

sonucu olarak Allah‘ın öfkesini çektiler de akıbetleri pek fena oldu. Allah‘a eş ve ortak 

koşarak kendilerine yalvardıkları şeylerin hiçbiri onlara şefaatçi olmadı ve hiçbirinin 

faydasını göremediler.  

                                                 
943

 Peygamberimizin (sav) yaĢadığı dönemde dünyada hâkim biri putperest diğeri ehl-i kitap iki devlet olduğu 
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 Rum Suresi, 30:7  
945

 Bediüzzaman, ġualar, 184–185 (Meyvenin Dördüncü Meselesi)  
946
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Kıyamet kopunca müminler ile kâfirler birbirlerinden ayrılırlar. İman edip Salih amel 

işleyenler cennet bahçelerinde güzellikler içinde safa sürerler. İnkâr ederek ayetlerimizi 

yalanlayanlar ve ahiretin geleceğine inanmayanlar ise cehennemde azap içindedirler. Hal 

böyle olunca sizler cehennemden kurtulup cennet nimetlerine kavuşmanız için sabah-akşam 

namaz kılıp Allah‘ın yarattıkları üzerinde düşünerek onu tesbih edin. Gündüzün sonuna doğru 

ve öğle vakti de namaz kılarak Allah‘ı tesbih, tahmid ve tekbir vazifesini yerine getirin. 

Böylece beş vakit namaz kılarak Allah‘ı zikredin.
947

 Biliniz ki göklerde ve yerde olan her şey 

Allah‘ı hamd ile tesbih eder, ondan yardım ister ve şükür ve minnetini sadece ona verirler. 

Sizin onlardan geri kalmanız hiç yakışık alır mı?  

Ölüden diriyi ve diriden ölüyü çıkaran yalnız O bir olan Allah‘tır. Kışın ölümünden 

sonra baharın yeryüzünü dirilten de her şeye kâdir olan Allah‘tır. Sizi de öldükte sonra 

kabirlerinizden böyle çıkaracaktır. Sizi hiç yoktan ruhlarınızı yaratan ve sonra topraktan 

bedenlerinizi yaratarak ruhu ona vererek insan halinde sizi yeryüzünde gezdiren de O‘dur. 

Sonra size kendi cinsinizden eşler yaratarak aranızda sevgi ve muhabbetle kalplerinizi 

birbirinize ısındıran da O‘dur. Bütün bunlarda düşünen bir topluluk için Allah‘ın varlık ve 

birliğine deliller vardır. 

Göklerin ve yerin yaratılışı, dillerinizin ve renklerinizin, seslerinizin ve simalarınızın 

farklılığı da düşünen akıl ve ilim sahipleri için elbette ibret alınacak hikmetli deliller vardır. 

Gece uyumanız, gündüzün uyanarak rızkınızın peşinde dolaşmanızda da onun varlığına ve 

sizin ölmeniz ve dirilmenize ait deliller vardır.  

Yine onun birlik delillerindendir ki size korku ve ümit veren şimşek ve yağmur ile 

ölmüş olan yeryüzünü diriltir de sizlere rızkınızı yine o topraktan verir. Akı sahibi olanlar ve 

düşünenler için elbette bunlarda deliller vardır.  

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi o kudret ve hikmet sahibi olan Allah‘ındır. Hepsi de 

onun kudretine boyun eğmişlerdir. Varlıkları yoktan yaratan, sonra onları öldüren ve tekrar 

yeniden diriltecek olan O‘dur. Bu ikinci diriliş ilk defa yoktan yaratmaktan elbette daha 

kolaydır. Onun kudreti her şeye galip ve her işi ilim ve hikmet eseridir.  

Bahar mevsiminde Allah‘ın rahmet eserlerine ibret gözü ile bakın. Yeryüzünü 

ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de diriltmeye kâdirdir. İşte 

ölülerin diriltilmesi de böyle olacaktır. O Allah her şeye hakkı ile kâdirdir.  

Allah‘a şirk koşanlar ve bu şekilde kendilerine zulmedenler hiçbir bilgiye 

dayanmaksızın kendi hevâ ve heveslerinden dolayı bunu yaparlar. Allah‘ın bu şeklide 

saptırdığına kim doğru yolu gösterebilir ki? Onları cehennem azabından kurtaracak hiçbir 

yardımcıları da yoktur.  

Yüzünü hak din olan İslam‘a çevir. O Allah‘ın fıtrat dinidir. Allah varlıkları fıtrat 

üzere gereği gibi yaratmıştır. Allah‘ın yarattığını siz değiştiremezsiniz. İşte dosdoğru din ve 

istikametli yol budur. Ne var ki insanların çoğu bunu bilmezler.‖
948

 

Peygamberimiz (sav) gelen ayetleri vahiy kâtiplerine yazdırdı. Sahabelerine okudu ve 

öğretti. Üzerinde düĢünmeleri, önlerine gelen her insana inanan ve inanmayan ayırt 

etmeksizin okuyup tebliğ etmelerini tavsiye etti. Medine‘ye nazil olan ayetleri ulaĢtırmak için 

bir sahabesini görevlendirdi. HabeĢistan‘a bir baĢka sahabesini gönderdi. Onlar da oralara 

gittikleri zaman oradaki Müslümanlara öğretiyorlardı. Onlar da yeni gelen vahiyleri büyük bir 

Ģevkle okuyup ezberliyor ve kendi çevrelerine öğretiyorlardı. 

Peygamberimiz (sav) devamlı olarak nazarları ahirete çeviriyordu. Dünya hayatı 

ahiretin tarlası olması itibarıyla bir değer ifade ediyordu. Bunun için peygamberimiz (sav) sık 

sık ―Lâ ayĢe illa ayĢu’l-âhireh‖
949

 buyuruyordu. Yani ―Ahiret hayatından baĢka hayat 

yoktur‖ diyordu. Çoğu zaman da ĢiirleĢtirerek dua Ģeklinde Ģöyle diyordu: 
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 Bu ayette yatsı hariç beĢ vakit namazın dördü zikredilmiĢtir. (Rum Suresi, 30: 17–18)  
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 Rum Suresi, 30: 8–31 ve 50  
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 Buhari, Rikak, 1; Cihad, 33, 110; Menâkıbu‘l-Ensar, 9; Megâzî, 29; Müslim, Cihad, 126  
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“Lâ ayĢe illâ ayĢu’l-âhireh / Ferhami’l-Ensare ve’l-Muhâcireh” 

(Gerçek hayattır ancak ahiret / Ensar ve muhacire eyle merhamet.) 

 

Peygamberimiz (sav) bir gün sahabelerine Rum Suresinin mezkûr ayetlerini okudu ve 

sonra Ģöyle buyurdu:  

―Ashabım! En hayırlı insan dünyaya karĢı kalben en soğuk davranan, ahirete karĢı da 

aĢırı istekli ve hırslı olandır. Bununla beraber ahiret için dünyasını ve dünyası için ahiretini 

ihmal etmeyen ve insanlara yük olmayan kimse bundan daha hayırlıdır.‖
950

 

Sahabeler sordular:  

―Bizler beĢeriz, bazen günahlara giriyoruz. Sizin anlattıklarınızdan dolayı da Allah‘ın 

azabından korkuyoruz. Bizler Allah‘ın azabından nasıl kurtulabiliriz?‖ 

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: 

―Âdemoğlu kendisini Allah‘ın azabından koruyucu ve kurtarıcı olarak Allah‘ı 

zikretmekten daha değerli bir amel iĢlememiĢtir‖
951

 buyurdu.  

Sahabeler peygamberimize (sav) tekrar sordular: 

―Allah‘ı nasıl zikredeceğiz?‖  

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: 

―Namaz kılarak. Allah‘a en sevimli amel vaktinde namaz kılmaktır.
952

 Bir kul hem 

insanlar arasında güzel namaz kılar, hem de kimsenin görmediği yerde güzel namaz kılarsa 

yüce Allah meleklerine ‗ĠĢte bu benim gerçek kulum!‘ buyurarak onun ile övünür‖
953

 

buyurdular.  

Sahabeler sordular: 

―Ya Resulallah! Namazı nasıl kılalım ki güzel bir namaz olsun‖ dediler.  

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: 

―Dünyadan veda edenlerin namazı gibi kılınız. Bu kıldığım namaz son kılacağım 

namaz olacak düĢüncesi ile kılarsanız o zaman bu namaz en güzel namaz olur‖
954

 buyurdular.  

Sonra peygamberimiz (sav) devam etti: 

―Kulun bütün düĢüncesi ahiret olursa Allah onun dünya iĢlerini de düzene koyar. 

Gönlüne zenginlik verir. Zengin yatar ve zengin kalkar. ġayet tüm düĢüncesi dünya olursa 

Allah onun iĢlerini dağıtır. Fakirliğini göz önüne getirir. Muhtaç halde fakir olarak yatar ve 

fakir ve muhtaç olarak kalkar‖
955

 buyurdular.  

Sahabeler peygamberimizin (sav) sohbetinden büyük bir feyiz ve Ģevk alarak evlerine 

dağıldılar.  

 

Medine’ye Hicret Eden Ġlk Sahabe: Süheyb-i Rumî (ra) 

Mekke müĢrikleri her vesile ile müslümanları sıkıĢtırıyor ve ellerinden gelen iĢkenceyi 

ve zulmü yapıyorlardı. Bilhassa kölelere ve kimsesizlere insafsızca saldırıyorlardı. 

Yabancılara da acımasız bir Ģekilde sataĢarak rahatsız ediyorlardı. Bu Ģekilde iĢkenceye 

maruz kalanlardan biri de Suheyb-i Rumi (ra) idi. 

Suheyb-i Rûmî Rum asıllı olup Mekke‘ye yerleĢmiĢti. Ticareti iyi yaptığı için de çok 

zengin olmuĢtu. Hz. Ebubekir‘in (ra) çabaları ile Müslüman olmuĢtu. Müslüman olduktan 

sonra müĢriklerin gerek sözlü sataĢmaları ve gerekse ticari yönden zarar vermeleri üzerine 

Medine‘ye hicret etmeye karar verdi. MüĢrikler bu defa da ona Ģöyle demeye baĢladılar: 
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―Sen aramıza dilenci gibi geldin ve bizim mallarımızla zengin oldun. ġimdi malımızı 

alıp gideceksin öyle mi? Bizim buna göz yumacağımızı mı zannediyorsun? Hayır biz buna 

müsaade etmeyiz.‖  

Bunun üzerine Suheyb (ra):  

―Öyle ise mallarınızı size bırakıyorum‖ dedi.  

Mallarını terk etti ve sadece ailesini alarak Medine‘ye gitmeye karar verdi. Bunu 

peygamberimize (sav) bildirdi ve müsaade aldı. Daha Medine‘ye gitmek üzere yola 

çıkmamıĢtı ki Ģu ayetler nazil oldu: 

―Ġnsanlardan öyleleri vardır ki Allah‘ın rızasını kazanmak için kendisini ve her Ģeyini 

fedâ eder. Allah kullarına daha çok merhemetlidir.‖
956

  

Peygamberimiz (sav) Hz. Ebubekir‘e (ra) ―Bu ayet Suheyb hakkında nazil olmuĢtur ve 

onu övmektedir‖ buyurdu. Bunun üzerine Hz. Ebubekir (ra) Suheyb‘in yanına koĢtu ve 

kendisine müjdeyi verdi. ―Allah senin yaptığın fedakârlıktan razı oldu ve seni Kur‘anda övdü. 

AlıĢveriĢin mübarek olsun!‖
957

 buyurdu ve nazil olan ayeti okudu.  

Suheyb-i Rumi yaptığı fedakârlığın Allah katında makbul olduğunun sevinci ile bir an 

önce Mekke‘den ayrıldı ve Medine‘ye hicret etti. Böylece Medine‘ye hicret iden ilk sahabe 

oldu.  
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YEDĠNCĠ BÖLÜM 
 

BĠ’SETĠN 12. YILI (M. 622)  

 

II. AKABE BĠATI VE HĠCRET 
 

II. Akabe Biatı:  

Hac mevsimi gelince Medine‘de iman hizmeti ile meĢgul olan Mus‘ab bin Umeyr (ra) 

peygamberimiz (sav) ile görüĢmek üzere Evs ve Hazrec kabilelerinden 73 Erkek ve 2 kadın 

toplam 75 mü‘min ile Mekke‘ye gelmeye karar verdiler.  

Medine‘den çıkmadan önce kendi aralarında konuĢarak dediler ki: Resulullah‘ı daha 

ne zamana kadar Mekke dağlarında baskı ve iĢkenceye maruz bırakacağız? Mutlaka kendisi 

ile görüĢerek onu aramıza alalım‖ diyerek kararlı bir Ģekilde yola çıktılar. Medine‘den hac ve 

ticaret amacı ile yola çıkan yaklaĢık 500 kiĢilik bir kafile ile yola çıktılar.  

Mekke‘ye gelince peygamberimize (sav) Bera bin Ma‘zur ve Kaab bin Mâlik‘i (ra) 

elçi olarak gönderdiler. Peygamberimizin (sav) amcası Abbas‘ın evinde olduğunu öğrenince 

oraya gittiler. Peygamberimiz (sav) ile görüĢtüler ve Ģu teklifte bulundular:  

―Yâ Resulullah! Biz oldukça kalabalık bir topluluğuz. Sizi yanımıza almak ve size 

yardımcı olmak istiyoruz. Bu uğurda ölmeye ve her Ģeyimizi feda etmeye hazırız. Bu konuda 

söz birliği de etmiĢ bulunuyoruz. Bizimle toplu olarak görüĢmek için nerede buluĢmamızı 

istersiniz. Biz orada geniĢçe ve beraberce görüĢelim‖ dediler. 

Peygamberimiz (sav) amcasına döndü ve sordu: 

―Ya Eba‘l-Fadl! Bu zatları tanıyor musun?‖  

Abbas tüccar olması münasebeti ile sık sık Medine‘ye giderek oranın ileri gelenleri ile 

görüĢür ve halkını da çok iyi tanıyordu. Medineliler de Abbas bin Abdulmuttalib‘i çok iyi 

tanıyorlardı.   

Abbas cevap verdi: 

―Evet! Tanıyorum. ġu kavmin ileri gelenlerinden Bera bin Ma‘zur, Ģu da Kaab bin 

Mâlik‘tir‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) Kaab bin Mâlik‘i kastederek: 

―ġu Ģair olan mı?‖ buyurdu. 

Abbas: 

―Evet!‖ dedi. 

Sonra Abbas söz aldı ve elçilere dönerek Ģöyle dedi: 

―Kavminizden hacca gelenlerin içinde sizin görüĢünüze muhalefet edecek olanlar 

varsa bu kararınızı gizli tutun. Uyuyanı uyandırmayın. Sonra hac mevsiminin bitmesine yakın 

son günlerde buluĢalım. Bu hususu da Mekke‘lilerden gizli tutun. Sonra amacınızı 

gerçekleĢtiremezsiniz‖ dedi.
958

  

Sonra Akabe‘de bir gece buluĢmak üzere karar verdiler ve bu konuyu kapattılar. Beraa 

bin Mazur‘un bir sorusu vardı. Onu peygamberimize (sav) sordu:  

―Ya Resulallah! Allah beni iman ile hidayete erdirdi. Ben ondan sonra Kâbe‘ye sırtımı 

dönmeyi uygun bulmayarak hep Kâbe‘ye yönelerek namazlarımı kıldım. ArkadaĢlarım ise 

yaptığımın yanlıĢ olduğunu söyleyerek bana muhalefet ettiler. Siz ne buyurursunuz?‖ 

Peygamberimiz (sav) cevap verdi: 
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 Ġbn-i HiĢam, Sire, 2:82–83; Ġbn-i Saad, Tabakat, 1:221 

Abbas henüz Müslüman değildi. Ancak peygamberimizi HaĢimi gençleri ile beraber koruyordu. 

Medinelilerle yapılan görüĢmelerde peygamberimiz (sav) ile beraber bulunmuĢtur. Bedir esirleri arasında 

bulunmuĢ ve peygamberimizin (sav) mucizesini de görerek Müslüman olmuĢ ve Mekke‘nin fethine kadar 

Müslümanlığını gizlemiĢtir.  
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―Sen bir kıble üzerinde bulunuyordun ve müslümanları öyle buldun. Bu Allah‘ın bir 

emridir. Biz bu ibadeti kendiliğimizden yapıyor değiliz. Senin de onda sabır göstermen 

gerekir. ĠnĢallah Allah yönümüzü Kâbe‘ye çevirir, biz de Kâbe‘ye döneriz‖
959

 buyurdu.  

Bu cevabı alan Beraa hatasını hemen kabul etti ve imanın kemali için Allah‘a 

teslimiyeti gerektirdiğini anladı. Müslümanlığın kendi görüĢüne göre değil Allah‘ın iradesine 

ve emrine teslimiyet olduğunu, peygamberin dahi bu konuda bir imtiyazının olmadığını daha 

iyi anlamıĢtı. Bundan sonra tüm inananlar gibi ġam‘a Beytü‘l-Makdise doğru dönerek namaz 

kılmaya baĢladı. 

Hac ibadeti esasında Medine‘li Müslümanlar henüz iman etmemiĢ olanlar ile 

görüĢerek onlara fırsattan istifade iman hakikatlerini anlatıyor ve peygamberimiz (sav) ile 

görüĢtürüyorlardı. Medine‘nin seyid ve Ģeriflerinden olan Abdullah bin Amr bin Haram bu 

vesile ile iman ile ĢereflenmiĢti. Akabe‘de kendi kavmini temsilen bulunmuĢtu. Bu vesile ile 

sık sık peygamberimiz (sav) ile görüĢme ve sohbetine katılma imkânını da buluyorlardı. Ama 

bütün bunlar azami bir gizlilik içinde yapıyorlardı. Yeni gelen sureleri öğreniyor ve 

bilmedikleri anlamadıkları hususları peygamberimize ve sahabelere sorup öğreniyorlardı.  

Sözlenilen gece olunca herkes kendi çadırında kavimleri ile beraber uykuya 

çekildikleri bir zaman gecenin üçte biri geçince Akabe‘deki buluĢma yerine herkes sessizce 

ve gizlice geldiler. Burada 75 kiĢi toplandı. Peygamberimiz (sav) yanında amcası Abbas 

olduğu halde geldi.  

Önce Abbas söz aldı ve: 

―Ey Hazrecliler!
960

 Bilirsiniz Muhammed bizdendir ve benim yeğenimdir, kardeĢimin 

oğlu olup bizdeki emanetidir. Bana da insanların en sevgilisidir. Eğer siz O‘nun Allah 

tarafından bir peygamber olarak gönderildiğine inanıyor ve onu alıp yanınızda götürmek 

istiyorsanız onu yardımsız bırakmayacağınıza ve aldatmayacağınıza dair sizden kesin söz 

almak istiyoruz. Sizin komĢularınız Yahudilerdir. Yahudiler yeni bir din getirmesinden dolayı 

Muhammed‘e düĢmandırlar. Onların tuzak kurmayacaklarından emin değilim. Hem sizler sizi 

ok yağmuruna tutacak olan Arap kabileleri ile savaĢacak güze malikseniz iyice aranızda 

görüĢün, sonra tefrikaya düĢerek bizi ortada bırakmayın.  

Biz HaĢimiler Muhammedi hep koruya gelmiĢiz. Ancak o da buradan ayrılmak ve size 

katılmak arzusundadır. Ancak sizler onu koruma uğruna her Ģeyinizi feda etmek zorundasınız. 

ġimdi konuĢmak isteyen varsa konuĢsun; ancak sözü uzatmasın. Zira KureyĢ‘in casuslarının 

gözleri üzerimizde olabilir. Buradan ayrıldığınız zaman da bu toplantıyı gizli tutmalısınız‖ 

dedi.   

Bu konuĢma Es‘ad bin Zürare‘nin zoruna gitti. Peygamberimize (sav) dönerek Ģöyle 

dedi: 

―Ya Resulallah! Bize müsaade et. Senin hoĢlanmayacağınız Ģeyi söylemekten 

çekiniyoruz; ancak sana olan imanımızın ve bağlılığımızın ifadesi olarak birkaç kelime 

konuĢmak ve Abbas‘ın bu ağır sözlerine cevap vermek istiyorum‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav) buna mukabil: 

―Suçlayıcı olmaksızın konuĢabilir ve cevap verebilirsin‖ dedi. 

Es‘ad bin Zürare devam etti: 

―Ya Resulallah her davetin yumuĢak veya sert bir usulü vardır. Bu gün senin insanlığa 

yaptığın davet, insanlara ağır gelecek ve yüzünü ekĢitecek bir davettir. Sen bize üzerimizde 

bulunduğumuz ve nefsimizin hoĢlandığı, atalarımızın bize mirası olan dinimizi bırakmaya ve 

getirdiğin nefsimize ağır olan dinine girmeye çağırıyorsun. Bu çok ağır ve zor bir teklif 

olduğu halde biz bunu kabul ettik. Sen bizi inanmayan, küfür ve isyanda aĢırı giden akraba ve 
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komĢularımız ile tüm akrabalık ve komĢuluk iliĢkilerini kesmeye çağırdın. Bu da bize çok 

ağır bir teklif olduğu halde biz bunu da kabul ettik.  

Bizler kendi yurdunda, kendi kavminin yalnız bıraktığı, amcalarının bile öldürmek 

için düĢmanlarına teslim etmek istediği bir zâtı, biz baĢımıza bir baĢkasının geçmesine 

müsaade etmeyeceğimiz bir halde sana tabi olmaya ve emrinde her istediğini yapmaya râzı 

olarak, tüm getirdiğin ve yeni getireceği teklifleri kalbimizle kabul, dilimiz ile de ikrar ettik. 

Ve biz Allah‘ın sana gönderdiği ve bildirdiği her Ģeye inanarak, kalbimizde yerleĢen bir 

marifet ile tasdik ederek sana biat etmek için buraya geldik.  

Biz bu biatı Rabbimize biat olarak kabul ediyoruz. Allah‘ın kudret ve rahmet elinin 

üzerimizde olduğuna inanıyoruz. Biz seni çocuklarımızı ve kadınlarımızı savunduğumuz gibi 

savunacağız ve koruyacağız. Eğer bu ahdimizi bozarsak Allah‘ın ahdini bozmuĢ berbat ve 

yaramaz insanlar olmuĢ oluruz.  

Ya Resulallah! Bu bizim sana olan sadakat yeminimizdir. Yardımı umulan ve 

kendisine sığınılan ise ancak Allah‘tır.  

Sonra Abbas‘a dönerek: 

―Ey peygamberin önünde konuĢurken bize söz dokunduran zât! Yeğeninin sana 

insanların en hayırlısı ve sevimlisi olduğunu söylemekle neyi kastettiğini Allah bilir. Biz 

yakın uzak tüm akrabalarımızı terk ederek Allah‘ın Resulüne uyduk, inandık ve iman ettik. 

Bu zat Allah‘ın bize gönderdiği elçisidir; asla yalancı değildir ve getirdiği Kur‘an beĢer 

kelâmı değil Allah‘ın sözüdür.  

Allah‘ın Resulü hakkında bizden istediğin teminata gelince, istediğin teminatı al.  

Sonra tekrar peygamberimize (sav) dönerek sözünü Ģöyle tamamladı: 

―Yâ Resulallah! Bizden kendin için alacağın teminatı al. Rabbin için de istediğin Ģartı 

koĢ!‖ dedi.  

Es‘ad bin Zürare‘nin arkasından Abdullah bin Ravaha söz aldı ve: ―Ya Resulallah! 

Kendin için ve Rabbin için bizden istediğin teminatı al‖ dedi.  

Berâ bin Ma‘zur da söz alarak: ―Abbas‘ın söylediklerini dinledik. Biz de Es‘ad bin 

Zürare‘nin sözleri ile meramımızı ifade ettik. Amacımız ahde vefa ve sadakat göstermek, 

Resulullah için canımızı ve malımızı feda etmektir. Biz taĢlara taptığımız zaman da 

böyleydik, Ģimdi hak yolu bulup Allah‘a teslim olmuĢken hâin mi olacağız?‖ dedi.  

Diğer bazı kabile reisleri de söz alarak benzer Ģeyler söylediler.  

Son olarak peygamberimiz (sav) söz aldı. Önce Allah‘a hamdetti. Bir miktar 

Kur‘andan ilgili ayetleri okudu, Allah‘ın vadinden bahsetti ve onları imana ve Allah‘a 

teslimiyete teĢvik etti. Sonra: 

―Yüce Allah olan Rabbim için sizden isteyeceğim Ģartım Ģudur ki, O‘na hiçbir Ģeyi eĢ 

ve ortak koĢmamanız, namaz kılmanız ve zekât olarak fakir ve muhtaçlara yardımcı 

olmanızdır. Kendim için istediğim Ģartım ise beni ve ashabımı barındırmanız ve kendinizi, 

ailenizi ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi korumanızdır‖ buyurdu.  

Abdullah bin Revaha söz aldı: 

―Ya Resulallah! Biz bunları dediğiniz Ģekilde yaparsak bize ne var?‖  

Peygamberimiz (sav) buyurdu: 

―Sizden bunu yapan herkes için cennet vardır‖ dedi. 

 Abdullah bin Revaha: 

―O zaman bu çok karlı ve kazançlı bir alıĢveriĢ oldu‖ dedi. 

Ebu‘l-Heysem Mâlik bin Tayyihan söz aldı ve:  

―Yâ Resulallah! Bizimle Yahudiler arasında anlaĢmalar ve sözleĢmeler var. Biz sizinle 

bey‘atımızla bu anlaĢmaları kesip atmıĢ oluyoruz. Allah seni muvaffak kıldıktan sonra tekrar 

bizi bırakıp kavminin yanına döner misin?‖ diye sordu.  

Peygamberimiz (sav) güldü ve: 
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―Hayır! Benim kanım, sizin kanınızdır; benim zimmetim sizin zimmetinizdir. Ben 

sizdenim, siz de bendensiniz. Ben sizin savaĢtıklarınızla savaĢır ve barıĢtıklarınızla barıĢırım‖ 

dedi.     

  Sonra: 

―Seninle nasıl bey‘atleĢelim ve ne üzerine biat edelim?‖ dediler. 

Peygamberimiz (sav) buyurdu: 

―Allah‘tan baĢka ilah bulunmadığına, benim de Allah‘ın Resulü olduğuma inanmak, 

namaz kılmak, zekât vermek, neĢeli ve sıkıntılı zamanlarınızda sözlerime itaat etmek, darlıkta 

ve bollukta muhtaçlara yardımda bulunmak, hiçbir kınayıcının kınamsından çekinmeden ve 

korkmadan Allah için hakkı her yerde konuĢmak, iyilik edip kötülükten sakındırmak 

hususunda bana söz vererek biat ediniz‖
961

 buyurdu.  

Sonra peygamberimiz (sav) Ģöyle buyurdu: 

―Sizden bana muhatap olabileceğim on iki nakîb ve temsilci seçiniz. Musa (as) da 

Ġsrail oğullarından on iki temsilci seçmiĢti. Ben artık onları muhatap alayım‖
962

 buyurdu.  

Bunun üzerine Medine‘liler Hazrec kabilesinden dokuz ve Evs kabilesinden üç toplam 

on iki temsilci seçtiler. Bu temsilciler Ģunlardı: 

1. Es‘ad bin Zürare el-Hazrecî, (ra)  

2. Sa‘d bin Rebî el-Hazrecî, (ra)  

3. Rafii bin Mâlik el-Hazrecî, (ra)  

4. Abdullah bin Ravaha el-Hazrecî, (ra)  

5. Abdullah bin Amr el-Hazrecî, (ra)  

6. Berâ bin Ma‘rûr el-Hazrecî, (ra)  

7. Sa‘d bin Ubâde el-Hazrecî, (ra)  

8. Ubâde bin Sâmit el-Hazrecî, (ra)  

9. Münzir bin Âmir el-Hazrecî, (ra)  

10. Üseyd bin Hudayr el-Evsî, (ra)  

11. Sa‘d bin Heyseme el-Evsî, (ra)  

12. Ebu‘l-Heysem Mâlik bin Tayyihan el-Evsî. (ra) 
963

 

Peygamberimiz (sav) daha sonra onları yanına çağırdı ve Ģöyle buyurdu:  

―Meryemoğlu Ġsa (as) kavimlerini temsilen on iki havariyi seçtiği gibi ben de sizi 

seçtim. Sizler kavimlerinizin kefilisiniz. Ben de Mekke‘lilerin kefiliyim.‖
964

 Sonra onların da 

içlerinden on iki temsilcinin temsilcisi olarak birini seçmelerini önerdi. Onlar da Es‘ad bin 

Zürare‘yi kendilerinin temsilcisi olarak kabul ettiler.‖
965

 

Toplantı böylece sonuca ulaĢmıĢtı. Daha sonra sessizce dağılıp yerlerine gittiler. 

Peygamberimiz (sav) de amcası Abbas ile kendi evine çekildi.  

 

MüĢriklerin Durumdan Haberdar Olmaları: 

Sabah olunca durumdan Ģüphelenen müĢrikler Medinelilere sordular: ―Sizler 

Muhammed‘e biat ettiniz de onu korumaya söz verip yanınıza davet ettiniz mi?‖ diye önce 

kendi yakınları olan putperestlere sordular. Onlar da ―Bilmiyoruz, bizim bir Ģeyden haberimiz 

yoktur‖ dediler.  

Bunun üzerine müĢrikler Medine ileri gelenlerinden Abdullah bin Ubey bin Selül‘ün 

yanına gittiler. O da ―ġayet öyle bir durum varsa bu çok büyük bir olaydır. Aramızda 

anlaĢmalar var. Bu anlaĢmaları hiçe sayarak böyle bir Ģeye teĢebbüs etmek imkanszıdır. Bizim 
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haberimiz olmadan buna teĢebbüs de mümkün değildir. Bunlar boĢ sözler ve asılsız 

söylentilerden ibarettir‖ diyerek buna inanmadığını ve onların da inanmamalarını söyledi.     

Medineli mü‘minler de ―Bizim bir Ģeyden haberimiz yoktur. Bu durumu olsa olsa 

bizim ileri gelenlerimiz yaparlar, onların da böyle bir Ģeye teĢebbüs edeceklerini sanmayız‖ 

diye cevap veriyorlar ve bir an önce Mekke‘den ayrılmak için hazırlanıyorlardı. 

Mü‘minler Mekke‘den ayrıldıktan bir iki gün sonra olayın gerçek olduğuna muttali 

olan müĢrikler derhal mü‘minleri takibe koyuldular, ancak kimseyi bulamadılar. Ancak yolda 

geri kalmıĢ olan Sa‘d bin Ubade (ra) ve Münzir bin Amr‘ı (ra) yakalayabildiler. Münzir bin 

Amr bir hile ile onların ellerinden kurtuldu. Sa‘d bin Ubade‘ye ―Sen Muhammed‘in dininden 

misin?‖ diye sordular. O ―Evet!‖ diye cevap verince ellerini boynuna sıkı sıkıya bağlayarak 

Mekke‘ye getirdiler ve döverek kana buladılar.  

KureyĢ müĢriklerinden Ebu‘l-Buhteri Sa‘da ―Yazık sana! Seninle KureyĢ arasında 

himaye ve sözleĢme yok mu? Sen buna rağmen böyle bir iĢe nasıl teĢebbüs edersin?‖ dedi.  

Sa‘d bin Ubade (ra) da: ―Var ve ben buna en çok riayet edenlerdenim. Cübeyr bin 

Mut‘im ile Hâris bin Harb‘i Medine‘de ben korumuĢ ve himayeme almıĢ ve kendilerine karĢı 

yapılan haksızlıkları önlemiĢtim‖ dedi.  

Bunun üzerine Ebu‘l-Buhteri Kâbe‘ye giderek onları buldu. Hazrecli birini Ebat 

mevkiinde dövüyorlar o da sizin adınızı verdi. Siz onu himayene alır mısınız?‖ dedi. Onlar 

sordular. ―O kimdir?‖ ―Sa‘d bin Ubade‘dir‖ diyince ―Vallahi o bizi himayesine alarak 

korumuĢtur ve bize yapılan haksızlığı önlemiĢtir‖ dediler ve hemen oraya koĢarak Sa‘d bin 

Ubade‘yi kurtardılar. Himayelerine aldılar ve Mekke dıĢına kadar çıkararak salıverdiler.  

Ensar Sa‘d bin Ubade‘yi (ra) kurtarmak üzere geliyorlardı ki yolda Sa‘d ile 

karĢılaĢtılar ve beraberce Medine‘ye gittiler.
966

   

 

Zuhruf Suresinin Nüzulü ve Hicrete Ġzin Verilmesi:  

―Zuhruf‖ dünyanın geçici ziynetleri, süsü ve malı anlamındadır. Yüce Allah dünyanın 

tüm ziynet ve güzelliği ile beraber ahirete nispeten hiç olduğunu, ahiretin ebedi saadet, nimet 

ve ziynetini kazanmanın yolunun da ancak Allah‘a ve Resulüne iman ederek dünyanın her 

nevi ziynetinden, süsünden ve malından kalben vazgeçmekle kazanılabileceğini bu surede 

ders vermektedir. Sahabeleri de dünya malından geçip iman ve Kur‘an için hizmet ve hicret 

etmeye teĢvik etmektedir. Bundan dolayı da bu sureye yüce Allah ―Ziynetler‖ anlamında 

―Zuhruf‖ ismini vermiĢtir.   

Yüce Allah surede meâlen Ģöyle buyurmaktadır: 

―Bismillâhirrahmânirrahîm. 

Hâ-Mîm. Her şeyi apaçık beyan eden ve sizlere gerçekleri gösteren bu yüce Kur‘ana 

yemin olsun ki, biz onu düşünüp anlayasınız diye Arapça olarak inzal buyurduk. Muhakkak ki 

o Kur‘an Levh-i Mahfuzda saklı, pek yüce ve değerli bir kitaptır. Siz haddinizi aşarak ona 

değer vermeseniz de bir onu inzal etmekten vazgeçmeyiz. Elbette onu okuyan ve anlayanların 

istifadesi için inzal edeceğiz.  

Biz daha önce de nice peygamberler göndermiştik, onlar ile de alay edilmiş ve 

öldürülmek istenmişlerdi. Biz bundan dolayı nice güçlü ve kudretli kavimleri helâk ettik. 

Bunların misalleri Kur‘anda geçmiştir.  

O münkirler ve asilere ‗Gökleri ve yeri kim yaratmıştır?‘ diye sorarsanız elbette 

‗Kudreti her şeye galip, ilimi her şeyi muhit olan Allah‘ diyeceklerdir. Öyle ise niçin bile bile 

ona isyan ediyorlar? 

O Allah ki yeryüzünü size her ihtiyacınızı karşılayacağınız bir beşik yaptı.
967

 Doğru 

gidesiniz diye sizin için maddi ve manevi yollar yarattı ve size gideceğiniz hak ve hidayet 

yollarını gösterdi.  
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O Allah sizin için gökten ölçülü bir su indirir de onunla ölmüş olan yeryüzünü sizin 

için yeniden diriltir ve rızkınızı oradan çıkarır. Bunu yapan elbette sizi kabirlerinizden 

çıkarmaya kadirdir.  

O Allah her şeyi çift yaratarak birbirine muhtaç etti. Sonra sizin için binekler, gemiler 

ve istifade edeceğiniz hayvanları yaratıp emrinize verdi. Allah onların dizginlerini elinize 

vermemiş olsaydı küçük bir sineğe mağlup olan insanın o koca hayvanları musahhar 

etmelerine imkân var mıdır? Sizler onlara bindiğiniz zaman Allah‘ın bu nimetini hatırlayarak 

―Bunları bizim hizmetimize veren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Eğer Allah 

bunları hizmetimize vermemiş olsaydı biz asla onlara hâkim olamaz ve kendimize itaat 

ettiremezdik‖ diyerek Allah‘ı tesbih ediniz. Elbette sonunda Allah‘ın huzuruna dönerek 

bunların hesabını vereceksiniz.  

İnkârcılar da böyle diyerek Allah‘ın emrine itaat edecekleri yerde Allah‘ın yarattığı 

varlıkların bir kısmını Allah‘ın bir parçası saydılar. Allah elbette kendinden bir parçaya azap 

etmez diyerek şükür yerine nankörlük yolunu tuttular. Şüphesiz insan işte böyle büyük bir 

nankörlük içindedir. 

O hiçbir şeye muhtaç olamayan ve her şeyi yoktan yaratan Allah kızları kendisine, 

erkekleri de sizler için mi seçti? Onlara kızınız oldu denilince yüzü öfkeden simsiyah kesilir de 

bunu istemezler. Onlar melekleri de Allah‘ın kızları diye isimlendirmektedirler. Onlar 

meleklerin yaratılışına şahit mi oldular da böyle söylerler? Elbette bu sözlerin hesabı 

kendilerinden sorulacaktır.  

Sonra onlar taptıkları putlarından vazgeçerek Allah‘a ibadet edecekleri yerde Allah‘ı 

suçlayarak ‗Rahman dilemeseydi biz bu putlara tapmazdık‘ diye kendilerini haklı çıkarmaya 

çalışmaktadırlar. Onlar kendi arzularını Allah‘ın iradesine dayandırarak yalan söyleyip 

duruyorlar. Bu sözleri haklı çıkaracak hiçbir delilleri de yoktur. Allah onları hür bırakmıştır; 

şayet zorlayacak olsaydı kendisine ibadete zorlardı.  

Yoksa biz Kur‘andan önce kendilerine bir kitap gönderdik de ona dayanarak mı böyle 

konuşuyorlar? Hayır! Bilakis onlar: ‗Biz atalarımızdan böyle bulduk‘ derler. Bizim daha 

önce de gönderdiğimiz peygamberleri de refah içinde yaşayanlar aynı şekilde inkâr 

etmişlerdir. Peygamberleri onlara ‗Biz atalarınızın dininden daha hayırlısını getirmiş olsam 

da mı onları takip edeceksiniz?‘ diye sorunca onlar ‗Biz ne olursa olsun sizinle gönderileni 

inkâr ediyoruz‘ dediler. Biz de onlara layık oldukları cezayı verdik. Bakın onların akıbeti nice 

olmuştur?
968

   

―İnsanlar kâfirlere imrenerek tek bir inkârcı topluluk haline gelecek olmasaydı biz o 

kâfirlerin dünyadaki evlerinin tavanlarını ve üzerlerine bastıkları merdivenlerini gümüşten 

yapardık. Evlerinin kapılarını da, üzerine yaslandıkları koltuklarını da gümüşten yapardık. 

Onları altından ziynetlere boğardık. Bütün bunlar bu dünyanın gelip-geçici mallarıdır. Ebedi 

saadet yeri olan ahiret ise Rabbinin katındaki takva sahipleri içindir.  

Kim Rahmanın zikrinden yüzünü çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz de ona 

arkadaş olur. Şeytan onu yoldan çıkarır da o kimse kendisini doğru yolda sanır. Nihayet 

huzurumuza gelince ‗Ne olsaydı da aramız doğu ile batı kadar uzak olsaydı. Sen ne kötü bir 

arkadaş imişsin!‘ der ama iş işten geçmiştir. Bu günde pişmanlık fayda vermez. Şimdi azapta 

ortaktırlar.‖
969

  

Peygamberimiz (sav) sureyi okuyarak vahiy kâtiplerine yazdırdı. Sonra Ģöyle buyurdu 
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―Dünyanın Allah katında hiçbir değeri yoktur. Ancak insanoğlunun Allah‘ı zikretmesi 

iyiliği tavsiye edip kötülükten nehyetmesine değer verir. Bunun dıĢındaki Ģeylere asla değer 

vermez.
970

 Bunun için ashabım, Allah‘ı anmanın dıĢında fazla konuĢmayınız. Çünkü Allah 

hatıra getirilmeden yapılan konuĢmalar kalbi katılaĢtırır. Allah‘ın rahmetinden en uzak olan 

insan da kalbi katı olan insandır.
971

 Bunun için dikkat ediniz, Allah‘ı zikre ve ibadete götüren 

âlimler ile hak ve hakikate götürerek sizi Allah‘a yaklaĢtıracak ilim dıĢında dünya ve dünyada 

bulunan her Ģey lânetlenmiĢtir. Allah katında makbul değildir.
972

 Eğer dünyanın Allah katında 

bir sinek kanadı kadar değeri olmuĢ olsaydı kâfirlere bir yudum su bile içirmez ve onlara 

hiçbir fırsat vermezdi.
973

 Bunun için Allah dünyayı kâfirlere, ahireti ise mü‘minlere vermiĢtir. 

Dünya mü‘minin zindanı, kâfirin ise cennetidir.
974

 Mü‘min dünyada Allah‘a kavuĢana kadar 

çeĢitli musibet ve sıkıntılarla imtihan edilir. Ta ki sonunda bütün günahlarından arınmıĢ bir 

Ģekilde tertemiz olarak Allah‘ın huzuruna varır. Bunun için dünyada en çok bela ve musibete 

maruz kalanlar peygamberlerdir. Sonra sırasıyla onlara yakın olanlardır. Kul imanı 

derecesinde belalara maruz kalır. Dinine bağlılığı ne derece kuvvetli ise belalar o derece 

Ģiddetli gelir. Böylece kul dünyadan günahsız olarak Allah huzuruna yürüyene kadar bela 

onun peĢini bırakmaz‖
975

 buyurdu.  

Sonra peygamberimiz (sav) Ģöyle buyurdu: 

―Sizler de ashabım pek çok sıkıntılara maruz kalacaksınız ama sonu çok iyi olacak. 

Sizi burada bırakmayacaklar. Sizin hicret edeceğiniz yer bana gösterildi. Orasının iki siyah 

taĢlık arasında çorak bir yer olduğunu gördüm. Orası Yesrib‘dir. (Medine-i Münevvere) 

isteyen oraya gitsin.‖
976

  

Böylece peygamberimiz (sav) Zuhruf Suresinde yüce Allah‘ın hicrete ve sahabelerin 

Medine‘ye gitmesine müsaade ettiğini de açıklamıĢ oldu. Sonra ―Sefer Adabını‖ beyan eden 

Zuhruf Suresinin 13–14. ayetlerini okuyarak Ģöyle buyurdu:  

―Bir yere gitmek için hayvanlarınıza bindiğiniz zaman üçer defa ―Allahü Ekber‖ deyin 

ve üç defa ―Sübhânallah‖ diye Tesbih getirin ve Ģöyle deyin: Elhamdü lillahi alâ külli hâl. 

Sübhânellezî sahhare lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ Rabbinâ 

lemünkalibûn‖ (Her halimizde Allah‘a hamdolsun. Tesbih ederiz o zatı ki, bunu bize 

musahhar kıldı. Yoksa biz buna güç yetiremez ve kendimize musahhar edemezdik. Sonunda 

Allah‘ın huzuruna hesap vermek için döndürüleceğiz.) Sizler de böyle diyerek Allah‘a 

tevekkül edip Yesrib‘e hicret ediniz. Umulur ki Allah bizi tekrar Mekke‘ye geri 

getirecektir‖
977

 buyurdular.    

Sonra Ģöyle buyurdular: ―Mekke‘den ayrılmak isteyenler Yesrib‘li mü‘min kardeĢleri 

ile buluĢsun. Allah sizleri kardeĢ yaptı ve Yesrib‘i size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt 

kıldı.‖
978

  

Sahabeler bununla hicret için gerekli izin ve teĢviği aldılar ve hazırlık yapmak üzere 

evlerine dağıldılar.  

 

Medine’ye (Yesrib) Hicretin BaĢlaması: 

Peygamberimizin (sav) bu tavsiye ve teĢviklerinden sonra Müslümanlar dikkat 

çekmeyecek Ģekilde planlı olarak birer ikiĢer Mekke‘den arılıyor ve bir iki günlük mesafede 

                                                 
970

 Tirmizi, Zühd, 62  
971

 Tirmizi, Zühd, 61  
972

 Tirmizi, Zühd, 14; Ġbn-i Mâce, Zühd, 3; Dârimî, Mukaddime, 32 
973

 Tirmizi, Zühd, 13; Ġbn-i Mâce, Zühd, 3  
974

 Müslim, Zühd, 1; Ġbn-i Mâce, Zühd, 3; Tirmizi, Zühd, 16  
975

 Ġbn-i Mâce, Fiten, 23; Tirmizi, Zühd, 57; Müsned-i Ahmed, 1:185  
976

 Buhari, 3:59; Müsned-i Ahmed, 6:198; Ġbn-i Saad, Tabakat, 1:226  
977

 Ebu Davut, Cihat, 72–74; Tirmizi, Daavât, 46; Müsned-i Ahmed, 3:144, 150  
978

 Buhari, 2:330; Ġbn-i HiĢam, Sire, 2:111  



 290 

buluĢarak guruplar halinde daha sonra ―Medinetu‘n-Nebi‖ ve kısaca ―Medine‖ adını alacak 

olan Yesrib‘in yolunu tutuyorlardı.  

Mekke‘den Medine‘ye hicret eden Suheyb-i Rumî‘den (ra) sonra ilk sahabe Ebu 

Seleme ibn-i Abdi‘l-Esed (ra) olmuĢtur.  

Zaman sonra iĢin farkına varan Mekke müĢrikleri önlem almaya baĢladılar. Mekke‘nin 

çıkıĢlarına nöbetçiler ve gözcüler yerleĢtirerek yakalayabildiklerini geri çeviriyorlardı. 

Gerektiğinde kadını kocasından ayırıyorlar ve tutup hapsediyorlardı. Bir kısmını da yolda 

yalanlarla aldatıp geri çeviriyor sonra Mekke‘ye gelince yapmadıklarını koymuyorlardı.  

Çok enteresandır Ebu Cehil Amr bin HiĢam ve kardeĢi Hâris bin HiĢam Medine 

yakınına kadar gelerek Kuba köyünden amcalarının oğlu olan AyaĢ bin Ebî Rebia‘yı ―Annen 

hastalandı nerede ise ölecek, seni görmeden yemeyeceğine ve içmeyeceğine ve güneĢten 

gölgeye geçmeyeceğine yemin ederek seni bekliyor‖ diyerek geri getirmiĢlerdi. Sonra da 

Mekke‘de iĢkenceye tabi tutarak Mekke müĢriklerine ―Bakın, biz yakınlarımızdan hicret 

edenleri nasıl tutuyoruz?  Siz de böyle yapın!‖ diyerek onları kıĢkırtmıĢlardır.
979

  

Bununla beraber korkmayan ve yılmayan Müslümanlar hicrete devam ederler. 

CahĢoğullarından hicret eden 22 erkek 7 kadın toplam 29 kiĢilik bir kâfileyi Kuba köyünde 

MübeĢĢir bin Münzir (ra) misafir etti ve onlara yer ve yurt verdi.
980

 Onların Mekke‘deki 

yerlerinin boĢaldığını gören Utbe bin Rebia ―Yazık! CahĢoğulları yurtlarını terk etmiĢler!‖ 

diyince Ebu Cehil, ―BoĢ ver, yalnız oğlu yalnıza ağlama! Bunların hepsi kardeĢimin oğlunun 

iĢidir. Aramızı bozup bizi birbirimize düĢüren odur. Onu öldürmeyince bu iĢin sonu 

gelmez…‖ dedi.
981

  

 

Hz. Ömer (ra) ve ArkadaĢlarının Hicreti ve Mekke’nin Müslümanlardan 

BoĢalması: 

Herkes gizli olarak hicret ederken Hz. Ömer (ra) hicret için peygamberimizden 

müsaade alarak karar verince hazırlığını tamamladı, kılıcını kuĢanıp yayını ve okunu omzuna 

astı. Mızrağını eline aldı ve doğru Kâbe‘ye vardı. Bu haliyle Kâbe‘yi yedi defa tavaf etti. 

Sonra toplantı halindeki müĢriklerin yanına giderek ―Anasını ağlatmak, çocuklarını yetim, 

karısını dul bırakmak isteyen peĢimden gelsin. Bilin ki artık ben de Yesrib‘e gidiyorum!‖ 

dedi. Döndü yola koyuldu. Hiç kimse onun arkasından gidemedi. Hz. Ömer (ra) yalnız 

değildi. 14 kiĢilik bir kafile hazırlanmıĢ Mekke dıĢında onu bekliyordu.  

Onun arkasından Hz. Hamza (ra) 5 kiĢilik bir kafile ile, Ubeyde bin Hâris 7 kiĢilik bir 

kâfile ile, Abdurrahman bin Avf (ra) ticaret amacı ile, Zübeyir bin Avvam (ra) ve Hz. Osman 

(ra) da yine farklı zamanlarda hicret ettiler.  

Hicret eden sahabeler Medine‘ye varınca Ensar onları karĢılıyor evli olanları 

evlerinden misafir ederlerken, bekâr olanlar Kuba‘da bekâr olarak oturan Sa‘d bin 

Heyseme‘nin evinde misafir ediliyorlardı. 

Müslümanlar Mekke‘yi boĢaltarak hicret etmelerine önceleri ses çıkarmayan müĢrikler 

bir müddet sonra büyük bir telaĢ ve korku sardı. Birkaç ay içinde Mekke‘de Hz. Ali (ra) ve 

Hz. Ebubekir‘den (ra) baĢka kalan olmamıĢtı. Peygamberimizi de (sav) amcası Abbas himaye 

ediyordu. Zaman zaman da peygamberimiz (sav) kendi evinde kalıyordu. Bunların dıĢında 

müĢriklerin hapsettikleri ve acizliklerinden ve hastalıklarından dolayı hicret edemeyenler 

vardı.  

Hz. Ebubekir (ra) da hicret için peygamberimizden izin istemiĢti. Ama peygamberimiz 

(sav) ―Sabret! Belki Allah sana iyi bir yol arkadaĢı verir‖
982

 buyurmuĢtu. Bundan dolayı 

evinde iki güçlü deve besliyordu.   

                                                 
979

 Ġbn-i HiĢam, Sire, 2:119  
980

 Ġbn-i Saad, Tabakat, 3:90  
981

 Ġbn-i HiĢam, Sire, 2:115  
982

 Buhari, Sahih, 4:255; Müsned-i Ahmed, 6:198  



 291 

 

 

Mutaffifûn Suresinin Nüzulü ve Allah’ın Ticarette Dürüstlük Dersi Vermesi.   

Hicretten önce Mekke‘de nazil olan son sure Mutaffifûn Suresidir. Bu sure ölçü ve 

tartıya dikkat etme ve ticari dürüstlük dersi vererek çoğu tüccar olan sahabelerin ticarette hile 

ve desisenin bin türlüsünü yapan Yahudilerin bulunduğu Medine‘de ilk olarak uyacakları 

prensibi ders vermekteydi. 

Gerçi daha önce nâzil olan Ġsra Suresinin 35. ayetinde ―Bir Ģeyi ölçerken tam olarak 

ölçün ve tartarken doğru terazi ile tartın‖ buyrulmuĢtu. Ama bu yeterli değildi. Ġkaz ve 

irĢattaki belağatın gereği tekrar ve te‘kid Ģarttı. Bunun için surenin evvelinde ölçü ve tartıyı 

eksik yapanlar ikaz ediliyor, sonrasında ise Allah korkusu ve ahiret duygusu verilmeye 

çalıĢılıyordu ki bunu sağlamanın tek yolu buydu.  

Medineliler ölçü ve tartı itibarıyla insanların en kötüsü idiler. Hatta bazılarının iki sa‘ı, 

ve kilesi vardı. Biri ile alıyor, diğeri ile satıyordu.
983

 Yüce Allah ―Ölçü ve tartıları eksik 

yapanların vay haline!‖ ayetiyle baĢlayan sureyi inzal edince önce Müslümanlar buna uydu ve 

Medine‘de ticari hayat düzene girdi. Müslümanlar da büyük bir güven kazandılar. Ekonomik 

güç zamanla müslümanların eline geçti. Buna mukabil Yahudilerin ve müĢriklerin itibarı 

büyük ölçüde sarsıldı.
984

    

Yüce Allah bu surede mealen Ģöyle buyuruyordu: 

―Bismillâhirrahmânirrahîm.  

Yazıklar olsun ölçü ve tartıda hile yapanlara! Onlar halkın malını alırken ölçüp 

eksiksiz alırlar satmak için ise eksik ölçer ve tartarlar. Onlar büyük bir günde diriltilerek 

hesaba çekileceklerini bilmezler mi? O öyle bir gündür ki bütün insanlar âlemlerin Rabbinin 

huzuruna çıkarılırlar ve hesaba çekilirler. O günde günahkâr olanlar ―Siccînde‖ 

kayıtlıdırlar. Siccînin ne olduğunu bilir misin? O her şeyin apaçık yazıldığı bir kitaptır. 

Yazıklar olsun o günü yalanlayanlara!  

Haddini aşan günahkârlardan başkası o günü yalanlamaz. Onlar ise kendilerine 

Allah‘ın ayetleri okununca ‗Bunlar eskilerin masallarıdır‘ derler. Gerçek ise asla böyle 

değildir. Doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini karartmıştır. Bundan dolayı onlar 

gerçekleri görmekten mahrumdurlar. Ahirette de Rablerini görmekten mahrum olacaklar ve 

cehenneme gireceklerdir. Onlara ‗Yalanlayıp durduğunuz azap işte budur!‘ denir.  

Allah‘a ve ahirete inanan hâlis kullar ise ―İlliyyûn‖da kayıtlıdırlar. ―İlliyyûn‖ da 

yüksek mertebedeki meleklerin şahit olduğu ve salih kulların amellerinin yazılı olduğu apaçık 

bir kitaptır. O salih kullar da nimetler içinde koltuklarına kurulmuş bir şekilde etraflarındaki 

güzellikleri seyrederler. Yüzlerinde nimetlere sahip olmanın huzur ve mutluluğu vardır. 

Onlara ağzı mühürlü mis kokulu hâlis içecekler ihsan edilir. İşte imrenilecek olan hayat 

budur. İmrenmek isteyenler buna imrenmelidirler.  

Dünyada mücrimler mü‘minlere gülerler, yanlarından geçerlerken kaş-göz işareti 

yaparak alay ederlerdi. Sonra da yaptıkları çok iyi bir iş gibi kavimlerinin yanına gidince 

anlatarak keyiflenirlerdi. İşte bu günde kâfirlerin hâline mü‘minler güleceklerdir.  

Peki ya kâfirler yaptıklarının karşılığını görmesinler mi?‖
985

  

 

MüĢriklerin Peygamberimizi Öldürme Kararını Almaları: 

Rebiul-evvel ayının ilk günleri, mevsim olarak da Ağustos ayının son günleri idi. 

MüĢrikler Ebu Cehilin planı ve organizesi ile ―Daru‘n-Nedve‖de toplanarak: ―Bu 

Müslümanlar ileride bize bir sıkıntı çıkarmasınlar. Ya ticaret yollarımıza engel olurlar veya 
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güçlenerek bizimle savaĢabilirler. Bunun için Ģimdiden bir tedbir almamız gerekir. Fikriniz 

nedir?‖ dedi.  

Toplantı gizliydi. Ebu Cehil‘in emri ile Mekke‘de ileri gelenlerden yüz kiĢi 

toplanmıĢtı. Ancak bu toplantıya Ebu Leheb hariç HaĢimoğullarından hiç kimse alınmamıĢtı. 

Toplantı baĢlamıĢtı ki Necid‘den geldiğini ve bu toplantıyı duyunca önemine binaen geldiğini 

söyleyen bir ihtiyar geldi. Kendisinin çok tecrübeli olduğunu fikir verebileceğini söyleyip 

katılmakta ısrar edince kendisine izin verildi.  

Toplantının gündeminde sadece bir madde vardı. O da ―Muhammed için nasıl bir 

tedbir alınacağı‖ hususu idi. Herkes hür bir Ģekilde fikrini söyleyecekti. Bir beyin fırtınası 

yapılıyor ve seçeneklerin içinden en uygulanabilir olanı seçilerek alınan karar mutlaka 

uygulanacaktı. 

Önce Ebu‘l-Buhteri söz aldı: ―Onu zincire vurarak hapsedelim ve üzerine kapıyı 

kilitleyerek kimse ile görüĢmesine müsaade etmeyelim. Böylece Züheyr ve Nâbiğâ gibi 

Ģairlerin hapiste öldükleri gibi ölür gider‖ dedi. Necidli ihtiyar ―Bu iyi bir tedbir değildir. 

Onun adamları kendisini kurtarmak için her türlü fedakârlığı yaparlar ve oradan kurtarırlar‖ 

dedi. Orada bulunanlar ―Doğru!‖ dediler.  

Ebu‘l-Esved Rabiâ bin Amr söz aldı: ―Onu içimizden çıkaralım ve sürgüne 

gönderelim. BaĢımızdan gitsin de nereye giderse gitsin ve nerede ne yaparsa yapsın. Ondan 

kurtulursak iĢlerimiz de yoluna girer‖ dedi. Necidli ihtiyar buna da ―Vallahi bu da sizin için 

iyi bir fikir değildir. O tatlı konuĢması ile insanları nerede olursa olsun etkiler, sonra da 

güçlenerek üzerinize gelir, Mekke‘yi bile elinizden alabilir‖ dedi. Orada bulunanlar ―Bu da 

doğrudur!‖ dediler.  

Ebu Cehil Amr bin HiĢam söz aldı: ―Vallahi benim onun ile ilgili sizin dile 

getirmediğiniz bir fikrim ve tedbirim var. Bana göre içimizde her kabileden güçlü, gözü pek, 

Ģerefli ve soylu birer genç alalım. Her birine birer kılıç verelim. Hep birden üzerine 

yürüsünler ve bir anda vurup onu öldürsünler. Böylece ondan kurtuluruz. Kanı da tüm 

kabilelere dağılmıĢ olur. Abd-i Menâfoğulları tüm kabileleri karĢılarına almaya cesaret 

edemezler ve diyete razı olurlar. Biz de onun diyetini öder kurtuluruz‖ dedi.  

Necidli ihtiyar hemen atıldı: ―ĠĢte yerinde bir fikir ve güzel bir tedbir. Bundan daha 

güzel bir tedbir olamaz‖ dedi.  

Bunun üzerine müĢrikler Ebu Cehilin bu görüĢü üzere sözbirliği ve fikir birliği ederek 

dağıldılar. Ebu Cehil planını gerçekleĢtirmek üzere hemen harekete geçti. BeĢ kabileden beĢ 

cellât seçerek ellerine birer kılıç verdiler.
986

 Sonra bir plan çerçevesinde peygamberimizi 

evinde öldürmeye karar verdiler.  

 

Yüce Allah Peygamberimize Hicret Ġzni Veriyor: (1 Rebiul-Evvel 622)  

Aynı gün Cebrail (as) peygamberimize gelerek müĢriklerin bütün planlarını ve 

konuĢmalarını haber verdi. Sonra Ģöyle buyurdu: ―Yüce Allah size Yesrib‘e hicret için izin 

vermiĢ bulunuyor. Bu gece yatağına yatma. Kendi yerine Ali‘yi yatır.‖  

Peygamberimiz (sav) çok planlı ve programlı idi. Ne zaman ne yapacağı ve nerede 

bulunacağı sahabeler tarafından önceden bilinirdi. Bir ziyarete gidecek olsa ya sabah veya 

akĢam giderdi. O gün öğle sıcağında Ebubekir‘in (ra) evine gelince Hz. Ebubekir (ra) birden 

ĢaĢırdı ve çok telaĢlandı. Kendi kendine ―Vallahi, peygamberimiz (sav) bu saatte asla ir yere 

gitmezdi. Demek çok önemli bir hadise var‖ dedi. Hemen kapıyı açtı, içeriye aldı ve mindere 

oturttu.   

―Anam-babam sana feda olsun ya Resulallah! Ne oluyor, ne var? Önemli bir hadise mi 

var?‖ diye sordu.  

Peygamberimiz (sav):  
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―Yüce Allah bana hicret için izin verdi‖ buyurdu. 

Hz. Ebubekir (ra): 

―Yanında ben de olacak mıyım?‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) ―Evet!‖ diyince Hz. Ebubekir (ra) sevincinden kendisini 

tutamayarak peygamberimize (sav) sarılarak ağlamaya baĢladı.  

Hz. AiĢe (ra) oradaydı. O anı Ģöyle ifade etmekte:  

―O güne kadar duyardım; ama bir insanın sevinçten ağladığını görmemiĢtim‖ 

demektedir.
987

   

Hz. Ebubekir (ra) zaten hazır bekliyordu. Hemen kendisine ve sözüne güvenilir 

Abdullah bin Ureykıt ile görüĢtü. Evinde beslediği iki deveyi ona teslim ederek üç gün sonra 

Sevr dağı eteğinde buluĢmak üzere sözleĢerek gönderdi.  

Peygamberimiz (sav) Hz. Ali‘yi (ra) çağırttı. Evine gitti. Gelince kendisine ―Bu gece 

sen benim yatağımda yatacaksın. Bu Allah‘ın emridir. Korkma. ġu yeĢil abamı da üzerine ört. 

Sana hiçbir zarar gelmeyecektir. Ben de Ebubekir ile bu gece hicret edeceğiz. ĠnĢallah yirmi 

gün sonra Yesrib‘de buluĢuruz. ġu emanetleri al ve yarın sahiplerine ver ve öyle gel!‖ 

buyurdular.  

Plan gereği yirmi kadar genç silahĢör peygamberimizin evini kuĢatacak, bunlardan beĢ 

tanesi gece yarısından sonra aniden içeri girerek peygamberimizi (sav) kılıç darbeleri ile 

öldüreceklerdi. Böylece kim vurduya gidecek ve fail-i meçhul bir cinayet ile mesele örtbas 

edilecekti. HaĢimiler kan davası güdecek olsalar tüm kabileler sahiplenecek ve kan bedeli 

ödenerek mesele tamamen kapanmıĢ olacaktı.  

AkĢam namazından sonra peygamberimizin evi gözetim altına alındı. Yatsı vaktinde 

kuĢatma tamamlandı. Artık kuĢ uçurulmuyordu ve beklemeye baĢlandı. Ġçeriden 

peygamberimizin (sav) okuduğu Kur‘an sesi geliyordu. Böylece evde olduklarından tamamen 

emin oldular. Beklemeye baĢladılar.  

Gecenin üçte biri geçince peygamberimiz (sav) ―Yasin Suresini‖ okudu. Avucuna bir 

parça toprak aldı ve ―Biz onların önlerine ve arkalarına set koyduk ve çevrelerini de kuĢattık. 

Artık görmez oldular‖ (Yasin, 9) ayetini okuyarak kapıyı açıp üzerlerine savurdu. Sonra 

içlerinden çıkıp gitti. Onlardan hiçbiri ne peygamberimizin çıkıĢını ve ne de üzerlerine toprak 

saçıĢını göremediler. Bakar körler gibi donup kaldılar. Ne gördüler ve ne de bir ses duydular. 

Gecenin yarısının geçmesini bekliyorlardı.  

Peygamberimiz (sav) doğru Ebubekir‘in (ra) evine gitti. Hz. Ebubekir (ra) hazır 

bekliyordu. Peygamberimiz (sav) yol hazırlığı olarak Ebubekir‘e (ra) ―Ya Ebâbekir! Allah 

bana vahiy gönderirse onu yazmak için gerekli olacak olan kamıĢ, divit ve sahifeleri yanına 

almalısın‖ buyurdu. Peygamberimiz (sav) her Ģeyden önce asıl vazifesi olan muallimlik 

görevinin gereğini düĢünüyordu.   

Evin arka penceresinden çıktılar ve bahçenin arka küçük kapısından çıkarak 

Mekke‘nin aĢağısında güneybatısına düĢen Ģehre takriben üç mil mesafede olan Sevr Dağına 

doğru gittiler. Peygamberimiz (sav) bir ara durdu, döndü ve Mekke‘ye baktı: ―Ey Mekke! 

Allah‘a yemin olsun ki, sen Allah‘ın en sevgili ve en değerli bir beldesisin. Eğer ahalin beni 

senden çıkarmasaydı, senden ayrılmazdım‖ buyurdu.
988

  

Vakit gece yarısı olduğu için Hz. Ebubekir (ra) kâh peygamberimizin (sav) önünde 

yürüyor, kâh arkasında yürüyordu. Peygamberimiz (sav) sordu: ―Ya Ebâbekir, neden böyle 

yapıyorsun?‖ Hz. Ebubekir (ra) ―Sizi önden ve arkadan gelecek tehlikelerden korumak için ya 

Resulallah‖ diye cevap verdi. 
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O gece Cuma gecesiydi. Sabaha yakın ―Sebir‖ dağına çıktılar. Sebir dağı dile geldi. 

Dedi: ―Ya Resulallah, benden ininiz; korkarım benim üstümde sizi vururlarsa Allah bana azap 

eder. Hira dağı çağırdı. ―Ya Resulallah! Bana geliniz.‖
989

  

Peygamberimiz (sav) ise Sevr Mağarasına yöneldi. Hz. Ebubekir (ra) önce içeri girdi 

ve mağaranın kıyısını ve köĢesini iyice kontrol etti. Temizleyip düzeltti. Üzerindeki elbisesini 

yırtarak yılan ve çiyan deliklerini kapattı. Sonra peygamberimizi (sav) içeriye davet etti. 

Böylece Mekke‘ye iki saat mesafede bulunan Sevr mağarasına Cuma gecesi seher vakti 

sığınmıĢ oldular.
990

  

 

MüĢrikler Peygamberimizin Evinde: 

Peygamberimiz (sav) evinden ayrıldıktan sonra, yani gecenin yarısı geçince 

müĢriklerden birisi gelerek bekleyenleri uyardı.  

―—Siz burada ne bekliyorsunuz?‖ 

―—Bize verilen görevi…‖ 

―—Vallahi Muhammed evinden çıkmıĢ, sizi uyutup kaçmıĢtır‖ dedi.  

MüĢrikler birden silkindiler ve kendilerine geldiler, baktılar ki üzerleri, baĢları toz-

toprak içinde. Pencereden içeri baktılar, içeride yatakta bürünüp yatan birisinin olduğunu 

gördüler.  

―—ĠĢte Muhammed burada yatıyor‖ dediler.  

Hemen kapıdan ve pencereden içeri daldılar. Peygamberimizin abasını kaldırdılar. Bir 

de ne görsünler; Hz. Ali (ra) baĢını kaldırdı ve doğrulup oturdu.  

―—Vallahi, adamın dediği doğru‖ dediler. 

Hemen Hz. Ali‘yi (ra) sorguya çektiler: 

―—Sahibin, efendin nereye gitti? 

―—Bilmem. Bana, ‗yatağımda sen yat!‘ dedi. Ben de yattım. BaĢka bir Ģey 

bilmiyorum‖ Ģeklinde cevap verdi.  

Bunun üzerine müĢrikler Hz. Ali‘yi tartakladılar. Ellerini bağladılar ve Kâbe‘nin 

yanında hapishane gibi kullandıkları bir odaya hapsettiler. Ama bir gün sonra salıverdiler.
991

 

MüĢriklerin bir kısmı da hemen Hz. Ebubekir‘in (ra) evine koĢtular. Kapıyı vurdular, 

açılır açılmaz içeri doldular.  

―—Ebubekir nerede?‖ dediler. 

Evdekiler: 

―—Bilemeyiz, çekti gitti‖ dediler. 

Hemen etrafa adamlar saldılar, tüm Mekke sokaklarını araĢtırdılar fakat izlerine ve 

tozlarına dahi rast gelmediler. Bu çalıĢma sabaha kadar sürdü. 

Sabah olur olmaz etrafa tellallar çıkardılar ve: ―Muhammed‘i ve Ebubekir‘i bulup 

getirene yüz deve veririz‖ dediler. Arkasından çok iyi iz sürmesini bilen Süraka bin Mâlik ve 

Kürz bin Aklama adında iki kiĢiyi yanlarına alarak peygamberimizin (sav) izini sürmeye 

baĢladılar.  

Beri taraftan Hz. Ebubekir (ra) kölesi Âmir bin Fuheyre‘ye Sevr dağı çevresinde 

koyunlarını gütmesini söylemiĢti. Amacı da hem izlerini kaybettirmek, hem de oğlu Abdullah 

ile geceleri görüĢerek yiyecek temin etmek, Mekke‘deki haberleri almak ve buna göre hareket 

etmekti.
992
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Bütün bu tedbirlere rağmen Süraka bin Mâlik peygamberimizin izini sürerek Sevr 

Dağı Hira Nur mağarasına kadar geldi.
993

 Süraka ―ĠĢte Ģu taĢta izi var. ama bundan sonra 

nereye ayak basmıĢ bilemiyorum‖ dedi. Yanındaki müĢrikler mağaraya 50 zira‘ kadar 

yaklaĢmıĢlardı.
994

 

Yüce Allah peygamberimizi korumak ve müĢrikler ile alay etmek için 

peygamberimizin (sav) mağaraya girmesinden hemen sonra bir örümceğe mağarayı kapatacak 

Ģekilde ağ ördürmüĢ ve iki güvercine de yuva yaptırarak yumurtlatmıĢtı.
995

  

Süraka daha sonra ―ġu mağaraya bir bakınız‖ diyerek mağarayı gösterdi. Hemen 

Ubeyy bin Halef sıçrayarak mağaraya yöneldi. YaklaĢtı ki iki güvercin mağaranın ağzından 

kanat çırparak uçtular. Bir iki adım daha atınca örümceğin büyük bir ağ ile mağaranın ağzını 

kapattığını gördü. HıĢımla geri döndü ve bağırdı: 

―-Yazıklar olsun size! Sizin hiç aklınız yokmuĢ. Bizi ne diye buraya getirdiniz? Siz 

bizimle alay mı ediyorsunuz? Gördünüz ya oradan güvercinler uçtu. Sonra orada bir örümcek 

ağı gördüm ki, vallahi Muhammed doğmadan o ağ yapılmıĢ gibidir. Hiç içeriye bir insanın 

girdiği vaki değildir. Yoksa ne güvercinler dururdu ne de o ağ yırtılmadan kalırdı…‖ dedi.
996

 

Geri döndüler ve çekip gittiler. Bu olay ve Ubey‘in bu çıkıĢı üzerine Süraka öfke ile 

onlardan ayrıldı ve kendine ve sanatına güvendiği için tek baĢına peygamberimizin (sav) izini 

sürmeye devam etti.  

Yüce Allah onların bu durumuna ―Ankebut Suresinde‖ Ģöyle buyurarak onlarla alay 

etmiĢtir: ―Allah‘tan başkasını dost edinenlerin durumu örümcek ağı gibi zayıf düşmüş 

cehalettir. Bilirsiniz ki örümcek kendine bir ev edinir. Hâlbuki evlerin en çürüğü örümcek 

yuvasındır. Bunun böyle olduğunu o ahmak müşrikler bir bilselerdi!‖
997

 Bu ayet ile yüce 

Allah örümcek yuvası ile müĢriklerin nasıl aldandıklarını telmihen iĢaret etmiĢtir.  

 

Hz. Ebubekir’in (ra) TelaĢı ve Peygamberimizin (sav) Tevekkülü: 

MüĢriklerin mağara yakınına kadar geldiklerini Hz. Ebubekir ve peygamberimiz (sav) 

görüyor ve konuĢmaların hepsini iĢitiyorlardı. Hz. Ebubekir (ra) çok fazla korku ve telaĢa 

kapıldı: 

―Yâ Resulallah! Anam babam sana feda olsun. Bu müĢrikler beni öldürseler asla gam 

yemem. Sizin için kendimi feda ederim. Allah göstermesin size bir zarar gelirse bu ümmete 

ve bu dine zarar gelir‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav) gayet rahat ve sükûnet içinde son derece mütevekkilâne bir 

Ģekilde ―Ya Ebâbekir! Korkma ve üzülme! Allah bizimle beraberdir‖ dedi. Yüce Allah 

Kur‘an-ı Kerimde peygamberimizin (sav) bu tevekkülünü ve Allah‘a olan güvenini överek 

anlatır ve örnek gösterir.
998

  

Peygamberimiz (sav) Rebiu‘l-Evvel ayının birinci günü Cuma gecesi evinden 

ayrılarak Sevr mağarasına sığınmıĢtı. Üç gün üç gece orada kaldılar. Dördüncü günü (4 

Rabiu‘l-Evvel 622) pazartesi günü yola çıkıldı ve 12 Rebiu‘l-Evvel 622 tarihinde Kuba 

köyüne gelindi. Peygamberimiz (sav) orada da 23 gün kaldı. Sonra Medine-i Münevvere‘ye 
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girdi. Mevsim olarak yazın bitimi ve güzün baĢlangıcı idi. Yani Eylül ayı içinde 

bulunuyordu.
999

 

Hz. Ebubekir‘in (ra) oğlu Abdullah çok becerikli, çok zeki ve çok iyi anlayıĢlı idi. 

Babasının emri üzerine her gece yarısı Sevr mağarasına gelir ihtiyaçlarını görür, KureyĢ 

hakkında peygamberimizi bilgilendirir ve dönerek yine KureyĢ ile sabahlardı.
1000

 Azaldı 

kölesi Âmir bin Fuheyre de koyun sürüsü ile Hz. Abdullah‘ın izlerini yok ederdi. Diğer 

çobanlar iĢin farkına varmazdı, onlardan ayrılmaz ve onları yönlendirir asla 

Ģüphelendirmezdi.
1001

 

Hz. Ebubekir‘in (ra) kılavuzu Abdullah bin Ureykıt sözleĢtikleri gibi Pazartesi sabahı 

seher vakti Sevr mağarasının önüne iki deve ile geldi. Hz. Ebubekir (ra) develerin iyisini 

peygamberimize (sav) takdim etti.  

―Anam-babam sana fedadır Ya Resulallah! Lütfen bininiz bu deve sizindir‖ buyurdu.  

Peygamberimiz (sav): 

―Allah için söyle! Bu deve kaç paradır? Parasını vermeyince binmem‖ buyurdular.  

Hz. Peygamber (sav) ―Kasvâ‖ adındaki bu deveyi önce 400 (Dört yüz) dirheme satın 

aldı. Sonra üzerine bindi. Hz. Ebubekir (ra) da kendi devesine bindi ve kılavuz Abdullah bin 

Ureykıt da yol göstermek için develerin önüne düĢtü. Sahil yolundan Medine‘ye doğru gitmek 

üzere Sevr mağarasından ayrıldılar.
1002

  

 

Medine Yolculuğu: 

Peygamberimiz (sav), Hz. Ebubekir ile sahil yolundan giderken oralarda sürü otlatan 

bir çoban, sürüyü arkadaĢlarına bırakarak hemen Mekke‘ye haber vermek için koĢtu. 

Mekke‘ye gidince niçin geldiğini unuttu. Ne kadar düĢündü ise de bir türlü aklına getiremedi 

ve döndü gitti.
1003

 Allah‘ın kendisini koruduğu ve ―Allah seni insanlardan korur‖
1004

 

buyurduğu birisini ihbar etmek hiç mümkün müdür? 

Peygamberimiz (sav) Hira mağarasından ve Mekke‘den mahzun bir Ģekilde ayrılmıĢtı. 

Çünkü Mekke‘yi çok seviyordu. Cuhfe mevkiine gelince yüce Allah Ģu ayetleri inzal buyurdu:  

―Kur‘an okumayı ve tebliğ etmeyi ve ona uymayı sana farz kılan Allah, muhakkak seni 

tekrar oraya, Mekke‘ye geri döndürecektir. En sonunda ahirette de en yüce makam olan 

―Makam-ı Mahmuda‖, şefkat makamına seni yükseltecektir. ‗Kimin hidayet üzere olduğu, 

kimin de apaçık sapıklık içinde bulunduğunu muhakkak ki Rabbim daha iyi bilir‘ de. Sen bu 

kitabın sana indirileceğini ummuyordun. O Kur‘an Allah‘ın bir rahmet eseri olarak sana 

vahyolundu. Sen de asla inkârcılara arka çıkma.  

Allah‘ın ayetleri sana inzal edildikten sonra onu tebliğ etmekten inkârcılar seni 

alıkoymasınlar. Sen halkı Allah‘a kulluk etmeye davet et ve ona şirk koşanlardan olma! Allah 

ile beraber bir başkasına ibadet etme. Allah‘tan başka bir ilah ve tasarruf, güç ve kudret 

sahibi yoktur ki ona kulluk edesin. Sebepleri de tesir sahibi bilme. Allah‘ın rızası için ve 

sadece Allah için yapılan şeyler müstesna her şey helâk olur. Allah için ne yaparsan sana 

ahirette yarayacak olan odur. Hüküm ve hükümranlık yalnız Allah‘a aittir. Siz de sonunda 

Allah‘ın huzuruna döndürüleceksiniz.‖
1005

  

Peygamberimiz (sav) hemen kendisine vayhedilen ayetleri Hz. Ebubekir‘e (ra) 

yazdırdı. Sonra tekrar yola koyuldular.  

                                                 
999

 Hicri Takvimin kabulü müslümanların sistemli bir devlet yapısına kavuĢması Hz. Ömer (ra) döneminde olup 

Hz. Ali‘nin (ra) teklifi ile Hicret esas alınmıĢtır. Ancak takvim baĢı olarak Arapların yılbaĢı olarak kabul ettikleri 

Muharrem ayı esas alınmıĢtır. Peygamberimizin hicret ettiği ay takvim baĢı kabul edilmemiĢ, yıl esas alınmıĢtır.  
1000

 Buhari, Tarih, 4:256; Bey haki, Delail, 2:208  
1001

 Taberi, Tarih, 2:246  
1002

 Buhari, Tarih, 4:256; Beyhaki, Delâil, 2:208  
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 Kadı Iyaz, ġifa-i ġerif, 1:351; Bediüzzaman, Mektubat, 159–160 
1004

 Maide, 67 
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 Kasas Suresi, 28:85–88  
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Süraka bin Mâlik’in BaĢına Gelenler: 

KureyĢ‘in peygamberimizi yakalayana vaat ettikleri yüz deve kahramanlıkla meĢhur 

olanların iĢtihasını kabartmaya yetmiĢti. Kendine güvenenler peygamberimizi (sav) 

bulabilmek amacı ile yollara düĢtüler ve aramaya koyuldular. Kinâne kabilesinden olan ve 

müĢrikleri Sevr mağarasına kadar götüren ve iz sürmekte mahir ve kahramanlıkta meĢhur olan 

Süraka bin Mâlik de bunlardandı.  

Her ne kadar Ümeyye bin Mâlik‘in alaylı tavrı ile Mekke müĢriklerinin gözünden 

düĢmüĢ ise de kaybolan itibarını kazanmak, vaat edilen yüz deveyi de almak azmi ve 

kararlılığı ile yalnız baĢına peygamberimizin arkasına düĢtü.  

Sahil yolundan iki deve ile üç kiĢinin gittiğini duyunca hemen harekete geçti. Ancak 

Hz. Ebubekir‘in (ra) tuttuğu rehber Abdullah bin Ureykıt çok tedbirli hareket ediyordu. 

Herkesin gittiği yollardan değil, dağarın tepelerin aralarından ve çok çetin yerlerden mahirane 

yürüyerek develeri götürüyordu. Buna rağmen Süraka iz sürerek peĢinden gitmeyi baĢardı.  

Bir tepeye çıktı ve etrafına bakınınca peygamberimizi bir vadiden geçerken gördü. 

Tepen indi ve atı ile dörtnala koĢarak üzerine doğru gelmeye baĢladı. Ararlında az bir mesafe 

kaldı. Peygamberimizin bazen önünde bazen de arkasında yol alan Hz. Ebubekir (ra) ine 

telaĢlandı. Hz. Peygamber (sav) ―Korkma ya Ebâbekir! Allah bizimle beraberdir‖ dedi ve 

döndü Süraka‘ya baktı. Mübarek eli ile yere iĢaret buyurdu. Peygamberimizin (sav) iĢaretini 

alan yer açıldı ve Süraka‘nın atının ayakları yere saplandı ve birden yere yuvarlandı. Süraka 

üzerinden düĢtü ve yuvarlandı, üstü baĢı toz-toprak içinde kaldı. Kalktı atını kurtarmaya 

çalıĢtı ama nâfile. Ayakları yere gömülmüĢtü. Peygamberimize döndü ve ―Bu senin bir 

oyunundur. ġayet atımı kurtarırsan artık ardından gelmem‖ dedi. Peygamberimiz (sav) tekrar 

yere iĢaret etti. At birden kurtularak ayağa kalktı. 

Süraka geri döndü. Peygamberimiz (sav) de yoluna devam etti. Bir müddet sonra 

Ģeytan Süraka‘ya vesvese vermeye baĢladı. ―Bulunduğun yer kumluktu. Onun için atının 

ayakları yere saplandı. Sen kurak ve çorak bir arazide olsaydın baĢına bu gelmez ve onları 

yakalardın. Arkandan gelenlere teslim ederdin. Bu defa gafil avlandın. Yeniden dene! Hem 

itibarını kurtar, hem de zengin ol!‖ diyordu.  

Süraka bunun üzerene geriden peygamberimizi takip etmeye baĢladı. Kural ve çorak 

bir araziye gelince atını dörtnala sürerek yine üzerilerine yürüdü. YaklaĢmıĢtı ki birden atı 

çorak arazide bu defa karnına kadar toprağa gömüldü ve kaskatı kaldı. Kendisi atının üzerinde 

yuvarlanarak peygamberimizin önüne silahsız bir vaziyette düĢtü. Baktı atının gömüldüğü 

yerden dumanlar yükselmeye baĢladı. Çok korktu. O vakit anladı ki, kendi elinden ve hiç 

kimsenin elinden gelmez ki O‘na iliĢebilsin. Gaybî bir muhafız kendisini korumaktadır.  

Peygamberimizin (sav) önünde periĢan bir vaziyette ―El-Aman!‖ dilemeye ve 

yalvarmaya baĢladı. ―Ya Muhammed! Dua et atım kurtulsun. Bundan sonra yemin ederim 

daha sizi takip etmeyeceğim. Yerini de kimseye söylemeyeceğim!‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav):  

―Haydi, kalk! Atını al ve git. Öyle yap ki arkamızdan baĢkası gelmesin‖ buyurdu.  

Süraka ayağa kalktı ve peygamberimizin yanına vardı ve Ģöyle dedi: 

―Ya Muhammed! Anladım ki sen Allah‘ın peygamberisin. Ġleride her yere hâkim ve 

hükümran olacaksın. Benim size yaptığım bu düĢmanlığı duyan sana bağlı ümmetin bana 

düĢman olur ve beni gördükleri yerde öldürürler. Onun için rica ediyorum, bana bir eman 

yazınız ve veriniz ki ben kendimi onun ile koruyayım‖ dedi.
1006

 Peygamberimiz (sav) emretti, 

                                                 
1006

 Ebu Talib‘in peygamberimize olan desteği ve ―Asla yalan söylemeyen yeğenim!‖ diye kendisini her yerde 

koruması ve ―Sen bu ümmetin peygamberisin. Ġleride de muvaffak olacaksın‖ dediği halde Müslüman olmaması 

ve Süraka‘nın ―Anladım ki, sen Allah‘ın bir peygamberisin‖ dediği halde inanmamıĢ olması göstermektedir ki, 

―Muhammed peygamberdir‖ demek iman etmek demek değildir. Ġman bilgi de değildir. Bir Ģeyi bilmek de iman 

değildir. Ġman, bilgi ve isbatın da ötesinde, kalbin kabulü ve itmi‘nanına dayanan Allah‘ın ihsan ettiği bir nur 
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Hz. Ebubekir (ra) yanında vahyi yazmak için getirdiği kamıĢı ve bir deri parçasını getirdi. 

Peygamberimizin (sav) verdiği emanı yazarak Süraka‘nın eline verdi.
1007

 

Süraka emanı aldı koynuna koydu ve atına binerek geriye döndü. KureyĢin 

cengâverleri geriden geliyordu. Onlara Ģöyle dedi:  

―Ben bu çevreyi aradım-taradım; kimsenin izine ve tozuna rastlamadım. Buralarda ne 

yol var ne de iz bulmak imkânsız. Gelin baĢka taraflara bakalım.‖ Böyle söyleyerek onları da 

geri çevirdi ve baĢka yerlere yönlendirdi.  

Süraka bundan sonra peygamberimiz ile yapılan hiçbir mücadele ve savaĢta 

bulunmamıĢtır. Hicretin 8. senesi Mekke‘nin fethinden ve peygamberimizin (sav) Huneyn 

harbinden dönemsinden sonra elindeki amannamesi ile gelerek peygamberimizin önünde 

Müslüman olmuĢ ve Ġslam ile ĢereflenmiĢtir. 

 

Yolda Meydana Gelen Mucizeler: 

Süraka‘nın ayrılmasından sonra bir müddet yol alan peygamberimizin (sav) kafilesi 

bir obada konakladı. Hz. Ebubekir (ra) orada bir çobanın yanına vardı ve yolcular için süt 

istedi.  

Çoban: ―Yanımda süt verecek bir koyunum yoktur. Bir keçim vardı; o da hamile oldu 

ve sütü kesildi‖ dedi.
1008

  

Peygamberimiz (sav): ―Keçiyi getirin‖ ferman etti. Peygamberimiz (sav) ellerini 

keçinin memelerine uzattı ve ―Bismillâhirrahmânirrahîm‖ diyerek sağmaya baĢladı. Hepsine 

yetecek kadar süt çıktı.  

Çoban ĢaĢkınlık içinde:  

―Allah için söyle sen kimsin?‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav): 

―Kimliğimi gizli tutarsan söylerim‖ buyurdu. 

Çoban dedi:  

―Olur. Gizli tutarım. Kimseye söylemem!‖  

Peygamberimiz (sav): 

―Ben Allah‘ın elçisi Muhammed‘im‖ dedi. 

Çoban: 

―Demek KureyĢ‘in ‗Yolunu sapıttı‘ dediği zat sensin öyle mi?‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav): 

―Onlar öyle söylüyorlar‖ buyurdu. 

Çoban: 

―Ben Ģahadet ederim ki sen gerçek bir peygambersin. Getirdiğin din de Ģüphesiz 

haktır. Senin yaptığını ancak bir peygamber yapabilir. Ben de sana iman ediyorum‖ dedi.  

Sonra: 

―Ne olur, beni de yanına al ve götür‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav): 

―Senin bizimle gelmeye gücün yetmez. Hem senin bir anlaĢman ve bir görevin var. 

Sonra dilersen gelir bize katılırsın‖ buyurdu.
1009

  

                                                                                                                                                         
olup, o nur ile insanın geçmiĢ ve geleceği aydınlanır ve her Ģeyin hakikati anlaĢılır. Böylece imanın kolay 

kazanılamayacağı ve hidayet denilen Allah‘ın vergisi olduğu ve Allah‘tan olduğu anlaĢılır. ―Hidayet 

Allah‘tandır‖ sözünün ne derece gerçekçi bir ifade olduğu bu örnekler ile bilinir. (M. Ali)     
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 Ġbn-i HiĢam, Sire, 2:134; Ġbn-i Saad, Tabakat, 1:232; Bediüzzaman, Mektubat, 159  
1008

 Bu da gösteriyor ki peygamberimizin hicreti Eylül ayına rastlamaktadır. Zira bu aylardan koyunların ve 

keçilerin sütleri kesilir ve hamile olurlar.  
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 Isfahanî, Delail-i Nübüvve, 279; Beyhaki, Delâil, 6:83;  Ġbn-i Kayyum, Zadu‘l-Meâd, 1:138; Mektubat, 150  

 Bediüzzaman‘ın Mektubat‘ında belirttiğine göre bu çoban Abdullah bin Mesut (ra) dır. Abdullah‘ın 

Müslüman olması böyle olmuĢtur. (Mektubat, 150) 
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Oradan ayrılan peygamberimiz (sav) birkaç gün sonra Kudeyd mevkiine geldi. Orada 

da yiyecek satın almak üzere Ebu Mâbed‘in çadırı önüne geldiler. Oraya sordular. Ġçeriden 

Ümm-ü Mâbed çıktı. ―Çadırda hiçbir yiyecek yoktur‖ dedi.  

Peygamberimiz (sav) sürüye gidememiĢ zayıf ve hasta bir keçiyi gördü. ―Bunda süt 

yok mudur?‖ diye sordu.  

Ebu Mâbed‘in hanımı Atike: ―Bunda kan yok ki nerede süt olsun‖ dedi. 

Peygamberimiz (sav): ―Bir kap getirin. Ben sağarım!‖ buyurdu.  

Kap getirildi. Peygamberimiz (sav) ―Bismillâhirrahmânirrahîm‖ diyerek keçiyi 

sağmaya baĢladı. Birden canlanan keçi büyük bir kabı süt ile doldurdu. Yolcular içtiler. Kap 

yine dolu kaldı. Süt dolu kabı hane sahibine veren peygamberimiz (sav) buyurdu: 

―Bu keçiyi kesmeyiniz‖ dedi.  

Ebu Mâbed gelince süt dolu kabı gördü ve sordu: 

―—Bu nedir?‖ 

Atike: 

―—Buraya kutlu bir zat geldi. Hasta keçiyi sağdı ve kendileri doyana kadar içtiler. Bu 

da arttı. Bana da bu keçiyi kesmeyin dedi.‖ 

―—Nasıl birisiydi?‖  

―—Orta boylu ve karakaĢlı, kara gözlü, gayet nurani yüzlü idi.‖ 

―—Vallahi bu Mekke‘de zuhur eden peygamberdir. KeĢke ben de burada olsaydım‖ 

dedi.    

Bu keçi hicretin 18. yılına kadar yaĢadı. Sabah-akĢam sağılırdı. Mevsiminde sütü asla 

kesilemezdi. Böylece keçi peygamberimizin (sav) bir mucizesi olarak Hz. Ömer (ra) hilafet 

dönemine kadar yaĢamıĢ oldu.
1010

   

 

Sehmoğulları’nın Peygamberimizi (sav) Korumaya gelmeleri:  

Sehmoğulları yurduna yakın gelmiĢlerdi. Sehmoğullarının Elsem kabilesi reislerinden 

Büreyde bin Huseyb Mekke müĢriklerinin yüz deve vadi ile peygamberimizi aradıklarını 

duymuĢtu. O da kabilenin seksen cengâver yiğidi ile peygamberimizi korumayı amaçlayarak 

etrafa adamlar göndermiĢ peygamberimizi (sav) arıyordu.  

Peygamberimizi (sav) gördüler ve kendisine haber verdiler. O da adam göndererek 

görüĢmek istediğini ve kendisini korumak istediğini söyledi. Peygamberimiz (sav) de kabul 

etti. Büreyde bin Huseyb geldi.  

Peygamberimiz (sav) sordu: 

―Sen kimsin ve hangi kabiledensin?‖ 

Büreyde cevap verdi: 

―Eslem kabilesinden Büreyde‘yim.‖ 

Peygamberimiz (sav) Hz. Ebubekir‘e (ra) dönerek: 

―Yâ Ebâbekir! Artık selâmete erdik. ĠĢimiz düzeldi‖ buyurarak ismi ile tefe‘ül etti ve 

iyiye yordu. 

Peygamberimiz (sav) onun ile konuĢtu. Amacını öğrendi ve kendisine imanı arzetti. O 

da yanındaki seksen cengâver adamı ile Müslüman oldu. Sonra peygamberimize (sav) Ģöyle 

bir teklifte bulundu: 

―Ya Resulallah! Yanında bir bayrak bir alem olmadan Medine‘ye girmen doğru 

olmaz. Müsaade et, ben sana bir alem yapayım. Senin önünde yürüyerek Medine‘ye gireyim‖ 

dedi. Peygamberimiz (sav) kabul etti. Büreyde de sarığını çıkardı ve mızrağının ucuna takarak 

bir bayrak yaptı. Böylece Kuba köyüne kadar peygamberimizin (sav) önünde yürüyerek ve 

adamları ile koruyarak gitti.  

                                                 
1010

 Ġbn-i Saad, Tabakat, 1:231  
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Peygamberimiz (sav) onu kastederek ―Ashabımdan biri uzak bir diyara gidecek ve 

orada vefat edecek. Kıyamette oranın nuru ve önderi olacak‖ buyurmuĢtu. Büreyde (ra) 

Horasan‘a gitti ve Merv‘de vefat etti.
1011

 

Zübeyir bin Avvam (ra) da ġam‘a ticaret seferi için gitmiĢti. Medine‘ye gelmiĢ, 

oradan Mekke‘ye doğru yol alıyordu ki yolda peygamberimiz ile karĢılaĢtı. Peygamberimize 

(sav) ve Hz. Ebubekir‘e (ra) birer ġam maĢlahı hediye etti ve giydirdi. Medine‘lilerin 

kendilerini beklediğini haber verdi. Peygamberimiz (sav) ondan sonra süratini artırdı.
1012

 

 

Peygamberimizin (sav) Kuba Köyüne UlaĢması: (12 Rebiu’l-Evvel 1/23Eylül 622)  

Peygamberimiz (sav) 12 Rebiu‘l-Evvel pazartesi günü kuĢluk vakti Kuba köyüne Amr 

bin Avfoğulları yanına geldi.
1013

 Medine‘li heyetler kendisini karĢıladılar. Peygamberimiz 

(sav) Avfoğullarından Gülsüm bin Hidm‘in evine misafir oldu. Burada kaldığı on gün 

içerisinde geceleri Gülsüm‘ün evinde kalır, gündüzleri de Ensardan bekâr olan ve bekâr 

muhacir sahabeleri misafir eden Sa‘d bin Hayseme‘nin (ra) evinde sahabelerini kabul eder ve 

onlarla sohbet ederek vahyi öğretirdi. Muhacir olan bekâr sahabeler bu evde kaldıkları için bu 

eve ―Beytu‘l-Uzab‖ yani, ―bekârlar evi‖ denilmiĢtir.
1014

  

Peygamberimiz (sav) Kuba köyünde yirmi üç gün kalmıĢtır. Bu arada hemen Kuba 

mescidi‘nin inĢasını emir buyurdular. Böylece ilk inĢa edilen mescid ―Kuba Mescidi‖ 

olmuĢtur. Gülsüm bin Hedm‘in (ra) üzerinde hurma kuruttuğu arsasına inĢa edilen bu ulvî 

mescidin inĢasında peygamberimiz (sav) bizzat çalıĢmıĢtır. Büyük bir Ģevkle taĢ taĢıyarak 

sahabelerine örnek olmuĢtur. Burada mescidin bitmesine kadar bekledi.  

Artık yeni bir devir baĢlıyordu. Yüce Allah bu mescide ―Takva Mescidi‖ adını 

vermiĢtir. ―Namaz kılmaya layık olan mescid ilk günden beri namaz kılmayı amaç edinerek 

inşa edilen ve takva üzerine kurulmuş olan mesciddir. Onda Allah‘tan korkan ve maddi-

manevi temizlenmeyi amaç edinen ve günahlarından arınmayı amaç edinerek ibadet eden 

kimseler vardır. Allah çokça temizlenenleri sever. Bunun dışındaki amaçlar için yapılan 

mescidlerde asla namaz kılma!‖
1015

 buyurmuĢtur.  

Böylece farklı amaçlar için yapılan mescidlerde namaz kılmayı yasaklayarak fitnenin 

önünü kesmiĢtir. Bundan dolayı peygamberimiz (sav) Medine‘de bulunduğu süre içinde 

Cumartesi günleri bazen yaya yürüyerek bazen de binitli olarak bu mescide gelir, ziyaret eder 

ve namaz kılar dönerdi. BaĢka amaçlarla kurulmuĢ olan Kur‘anın ―Mescid-i Dırar‖ adını 

verdiği mescidde asla namaz kılmamıĢ ve hatta onu yıktırmıĢtır.  

Peygamberimizin (sav) Kuba‘da kaldığı süre içinde Hz. Ali (ra) Mekke‘de 

peygamberimizin kendisine verdiği görevleri yaparak emanetleri de yerlerine teslim etmiĢ ve 

yola çıkarak yaya olarak çöllerden, tepelerden aĢarak gelip peygamberimize(sav) kavuĢtu. 

Yürümekten ayakları ĢiĢmiĢ ve yer yer yara olmuĢtu. Peygamberimiz (sav) onu kucakladı ve 

gözlerinden öptü. Ayağı için dua ederek elleri ile ayaklarını mesh etti. Yüce Allah anında Ģifa 

ihsan etti ve ayağında ĢiĢkinlikten ve yaradan eser kalmadı.
1016

  

 

Peygamberimizin (sav) Kuba’da KardeĢlik Tesisi, BarıĢ ve Huzur Havası 

OluĢturması:  

Peygamberimiz (sav) Kuba‘ya geldikleri zaman Medine‘de iki büyük kabile vardı. Evs 

ve Hazrec kabilesi denen bu iki kabile arasında düĢmanlık mevcuttu. Birbirlerinin evlerine 

gitmekten korkarlardı. Medine‘li mü‘minlerin lideri konumunda olan Es‘ad bin Zürare (ra) 
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 Ġbn-i Saad, Tabakat, 4:242  
1012

 Buhari, Tarih, 2:333 
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 Buhari, Sahih, 4:258; Ġbn-i HiĢam, Sire, 2:137  
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 Ġbn-i Saad, Tabakat, 1:233  
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 Tevbe Suresi, 9:108  
1016

 Halebi, Ġnsanu‘l-Uyun, 2:233 
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Buas gününde Evs‘lilerden Nebtel bin Hâris‘i öldürmüĢtü. Peygamberimizin (sav) bulunduğu 

yer Evs‘lilerin bulunduğu kısma düĢüyordu.  

Aradan iki gün geçmiĢ olmasına rağmen Es‘ad bin Zürare (ra) gelmeyince 

peygamberimiz (sav) sordu:  

―Es‘ad bin Zürare nerededir?‖ 

Sahabeler cevap verdiler: 

―Ya Resulallah, o Buas günü Evslilerden birini öldürmüĢtü. Burası Evslilerin 

Mahallesi sayıldığı için gelmekten çekindi‖ dediler.  

Peygamberimiz (sav) buyurdular: 

―Haber verin gelsin‖ dediler. 

ÇarĢamba akĢamı yatsıdan önce baĢını sarmıĢ olduğu halde geldi. 

Peygamberimiz (sav) onu karĢıladı, sarıldı ve bağrına bastı. Sonra sordu: 

―Ya Ebâ Umâme! Evinden Ģuracığa nihayet gelebildin. Seninle kavmin arasında ne 

vardır?‖  

 Es‘ad bin Zürare (ra) cevap verdi: ―Bir Ģey yoktur‖ dedi. Sabaha kadar 

peygamberimizin yanında kaldı. Sabah olunca peygamberimiz (sav) Evslilerden Sa‘d bin 

Heyseme, Rafaa bin Münzir ve MübeĢĢir bin Abdu‘l-Münzir‘e (ra) ―Onu himayenize alınız‖ 

emrettiler. Onlar da ―Sizin himayenizde olan elbette bizim de himayemizdedir‖ diyerek 

himayelerine aldılar. Sonra da aralarına Es‘ad bin Zürare‘yi (ra) alarak el ele tutuĢarak Amr 

bin Avfoğulları mahallesine kadar gittiler ve keyfiyeti onlara haber verdiler.  

Bu olaydan hemen sonra Hucurat Suresi‘nin Ģu ayetleri nazil oldu: 

―Mü‘minlerden iki topluluk birbirleri ile savaşacak olurlarsa aralarını düzeltin. 

Şüphesiz Allah aralarında adaleti ve doğruluğu muhafaza edenleri sever. Mü‘minler 

kardeştir. Sizler de kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah‘tan korkun ki, rahmete erişesiniz. 

Ey İman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. 

Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Birbirinizi gıybet etmeyin. Sizden biriniz ölü 

kardeşinizin etini yemek ister mi? Öyle ise Allah‘tan korkun ve tövbe edin. Şüphesiz Allah 

tövbelerin kabul edici ve çok merhamet edicidir.  

Ey iman edenler! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Sonra birbirinizi tanıyasınız 

ve aralarınızdaki münasebetleri bilesiniz ve birbirinize yardımcı olasınız diye sizleri 

kabilelere ve milletlere ayırdık. Allah katında en şerefli olanınız Allah‘tan en çok 

korkanınızdır. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir ve her şeyden hakkıyla haberdardır.‖
1017

  

Peygamberimiz (sav) hemen gelen vahyi yazdırdı ve sahabelerine öğretti ve tüm 

mü‘minlere ulaĢtırmalarını, öğrenmelerini ve buna göre kardeĢçe davranmalarını tavsiye etti. 

Daha sonra kendisini ziyarete gelen sahabelere Ģöyle tavsiyelerde bulunmaya baĢladı: 

―Hüsn-ü zan imandandır.
1018

 Bu zannın en önemlisi Allah‘a karĢı güzel bir zan ve 

düĢünce içinde olmaktır. Yüce Allah bana buyurdu ki ‗Ben kulumun zannı üzereyim. Kim 

bana iyi zanda bulunursa Ben AzimüĢĢan da ona öyle güzel muamele ederim.
1019

 Öyle ise her 

biriniz Allah‘a iyi bir zan içinde bulunun ve Allah‘ın daima affedici, merhametli ve kullarının 

iyiliğini, hayrını düĢündüğünü ve Allah‘dan gelen her Ģeyin hayırlı olduğu düĢüncesini daima 

muhafaza ederek ölmeye çalıĢın.
1020

 Allah-u Teala mü‘minin mü‘mine kanını, ırzını ve 

kendisi hakkında su-i zan beslemenizi haram kılmıĢtır.‖
1021

  

Yüce Allah‘ın emri ile peygamberimiz (sav) daha Medine‘ye girmeden önce 

Medine‘de mü‘minler arasında barıĢ ve kardeĢlik tesis etmeyi amaç edindi. Aralarında 

düĢmanlık olan iki büyük kavmi bu Ģekilde bir araya getirerek iman hakikatleri çerçevesinde 

                                                 
1017

 Hucurat Suresi, 49:9–13  
1018

 Ebu Davut, Cenâiz, 13; Edeb, 81; Dârimî, Rikak, 22 
1019

 Buhari, Tevhid, 15, 35; Müslim, Tevbe, 1; Zikir, 2; Tirmizi, Zühd, 51 
1020

 Müslim, Cennet, 81, 82; Ebu Davut, Cenâiz, 13; Ġbn-i Mâce, Zühd, 14; Müsned-i Ahmed, 3:293, 315; 325  
1021

 Müslim, Birr, 32; Müsned-i Ahmed, 3:491  
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birleĢtirerek yüz yıllık bir düĢmanlığı kardeĢliğe dönüĢtürecek prensipleri vazetti. Buna giden 

yol da hüsn-ü zandan geçiyordu. Çünkü su-i zan gıybete, gıybet ise her nevi kötülüğe kapı 

açıyordu. Evvela bu kapıların kapanması gerekiyordu. Böylece fitne ve düĢmanlık ortadan 

kalkacak ve düĢmanlığa giden yollar kapanacaktı ve nitekim öyle oldu.  

Yüce Allah hikmet dairesinde önce inançları düzeltti. Sonra doğru inanç doğru 

düĢünceyi netice verdi ve düĢünceleri düzeltti. Doğru düĢünce ise doğru davranıĢı netice 

verdi. Böylece iman kardeĢliği ile gönüllerde muhabbet, sevgi ve dostluklar baĢladı. Allah‘ın 

merhameti ve affı umularak mü‘minlerin de merhametli ve affedici olmaları istendi. Böylece 

peygamberimiz (sav) henüz Medine‘ye girmeden önce iman nurunun aydınlığında Medine‘de 

barıĢ, kardeĢlik ve huzur havası esmeye baĢladı. Bunun içindir ki Abdullah bin Übey bin 

Selül‘ün liderlik ve Medine reisliği sevdası ve etrafındakilerin gücü, Yahudilerin çokluğu ile 

beraber çevirdikleri fitne ve fesadı peygamberimizin (sav) Medine‘deki hâkimiyetine engel 

olamamıĢ, bilakis ister istemez peygamberimizin (sav) liderliğine ve hâkimiyetine boyun 

eğmek mecburiyetinde bırakmıĢtır.  

Cuma Suresinin Bir Kısım Ayetlerinin Nüzulü ve Ġlk Cuma Namazının 

Kılınması: 

Peygamberimiz (sav) Kuba köyünde yirmi üç gün kalarak mescid inĢa ettirip içinde 

cemaatle namaz kıldırdıktan sonra Medine‘ye gitmeye hazırlandı. Peygamberimiz (sav) bu 

camiye Saad bin Âiz‘i (ra) diğer adı ile Sa‘du‘l-Kurâz‘ı müezzin tayin etti.
1022

 Bu sahabe Hz. 

Ebubekir (ra) ve Hz. Ömer (ra) zamanında bu camide görev yaptı. Daha sonra ise 

peygamberimizin (sav) mescidi olan Mescid-i Nebevide Bilâl-i HabeĢi‘den sonra müezzinlik 

yapmıĢtır.
1023

  

Peygamberimiz (sav) Medine‘ye hareket edince dedesi Abdulmuttalib‘in dayıları olan 

Neccaroğullarına haber gönderdi. Zaten Ebu Talip de vefatından önce peygamberimize (sav) 

Medine‘ye Neccaroğullarına gitmesini tavsiye etmiĢti. Onlar da silahlanarak geldiler. 

Peygamberimizin (sav) çevresinde yer aldılar.  

Peygamberimiz (sav) Cuma günü kuĢluk vakti devesi Kasvâ‘ya bindi. Hz. Ebubekir 

(ra) arkasında, Neccaroğullarının yiğitleri sağında ve solunda olduğu halde Kubâ‘dan hareket 

etti.
1024

 Salim bin Avfoğullarının oturduğu Ranuna vadisine geldiği zaman öğle vakti olmuĢtu. 

Peygamberimiz (sav) orada mola verdi. Bu esnada vahiy geldi. Yüce Allah Cuma namazını 

emreden ayetlerini inzal buyurdu.  

 

―Bismillâhirrahmânirrahîm.  

Göklerde ve yerde ne varsa her Ģeyin gerçek sahibi olan, her nevi noksanlıklardan beri 

ve münezzeh olan, kudreti her Ģeye galip ve hikmeti her Ģeyi kuĢatan Allah‘ı tesbih eder, onu 

över, varlığını ve birliğini lisan-ı halleriyle ilan ederler.  

O Allah okuma ve yazma bilmeyen bir kavim içinden onlara Allah‘ın ayetlerini 

okuyan, onları inkâr ve günah kirlerinden temizleyen, kitabı ve hikmeti öğreten bir 

peygamber göndermiĢtir. Onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.  

Allah o peygamberi onlardan sonra kıyamete kadar gelecekler için gönderdi. Onun 

kudreti her Ģeye galip ve hikmeti her Ģeyi kuĢatmıĢtır. Onun her iĢi bir amaç ve hedefe 

yönelmiĢ olan hikmet iledir. Bu Allah‘ın sizlere büyük bir lütfudur ki bunu dilediğine verir. 

Allah pek geniĢ bir lütuf sahibidir.
1025

  

                                                 
1022

 Peygamberimiz (sav) camiye müezzin tayin etti. Ġmam tayin etmedi. Bu önemli bir husustur. Çünkü müezzin 

mü‘minleri camiye davet eden kiĢidir. Caminin temizliğini yapar ve camiyi ibadete açık tutar. Ġmam ise imamlık 

Ģartlarını hâiz olan cemaatten en liyakatli olandır. Cemaat içinden en liyakatli gördüğünü seçer ve arkasında 

namaz kılar. (M. Ali)   
1023

 M. Âsım Köksal, Ġslam Tarihi, 8–9:11 
1024

 Buhari, Sahih, 4:266; Ġbn-i Saad, Tabakat, 1:235–236   
1025

 Cuma Suresi, 62:1–5 
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Ey iman edenler! ĠĢte bunun bir Ģükran ifadesi olarak Cuma günü namaz için 

çağrıldığınız zaman alıĢveriĢiniz bırakın ve namaz ile Allah‘ın zikrine koĢun. Bilesiniz ki bu 

sizin için ticaretinizden daha hayırlıdır. Namaz kıldıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah‘ın 

lütfundan rızkınızı arayın. Allah‘ı çokça zikredin ki kurtuluĢa eresiniz.‖
1026

  

 

Peygamberimiz (sav) ayetlerin nazil olması ile Cebrail (as) peygamberimize (sav) 

Cuma namazının nasıl kılınacağını öğretti. Ġki rekât kılınmasını ve hutbe okunmasını ve 

hutbede nelerin okunacağını böylece yüce Allah‘ın yazılı olmayan emri ile Cebrail‘den (as) 

öğrenen peygamberimiz (sav) nasıl kılması gerektiğini Medine‘ye ve Kuba‘ya habercilerle 

iletti.  Kendisi de Cuma namazı kılmak için bir yer hazırlattı. Etrafını taĢlarla çevirerek bir 

musalla yapmaları talimatını verdi. Kendisi bizzat ilk Cuma namazını kıldırarak örnek oldu.  

 

Peygamberimiz (sav) Ranuna mevkiinde çevirdiği musallada ilk Cuma namazını 

kıldırdı. Bunun için bu mescide ―Mescid-i Cuma‖ adı verildi. Peygamberimiz (sav) ile ilk 

Cuma namazı kılanların sayısı yüz civarında bir cemaat idi.
1027

  

 

Medine‘de ise Mus‘ab bin Umeyr (ra) nazil olan ayetleri yanında bulunan ve 

peygamberimizi bekleyenlere okudu. Haberi getiren sahabenin talimatı ile on iki kiĢilik bir 

cemaate ilk Cuma namazını kıldırdı. Es‘ad bin Zürare (ra) ise yanındaki mü‘minler ile ―Benî 

Beyzâ‖ mevkiinde peygamberimizi (sav) bekliyordu. O da peygamberimizden gelen 

habercinin talimatı ile yanında bulunan yaklaĢık kırk kiĢilik bir cemaate ―Nâkıu‘l-Hadamat‖ 

denilen yerde ilk Cuma namazını kıldırdı.
1028

 Kuba‘da da Sa‘du‘l-Kurazi (ra) Cuma namazını 

kıldırmıĢ olmalı. Çünkü peygamberimiz (sav) onu müezzin tayin etmiĢ ve orada bırakmıĢtı. O 

da yanında bulunan en az yirmi sahabeye namaz kıldırmıĢ olabilir. Çünkü oraya yerleĢen pek 

çok muhacir bulunuyordu.  

 

Böylece ilk Cuma namazı Medine‘de dört ayrı yerde kılınmıĢ olup kılan sahabenin 

sayısı da yaklaĢık olarak iki yüz civarındadır.  

 

Yüce Allah‘ın Medine‘ye henüz peygamberimizin girmesinden önce KardeĢliği 

emreden Hucurat Suresinin mezkür ayetlerinden sonra, peygamberimizin (sav) ilk olarak 

müslümanları bir araya toplayan Cami inĢaatını yapması ve bu kardeĢliği haftada en az bir 

defa bir araya gelerek pekiĢtiren Cuma Namazını kılmayı Allah‘ın emretmesi çok anlamlıdır. 

Bunda alınacak pek çok dersler vardır. Bunlardan en önemlisi de müslümanların birliğinin 

ancak Allah‘ın emri ve evi olan camilerde sağlanması gerçeğinin göz ardı edilmemesidir.  

 

 

Peygamberimizin (sav) Okuduğu Ġlk Cuma Hutbesi:  

Peygamberimiz (sav) sahabelerine namaz için toplanmaları talimatını verdi. Her 

sahabe yanındaki su ile abdestini aldı ve Cuma musallasında toplandı. Herkesin gelmesinden 

sonra peygamberimiz (sav) bir taĢın üzerine çıkarak ilk hutbesini okudu.  

Sözüne Allah‘a hamd-ü senâ ile Ģöyle baĢladı:  

 

                                                 
1026

 Cuma Suresi, 62:9–10  

 Cuma Suresinin bu ayetleri Ranuna vadisinde nazil olmuĢtur. Son ayet Medine‘de Kıtlık zamanı Cuma 

vakti zahire kervanının Medine‘ye girdiğini duyan sahabelerin camiyi boĢaltması ile nazil olmuĢ, diğer ayetleri 

de Yahudiler hakkında baĢka bir zaman nazil olmuĢtur. Peygamberimiz (sav) Hz. Cebrail‘in talimatı ile Cuma 

Suresi içinde tertip edilerek Sure tamamlanmıĢtır. (M. Ali)  
1027

 Ġbn-i Saad, Tabakat, 1:236  
1028

 Elmalılı, Tefsir, 8:48  
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―Elhamdü lillahi Rabbi‘l-âlemîn. Elhamdü lillahi nahmedühû ve nestaînühü ve 

nesteğfiruh. Ve neûzü billahi min şürûr-i enfüsinâ e min seyyiâti a‘mâlinâ. Men yehdillahü 

felâ muzılle leh. Ve men yuzlıl felâ hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke 

lehu ve neşhedü enne Muhammeden Abdühu ve Rasûlüh.‖   

 

 

Sonra peygamberimiz (sav) yeni nazil olan Cuma Suresinin ayetlerini okuyarak vahyi 

tebliğ etti. Sonra Ģöyle buyurdu: 

  

 

―Sözlerin en güzeli yüce Allah‘ın kitabındaki sözleridir. Allah kimin kalbini Kur‘an ile 

süsler ve küfürden kurtarıp imana sokarsa o kimse felah bulmuştur. Allah‘ın sevdiğini sevin; 

Allah‘ı da bütün kalbinizle sevin. Allah‘ın kitabından ve zikrinden usanmayın. 

Biliniz ki ben Allah‘a inananın dostuyum ve inanmayanın düşmanıyım. Allah‘ın 

kelamı ile birbirinizi sevin. Daima hayır konuşun ve hayırlı işler peşinde koşun. İyi olan 

amellerinizi de dillerinizle teyit edin ve destekleyin.
1029

  

Ey İnsanlar! Her şeyden evvel kendi nefislerinizi düşünün. Sağlığınızda ahiret için 

tedarik görün. Şunu bilin ki sizden her biriniz ölür de geride bıraktığı sürüyü çobansız kor ve 

ne bir aracı ve ne de bir tercüman olmadan rabbi ile karşılaşır. Sonra yüce Allah tercümansız 

ve perdesiz olarak her kula bizzat hitap edecek ve: ‗Sana mal verdim, lütuf ve ihsanda 

bulundum; bununla kendin için ne tedarikte bulundun? Sana peygamberim gelmedi mi? 

Tebliğde bulunmadı mı? O halde bana ne getirdin?‘ diyecektir. O kimse sağına bakacak bir 

şey göremeyecek. Soluna bakacak bir şey göremeyecek. Önüne bakacak cehennemi görecek. 

Öyle ise her kim velev bir hurma yarısı dahi olsa sadaka vererek kendisini cehennem 

ateşinden korumaya baksın. Onu da bulamazsa insanlara güzel söz söylesin. Güzel söz de 

sadakadır. Şunu da bilin ki Allah yaptığınız her hayra on mislinden yedi yüz misline kadar 

sevap verir. 

Allah‘ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.‖  

 

 

Sonra peygamberimiz (sav) oturdu ve dua etti.  

Duadan sonra ayağa kalktı ve Ģöyle buyurdu: 

 

 

 

―Allahu Teâlâ bu senede, bu ayda, bu günde ve bu makamda Cuma namazını kıyamete 

kadar farz kıldı. Binaenaleyh her kim hayatımda ve benden sonra âdil ve zalim bir imamın 

zamanında Cuma namazını hafife alarak veya inkâr ederek terk ederse Allah onun iki 

yakasını bir araya getirmesin ve işine bereket vermesin. Haberiniz olsun ki o kimsenin ne 

namazı, ne zekâtı, ne haccı ve ne de hayrı yoktur. Ta ki tövbe edene kadar. Allah onun hiçbir 

ibadetini kabul etmez. Her kim tövbe ederse Allah tövbesini kabul eder.‖
1030

 

 

 

                                                 
1029

 Ġbn-i Saad, Tabakat, 2:147  
1030

 Ġbn-i Mâce, Ġkâme, 78 

 Her ne kadar o zamanda zekât ve hac farz kılınmamıĢ olsa da zekâtı daha önceleri Mekki ayetlerde 

sadaka olmak üzere yüce Allah‘ın emri olarak yerine getiriyorlardı. Hac ise eskiden beri farz olmadığı halde tüm 

Araplar ibadet amacı ile yapıyorlardı. Burada yüce Allah‘ın farz kılmadan önce mü‘minleri sadaka ve nafile 

nevinden alıĢtırması hikmeti gereğidir.  (M. Ali)  
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Peygamberimiz (sav) daha sonra iki rekât Cuma Nazmını kıldırdı ve Medine‘ye 

gitmek üzere tekrar devesine binerek yola çıktı.   

 

“Sübhaneke Lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke ente’l- alîmü’l-hakîm 

Ve âhiru da’vâhüm ani’l-hamdü lillahi Rabbi’l âlemin.” 

 

“Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin  

bi-adedi zerrati’l-kâinat ve mürekebâtihâ ve tesbîhâtihâ ebede’l-âbidîn…” 
 

31 Ağustos 2006 / 7 ġaban 1427 

Turhal 

 

MEKKE DÖNEMĠNĠN SONU 

      

&&&&& 

&&& 

& 

   

 

 

  

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


