
 

PEYGAMBER EFENDİMİZ 
HAYATI ŞAHSİYETİ VE ONA KARŞI GÖREVLERİMİZ 

 

CEMAL NAR KİTAPLARI  

ASRI SAADET SERİSİ 

[Şirket adresi] 



1 

 

 

 

 

 

 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسولنا محمد

 وعلى اله وصحبه

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

EMAL NAR 

 

 

 

SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ 

MEKKE DÖNEMİNDE 

İSLAM’A DAVET 

    1. CİLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

CEMAL NAR                               

 

07. 01. 1955 de Kahramanmaraş / Hartlap’ta doğdu. İlkokulu kendi 

şehrinde, İmam Hatip Lisesini 1973’de Diyarbakır’da, Yüksek İslam 

Enstitüsü’nü 1977 de Kayseri’de bitirdi ve aynı yıl Kahramanmaraş /Andırın 

Lisesine Din Dersi Öğretmeni olarak tayin edildi. 1980’de atandığı 

Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesinde eğitim ve öğretimin yanında uzun 

yıllar değişik yerlerde sohbet, vaaz, seminer, konferans ve yazılarıyla halk 

eğitimine katkı sundu, irşat ve tebliğ hizmetlerinde bulundu. Aynı okuldan 

2003’de emekli olmak zorunda kalan yazar, halen okuma, yazma, irşat ve 

tebliğ çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.  

Cemal Nar yazılı çalışmalarının bir kısmını www.cemalnar.com 

sitesinde yayınlamaktadır. Sohbet, vaaz, ders, seminer, konferans gibi görsel 

çalışmalarının bir kısmını da videolar halinde Youtube sayfasında 

sunmaktadır. Zaman içinde değişik gazete, dergi ve sitelerde yazdı. İnternette 

yazarın binlerce makalesine ve videosuna erişilmektedir.  

Yayınlanmayı bekleyen birçok eseri yanında yazarın yayınlanmış 

kitapları şunlardır:  

1- Anılar Ve İbretler, 2- Bu Sistemden İslam’a, 3- İslamlaşma Bilinci, 

4- İslam Sancısı, 5- Arş Gölgesi, 6- Tasavvufun Anahtarı, 7- Âlimin Önderliği, 

8- İslam’da Devlet Ve Siyaset, 9- İlim Ve Özgürlük, 10- İlim Ve İktidar, 11- 

İmanın Kıymeti ve Korunması, 12- İman Ve Etkisi, 13- Aydınlanma Yolu 

Tasavvuf, 14- İnançta Arınma, 15- İnançta Kirlenme, 16- Okuma Aşkı, 17- 

İslam’a Göre Irkçılık ve PKK Ekseninde Kürt Sorunu, 18- İnsana Ulaşmak, 

19- Cihad ve Zafer Şartları, 20- İnancın Kıvancı, 21- Sistem ve Şeriat, 22- 

Osmanlıdan Cumhuriyete Büyük Kırılma, 23- Gönül Azığı, 24- Laiklik 

Sorgulaması, 25- Derdimiz İslam, 26- Adı Konmamış Savaş, 27- 

Batılılaşmayla Hesaplaşma, 28- Batılılaşma Cinnetinde Aydınların Karanlığı, 

29- Kitap Sevgisi Yazma Aşkı, 30- İmam Hatip Davası Ve Hacı Kalay, 31- 

İslam’ın Özeti, 32- İslam’da Irkçılık Ulusalcılık Milliyetçilik 33- İslam’sız 

Olmaz 34- İlimsiz Olmaz 35- Davetsiz Olmaz, 36- Hesaplaşmadan Olmaz, 37- 

Kıymet Bilmek. 38-  Hatırlatmalar. 39-  Laik Sistemde İslamî Siyaset Sorunu. 

40-  Müslüman Kimliğin Kodları. 41-  Bize Düşen. 42-  İslam davası.  43-  

Din Diyalog Ve Ilımlı İslam. 44-  İslam’da Sakal Ve Kıyafet. 45-  Okuduğun 

Kadarsın. 46-  Islam’da İnsan İlişkileri - Din Muameledir- 47- Islam’a Ensar 
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Olmak 48- Tanıdığım Maraşlı Hocalar. 49- Acilen İslam Birliği 50- Engin 

Gönül Yüce Ruh 51- İslam'da İnsan Onuru Ve Çağa Yansıması 52- Güncelin 

Dili 53- Hizmetten Teröre Gülen Sorgulaması 54-    Türkiye’de Dindar Siyaset 

Pratiği 55- İnternette Kral Sözler 56- İslam Düşüncesinde Sağlık Ve Şifa 57- 

Hastalara Armağan 58- Maraş Hazineleri 58- Birey Üstüne Eleştiriler 59- İlim 

Ve Alim Üstüne Eleştiriler 60- İrfan Hayatımız Üstüne Eleştiriler 61- Devlet 

Ve Medeniyet Yolu Hicret 62- Sevgili Peygamberimiz Mekke Döneminde 

İslam’a davet 1- 2. Ciltler 
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İÇİNDEKİLER 

 

 

 Kısaltmalar 

 Takdim 

 Önsöz 

  

GİRİŞ 

 

SİYER İLMİ 

Siyer İlmi 

Niçin Yazdık? 

Siyerin Önemi 

Siyer Okumanın Faydaları 

Tarih Okumaktan Öte 

Sorunlarımızın Çözümü 

Üstümüze Titreyen Peygamber  

Peygamberimizi İyi Tanımalıyız 

Peygamberimizin Önderliği 

Önderliği Devam Ediyor 

Siyerin Doğuşu 

Siyerin Kaynakları 

 

CAHİLİYE DEVRİ 

Zaman Mekân Ve Sebep 

Cahiliye Devri 

 

ARABİSTAN VE ÇEVRESİ 

Arabistan'da Kurulan Devletler 

Hicaz Bölgesi 

  

SİYASÎ VE  İDARÎ HAYAT 

Darun Nedve 

Hılfu’l Fudul 

 

SOSYAL HAYAT 

 Kadın Ve Aile  

 Sosyal Sınıflar 
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İŞ HAYATI 

 Tarım 

 Hayvancılık 

 Ticaret  

  

EDEBİ HAYAT 

Yazı 

 Şiir  

Hitabet  

Tıp Tarih Kahinlik 

Eğlence 

 

DİNİ HAYAT  

 Putperestlik 

Haniflik 

 Yahudilik  

Hristiyanlık 

Mecusilik  

İslam Açısından Şirk Ve Müşrikler 

Fil Vak’ası 

 

1. BÖLÜM 

DOĞUMDAN RİSALETE 

 

ÇOCUKLUĞU 

Soyu Ve Önemli Ataları 

Kusay 

Hâşim 

Abdülmuttalib 

Abdullah 

Âmine 

İsimleri Ve Künyesi 

Doğumu 

Sütanneye Verilmesi 

Büyümesindeki Başkalık  

Tekrar Sütannesinde 

Yahudi Tehlikesi 
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Göğsünün Yarılması Olayı 

Halime Hatunun Peygamberimiz (sav)’i Mekke'de Kaybedişi  

Peygamberimiz  (sav)in Halime Hatuna Sevgi ve Saygısı  

Peygamberimiz Annesiyle Medine'de  

Peygamberimizin Bazı Medine Hatıraları  

Hz. Âmine'nin Vefatı 

Peygamberimizin Ümmü Eymen'e Sevgisi 

Peygamberimiz Annesinin Kabri Başında   

İman Ve İhsan 

Peygamberimizin Anne Ve Babasının Ahirette Durumu 

Şefkatli Dede 

Abdulmuttalib’in Vefatı 

Ebu Talib’in Yanında  

Amcasıyla Ticaret Kervanında 

Busra'da Rahip Bahîra 

Yahudilerin Suikast Teşebbüsleri 

Ehl-i Kitab Peygamberimizi Biliyordu 

Her Türlü Kötülüklerden Korunması 

 

GENÇLİĞİ 

Hılful Fudul'a Katılması 

İlginç Bir Benzerlik1 

Ficar Savaşı'na Katılması 

Ticaret Hayatına Atılışı 

Yola Çıkış  

Tekrar Busra Ve Rahip 

Kârlı Dönüş 

Hz. Hatice Araştırıyor   

 

EVLİLİĞİ 

Hz. Hatice'nin Teklifi 

Nikâh Töreni 

Düğün Şenliği 

Zeyd b. Hârise'nin Evlat Edinilmesi  

Çocuk Ali de Yanında 
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Peygamberimizin Çocukları 

Kâbe'nin Yeniden Yapılışı 

Kâbe Hakemliği  

Uzlet Günleri 

 

2. BÖLÜM 

RİSALETTEN HİCRETE 

PEYGAMBER OLUŞU (610) 

Bölüme Giriş 

Vahye Hazırlık 

Vahyin Zamanı  

Nebilik ve Resullük  

İlk Vahyin Gelişi 

Hz. Hatice'nin Teselli ve Müjdesi  

Hz. Hatice'nin Bir Denemesi  

İslamda İlk Abdest ve İlk Namaz  

Vahiy  

Kur’an-ı Kerîm 

Kur'ân-ı Kerîm Mucizedir  

Vahyin Bir Ara Kesilmesi (Fetretü’l-Vahy) 

 

DAVET ÜSTÜNE DEĞERLENDİRMELER 

Davet Nedir? 

Davet Kim İçindir? 

Daveti Kim Yapar? 

Davet Kime Yapılır? 

Davet  Niçin Yapılır? 

Davette Ücret Var mıdır? 

Davet Kurumları 

Davetin Sevap ve Fazileti 

Daveti İstismar 

Daveti Terkin Cezası  

Davetin Metodu  

Davet ve Hikmet 

Davetin Son Peygamberi  
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Davetin Tarihi Süreci 

Davette Son Ve Mükemmel Örnek 

Davetin Devreleri 

Asr-ı Saadet Başlıyor 

 

GİZLİ DAVET VE İLK MÜSLÜMANLAR 

Gizli Davet 

Önce Aileyi Davet 

Hz. Ali’nin Müslüman Oluşu 

Ebu Talib'in Olgunluğu 

Kaçan Büyük Fırsat 

İkinci Olarak Akrabaları Davet 

Üçüncü Olarak Arkadaşları Ve Yakınları Davet 

Bireysel Davetin Önemi 

Hz. Ebu Bekir’in Müslüman oluşu 

Hz. Osman’ın Müslüman Oluşu 

Talha b. Ubeydullah’ın Müslüman Oluşu 

Zübeyr b. Avvâm’ın Müslüman Oluşu 

Abdurrahman b. Avf’ın Müslüman Oluşu 

Sa‘d b. Ebû Vakkās’ın Müslüman Oluşu 

Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın Müslüman Oluşu 

Osman b. Maz’un’un Müslüman Oluşu 

Saîd b. Zeyd’in Müslüman Oluşu 

Hz. Bilal-i Habeşî Ve Annesi’in Müslüman Oluşu 

Ebu Fükeyhe’in Müslüman Oluşu 

Halid b. Saîd Ve Kardeşinin Müslüman oluşu 

Abdullah b. Mes'ud’un Müslüman Oluşu 

Erkam b. Ebü’l-Erkam’ın Müslüman Oluşu 

Dârülerkam  

Amr b. Abese'nin Müslüman Oluşu  

Ebu Zerri'l-Gıfârî'nin Müslüman Oluşu  

Toplu İsimler 

Hayat Boyu Sabırla Davet 

Din Adına İlk Kan 
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DÖNEM ÜSTÜNE BİR DEĞERLENDİRME 

İslam İle Gelen Değişim 

Aynı İslam Ama Aynı İnsan mı? 

Ülfet Belası 

Siyer Okumak Önemlidir 

Büyük Değişim Ve Dönüşüm 

Yeni Bir İnsan Tipi: Mü’min 

Mü’min Kâfir İlişkileri 

 

AÇIKTAN DAVET (613) 

Bir Tepeden Haykırış 

Ebu Talib’in Koruması 

Davet Devam Ediyor 

Davette Başarı Sebepleri 

Müslümanların Çoğalması 

Ebu Leheb’in Tepkisi 

İki Nükte 

Ebu Leheb Ayrıcalık İstiyor 

Ebu Lehep Son Fırsatı Kaçırıyor 

Ebu Cehil’i Davet 

Utbe b. Rebia’yı Davet 

Ebu Süfyan’ı Davet 

Dikkat Çeken Davetler 

İmran b. Husayn’ı Davet   

Zu’l Cevşen Dababî’yi Davet   

Bir Şahsı Davet 

Akrabalığı Kullanarak Davet 

Yahudi Çocuğunu Davet 

Bedevîleri Davet       

Askerî Birliklere Davet Emri 

Davette Tedricilik 

Bir Pehlivanı Davet 

Müşriklerin Peygamberimizle Tartışmaları  

 

NİÇİN İNANMADILAR? 
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İslam Düşmanları 

İslam’a Neden Karşı Çıktılar? 

Dinî Ve Ahlakî Sebepler 

Peygamber Anlayışları 

Kim Peygamber Olmalıydı? 

Ataları Taklit 

Kör Taklit Ve Taassup  

Ekonomik Sebepler 

Siyasi Sebepler  

Sosyal Sebepler 

Haksız Rekabet    

Müminlere Bakış Açıları 

Ne Yüce Bir Seviye 

Kibir Ve İnatlaşma 

Küfür İnsanı Alçaltır İman Yüceltir 

 

TEPKİ ÇEŞİTLERİ 

Her Davet Tepki Görür 

Tepki Çeşitleri 

Davet Yolunda Engeller  

Engelleri Aşan İman 

İşkence En Yakınlardan 

 

PEYGAMBERİMİZE YAPILAN EZİYET VE İŞKENCELER (614) 

 

SÖZLÜ İŞKENCELER 

İlk Merhale: İlgisizlik Yok Saymak 

Müşriklerin Peygamberimiz (sav) Yüzünden Tartışmaları 

Epter” Denmesi  

“Müzemmem” Dediler 

Ebu Cehil'in Rezil Oluşu 

Ebu Cehil Niçin Korkmuştu? 

Peygamberimizin (sav) Ebu Cehil'e, İraş'a Olan Borcunu Ödettirişi 

Peygamberimizle Alay Edenlerin Akıbetleri 

Demek Deli Öyle mi? 
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“Emin” Dediğinize “Yalancı” mı Diyorsunuz? 

İftiracı İtibar Cellatları 

Karar Verin Hangisi? 

Kur’an’ın İ’cazı 

Ne Diyeceklerini Şaşırdılar 

Ters Tepen Çabalar 

Bir Saygısızlık  

Eziyet Ve İşkenceler Başlıyor  

 

FİİLÎ İŞKENCELER 

Bir Hulâsa 

İşkencecilerin Elebaşları 

Müşriklerin Ebu Talib'e Başvurmaları  

Kulak Hırsızları 

Irkçılığın Ahmaklığı 

Kötü Komşular 

Karısı da Düşmandı 

Aile Boyu Düşmanlar 

Kötü Komşu 

Cehennemden Gelen Ses 

Yedi Kişiye Beddua 

İki Amansız Düşman 

Tehdit Dolu Bir Görüşme 

Hadi Vursana! 

Kureyş Müşriklerinin Ebu Talib'e Tavırları 

Aman Ne Komik! 

Müşriklerinin Tevhide Davet Edilişi  

Korkunç Bir An 

Bir İşkence Sahnesi 

Kızının Önünde İşkence 

Öldürmeye Teşebbüs 

Cin Fikirli Nadr b. Hâris 

“Eskilerin Masalları” 

“Sen de Onlardansın” 
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MÜŞRİKLERİN UZLAŞMA TEKLİFLERİ   

Bir Davayı Bitirmenin Yolları 

İlk Cazip Teklif 

Teklifin Değerlendirilmesi 

Benzer Bir Teklif 

İkinci Uzlaşmacı Teklif 

Üçüncü Teklif: Karma Din 

Çağımızda Dinde Uzlaşma Çabaları 

Mucize İstemek 

Ayın İkiye Yarılması 

Anlamsız Mucize İstekleri 

Bir Değerlendirme 

Çağımıza Yansıması 

 

İŞKENCE HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER 

Değişim Ve Dönüşüm 

Müslüman İman İnsanıdır 

İşkence İmtihanı 

İmtihanın Amacı 

Dışa Dönük İmtihanlar 

İçe Dönük İmtihanlar 

İşkencecilerin Cezası   

İşkence Çeşitleri 

Ashabın İşkenceye Tavrı 

Neden Savaşmadılar? 

Alacağımız Dersler 

Bir Uyarı 

 

ASHABI KİRAMA YAPILAN İŞKENCELER 

Üç Kaynak Eser 

Eziyet ve İşkenceler Başlıyor  

Yersiz Bir Temenni 
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Hz. Ebu Bekir'le Talha b. Ubeydullah'a Yapılan İşkence  

Hz. Ebu Bekir'in Kabe’de İslamiyete Daveti  

Hz. Ebu Bekir'in Annesinin Müslüman Oluşu  

Zübeyr b. Avvam'a Yapılan İşkence 

Hz. Osman'a Yapılan İşkence  

Mus'ab b. Umeyr'e Yapılan İşkence  

Zinnîre Hatuna Yapılan İşkence  

Ümmü Ubeys Hatuna Yapılan İşkence  

Nehdiye Hatun ile Kızına Yapılan İşkence   

Lübeyne Hatuna Yapılan İşkence  

Âmir b. Füheyre'ye Yapılan İşkence  

Ebu Fükeyhe'ye Yapılan İşkence  

Bilal-i Habeşî ile Annesine Yapılan İşkence  

Habbab b. Eret'e Yapılan İşkence  

Mikdad b. Amr'a Yapılan İşkence  

Suheyb b. Sinan'a Yapılan İşkence   

Yâsir ve Aile Efradına Yapılan İşkenceler 

Azimet Ve ruhsat 

Abdullah b. Mes'ud'un Kâbe'de Dövülüşü  

Mus'ab b. Umeyr'e Yapılan İşkence 

İbret Dolu Bir Hikaye 

Zinnîre Hatuna Yapılan İşkence 

Ümmü Ubeys Hatuna Yapılan İşkence 

Nehdiye Hatun ile Kızına Yapılan İşkence   

Lübeyne Hatuna Yapılan İşkence 

Âmir b. Füheyre'ye Yapılan İşkence 

Ebu Fükeyhe'ye Yapılan İşkence 

Ebu Dübb Vadisinde İlk Çatışma 

 

GÜNÜMÜZ İÇİN DEĞERLENDİRME  

Neden Önce İnsan Diyoruz? 

İmtihanın Sırları 

İşkencemizin Kaynağı 

Çağımızda İşkence 

İslam’a Hazır Mıyız? 
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BİRİNCİ HABEŞİSTAN  HİCRETİ (m. 615) 

Vatandan Sürgün Ve Suikast 

Hicretin Sebep ve Hikmetleri 

Habeşistan’ın Tercih Sebebi  

Birinci Habeşistan Hicretinden Dönüş 

İmanlı Bir Vicdan 

 

İKİNCİ HABEŞİSTAN HİCRETİ 

Kimler Vardı? 

Ömer Hazret Olmadan 

Kureyş’in Boşa Giden Çabaları 

Habeşistan Muhacirlerinin Dönüşü 

Hz. Ebu Bekir'in Hicret Teşebbüsü 

Hz. Hamza'nın Müslüman Oluşu  

Hala Ervâ Hatunun Müslüman Oluşu  

Hz. Ömer'in Müslüman OIuşu  

Dârü'l-Erkam'dan Kabe’ye Yürüyüş 

 

AMBARGO VE KUŞATMA (616-619) 

Mekke’de Kabaran Öfke Ve Ambargo  

Güveler İş Başında  

Muhasaradan Çıkış  

 

HÜZÜN YILI  

Hz. Hatice’nin vefatı 

Ebu Talib’in Ölümü 

Peygamberimizin Üzüntüsünün Anlamı 

Ebu Laheb’in Haşimilere Liderliği 

Peygamberimizin (sav)  Hz. Sevde ile Evlenişi 

 

TAİF SEFERİ 

En Acı Olay 

Boşa Çıkan Umutlar 
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Bu Ne Acı Bir Manzara 

Umut Her Zaman Var 

Yakıcı Bir Dua 

Cinlerin Peygamberimizden Kur’an Dinlemeleri 

Mekke'ye Sancılı Giriş 

 

İSRA VE MİRAÇ MUCİZESİ 

Miracın Anlamı Zamanı Sebebi Mahiyeti 

İsra Ve Mirac Mucizesinin Oluşu 

Peygamberimizin İmam Oluşu  

Sütü Tercih 

Mirac  

Sidretü'l-Müntehâ'ya Yükseliş    

Refref ile Ötelere  

Cennetü'l  Me'vâ, Kürsî ve Arş  

Hediyeler 

Cennette Gezinti  

Cehennemin Gösterilişi 

Dönüş  

Kureyş Mucizeyi Duyunca 

Sorular Sorular  

Yoldaki Kervan 

 

İSLAM’IN KABİLELERE ARZI 

Mekke’de Dava Kilitlendi 

Hac Mevsiminde Panayırlar 

Davetin Karşılığı 

Benî Bekr Kabilesini Davet 

Müşriklerin Engelleme Çabaları 

Dışardan Gelen Kabilelerin Düşünceleri 

Ebu Lehep Yine İş Başında 

Taşlanan Peygamber 

Kaçırılan Fırsatlar 

Bir Kişi Bir Kabileyi Mahvetti 

Tatlı Bir Sohbet 
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Gören Değil Duyan İman Ediyor 

 Acı Tatlı Hatıralar  

Çabalar Boşa Gitmez 

Nasip Şanlı Ensara 

 

AKABE BULUŞMALARI VE BİATLARI 

Tarihi Olayın Zamanı Ve Mekânı 

İlk Karşılaşma: 

Birinci Akabe Biatının Özeti 

İkinci Akabe Biatının Özeti 

Olayın Önemi:  

İlk Temaslar 

Akabe’de Tarihi Buluşma 

Bu Hızlı Hidayet Nedendi? 

Akrabalık Etkisi 

Yahudi Tesiri 

Çarpıcı Bir Tespit 

I. Akabe Biatı 

İslam Yesrip’te  

İyi Bir Öğretmen 

II. Akabe Biatı 

Temsilî İdare 

Kureyşin Engelleme Çabaları 

Yesrib’e Hicret Kararı 

 

 HİCRET ÜSTÜNE BİR DEĞERLENDİRME 

Hicreti Anlamanın Önemi 

Hicretin Tarifi  

Hicretin Çeşitleri  

Hicretin Sebebi 

Her Zaman Şu Malum Sebep: İslam 

Hicretin Hükmü 

Çağımızda Ulus Devletler Ve Hicret 

Hükmün Kaynakları 

Hicret Bir Metottur 
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Hicretin Amacı 

Ameller Niyetlere Göredir  

Hicretin Engelleri  

Hicretin Bereketi 

Hicretin Sevabı Ve Fazileti 

Kur’an’da Hicret 

Sünnette Hicret  

Hicretin Önemi 

 

SAHABİLERİN HİCRETİ 

Hicret Başlıyor 

Hz. Ömer ve Arkadaşlarının Hicretleri  

Hicret ve Fedakârlık 

Fedakârlık Sahneleri 

Peygamber Ama İnsan 

Ümmü Seleme’nin Hikayesi 

İşte Suheyb 

Virane Olan Evler 

Bir Âmânın Fedakârlığı 

Muhacirlerin Kimlere Konuk Oldular?   

Kuba'daki Muhacir Cemaatının İmamı   

Ebu Cehil'in Ayyâş b. Ebi Rebia'yı Aldatması   

Kureyş’in Korkusu 

 

PEYGAMBERİMİZİN HİCRETİ 

Peygamberimizin Hicret Kararı 

Daru’n Nedve’de Suikast Toplantısı 

Meçhul Bir Düşman 

Peygamberimizin Hicreti Başlıyor  

Put Kırma Zamanı 

Hicrete Giderken Tavsiyeler  

Ağır Gecede Ölüm Döşeği 

Toprak Saçılan Başlar   

Sevr Dağında Bir Mağara  

Mağara Kapısında Mucizeler   
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Boşa Çıkan Arayışlar   

Hz. Ebu Bekir'in Korkusu   

Bir Dönem Bitiyor 

Peygamberimiz (sav)in Vatan Sevgisi 

Hicrette Takip Edilen Yollar   

Kudeyd’te Dinlenme 

Ümmü Ma'bed’in Çadırında  

Bir Cin İşi  

Sürâka Eman Diliyor   

Ebu Cehil Ve Sürâka  

Yola Devam  

Yolda İhtidalar  

Talha Ve/ya Zübeyr ile  Buluşma  

Medine Ayakta Bekliyor   

Yeni Bir Dönem Başlıyor 

Kuba’da İlk Günler 

Kuba'da İlk Mescid  

İlk Kılınan Cuma Namazı  

Kuba'da Kalış ve Mescidin Yapılışı   

Hz. Ali'nin Kuba'ya Gelişi  

Suheyb’in Kuba'ya Gelişi   

İki Yahudi Alimin Kuba'ya Gelişi    

İlk Çatlak  

Neccar Oğulları Devrede  

Başmünafıktan İlk Tavır 

Dayılarının Yurdunda 

Ebu Eyyub'un Evinde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

ÖNSÖZ 

 

 

 

 

Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’ımıza hamd-u senalar, şükürler olsun. 

O’nun bütün insanlara ve cinlere elçi olarak gönderdiği Sevgili 

Peygamberimiz Efendimize ve diğer bütün Peygamber Efendilerimize, hane 

halklarına ve arkadaşlarına sonsuz salat ve selamlar olsun. 

www.cemalnar.com sitemizi yaparken “İslam Tarihi” başlığı altında bir 

ana katagori açmıştık. Bu site içinde belki en zayıf kategorimiz bu bölümdü. 

Zira kapsam alanı çok büyüktü. Fakir ise ancak ilk iki bölümde, yani 

Peygamberler Tarihi ve Sevgili Peygamberimizin hayatı kişiliği ve ahlakı 

konularında uzman sayılırdım. Zira yıllarca siyer dersi ve dersi destekleyen 

hadis ve tefsir derslerini okuttum. Bu konularda özel araştırmalarım ve bazı 

cami, dernek, vakıf ve kültür ocaklarında akait, tefsir, hadis, fıkıh, ahlak ve 

tasavvuf üstüne sohbet, seminer ve konferanslar şeklinde çalışmalarımız oldu. 

Özellikle de siyer dersleri yaptık ve bu ilmin bütün konularını baştan sona 

anlattık. Ama maalesef 1980’li yıllarda başladığımız o dersler kayda alınmadı. 

Bunu bazen düşündükse de o günün toyluğu, acemiliği ve utangaçlığı ile güya 

“kendimizi kayda almak ayıp olur” diyerek utandık, yapamadık. Başkasının da 

aklına gelmedi. Bizim bu derslerimiz okulda olduğu gibi dışarıda dernek ve 

http://www.cemalnar.com/
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vakıflarda, camilerde devam etti. Nihayet bir zamandan sonra bu konudaki 

bazı ders, seminer ve konferanslarımız önce ses, sonra görüntü olarak kayda 

alındı. Bunların teybe alınan ses kayıtları da zamanla zayi oldu. Ancak 

videoya alınanların bir kısmını sitemizde ve YouTube kanalımızda 

bulabilirsiniz. Bir kısmı da eğer duruyorsa istihbaratın tozlu raflarındadır. 

Vereceklerini bilsem isterdim. 

Bu arada arşivimde “Siyer” adıyla bir klasörüm vardı. İçinde siyer ilmi 

ile ilgili fihrist ve işlenecek konulara dair çalışma planlarım vardı. Zaman 

içinde her yönüyle peygamberimize dair bu konular hep anlatılmıştı ama 

maalesef yazıya geçmemişti. O zaman yazıdan uzaktık maalesef. Bunun 

sebeplerini ilim, okuma ve yazmaya dair yazdığımız bazı kitaplarda anlattım, 

tekrar olmasın. Bu fihrist ve notlar siyer klasörümde kronolojik bir halde 

duruyordu. Aslında verdiğim bütün derslerin, seminerlerin, konferansların 

notlarını ilgili klasörlerde saklıyordum. Zira bunlar, yeni bir konuşma yapmam 

gerektiğinde veya o konularda yazmam icap ettiğinde en büyük 

yardımcılarımdı. “Keşke bu notlarımı kitaba dönüştürecek zamanım ve 

imkânım olsa” diye düşünür, Rabbimden zaman içinde bunu lütfetmesini diler 

dururdum. Nihayet sitenin bu bölümü karşıma çıkınca, önce peygamberimizin 

hayatını, sonra şahsiyet ve davetini, sonra da ona karşı görevlerimizi yazmaya 

karar verdim.  

Bilindiği gibi siyer ilmi ucu bucağı olmayan bir denizdir. Konu 

hakkında onlarca ciltlik kitaplar, hatta büyük ansiklopediler vardır. Bu kadar 

malzemeden sonra yeni bir siyer yazmak cidden cesaret işidir. Ama olsun, biz 

veya başkası, kim ne yazarsa yazsın, bu iş hiçbir zaman bitmeyecektir. Çünkü 

her devrin insanına kendi dili ve üslubu ile bu ilim yeniden sunulacaktır. Biz 

bu davanın kuru kalabalığını artırsak, onun uğruna yazılan istatistiklere bir 

rakam eklesek, o da bir kâr değil midir? Nihayet bu bir muhabbet alameti 

sayılmaz mı? O zaman her çabaya değmez mi? 

Bize göre, kendi zamanındaki cemiyeti en koyu cahiliye seviyesinden 

alıp koca insanlık âleminin başına tac olacak düzeyde kemale erdiren sevgili 

peygamberimizin hayatını, kişiliğini, ahlakını, davetini ve mücadelesini 

yazmak, okumak, yaymak hepimize bir borçtur. Ödemesi mutluluk veren bir 
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borç! Kendini ona sevdirecek bir iş olduğunu düşündükçe insanın kalbini 

yerinden oynatan bir borçtur.  

Mesleğime başladığım yetmişli yılların sonlarında verdiğim siyer 

derslerinde ilk kaynaklarım, M. Asım Köksal’ı “İslam Tarihi”, Numan 

Şiblî’nin “Asr-ı Saadet” ve Muhammet Hamidullah’ın o muhteşem eseri 

“İslam Peygamberi” idi. Bu arada siyere kaynaklık edecek başka bir eserle de 

erken karşılaşmış ve ondan çok istifade etmiştim. O da Yusuf Kandehlevî’nin 

“Hayatu’s Sahabe” isimli eserinin tercümesi olan “Hadislerle Müslümanlık” 

idi. Bu, derslerimde ve sohbetlerimde hep faydalandığım büyük bir hazine idi. 

Arada okuduğumuz Ahmet Cevdet Paşa, Seydişehirli, Filibeli’den Osman 

Keskioğlu’na kadar telif veya tercüme birçok kitapları şimdi burada 

saymayalım. Ancak daha sonra tanıyıp faydalandığım şu eserleri zikretmekten 

mutluluk duyarım: Kadı Iyaz’ın “eş- Şifa”sı ile Şâmî’nin “Siyer-i Şâmî”si. 

Yani “Sebilülü Hüda ve’r Reşad” isimli o muazzam şaheserleri. Şâmî’nin bu 

eserini yıllarca merak etmiş, ama bir türlü görememiştim. Aldığım gün 

gerçekten bayramım olmuştu. 

Zaman içinde Türkçe ve Arapça onlarca siyer kitabını okudum, notlar 

aldım. Zaten tefsir ve hadis kitapları bu ilmin en büyük kaynakları sayılır. 

Derken internet marifetiyle hemen bütün siyer kitapları elimize geçti ve biz bir 

hayli kaynaktan konuyu okuma imkânı bulduk. Bu kitapların isimlerini 

yazmayı zait görüyorum. Çünkü bu siteler herkesin elinin altındadır şimdi. 

Bilmek için bir tıklamak yeterlidir. Bunlardan en önemli gördüklerimizi 

okuduk ve notlar aldık Bu notlardan planlar yaptık ve ders, sohbet ve 

vaazlarımızda bu not ve planları hep kullandık.  Fakat biz bu kitapta İslam 

Tarihi’nin “Peygamberler” ve “Peygamberimiz” dönemindeki olaylarını en 

geniş biçimde toplayan Üstat M. Asım Köksal’dan hadiseleri öncelikle takip 

ettik. Fakat onun yaptığı gibi kaynakları satır satır yazmadık.  Hatta çok 

önemlileri hariç, ondan bilgi alırken verdiği bütün kaynakları zikretmedik. 

Çünkü bu işlem hem gereksiz yere kitabın sayfalarını şişirecek, hem de ilmî ve 

ahlakî olmayacaktır. Çünkü biz o kaynakların bir kısmını okuduk ise de bu 

kitabı yazarken aldığımız notlar haricinde bizzat açıp oralardan bilgi almadık. 

Bu yüzden böyle yapmış gibi o kaynakları vermeyi doğru bulmuyoruz. Bizim 

bu çalışmada yaptığımız öncelikle M. Asım Köksal’dan ihtisar etmek, önemli 

kaynaklarla karşılaştırmak ve sonuçta mahfuzatımızdakileri de katarak bir 
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terkip ve telif oluşturmaktır. Hiçbir iddiası olmayan mütevazı bir eserdir, tek 

duamız faydalı olmasıdır. 

Bunu niçin yapıyoruz?  

Bu sorunun cevabını “Niçin siyer okumalıyız?” başlığı altında genişçe 

göreceğiz. Burada kısaca ifade edersek şunu iyi bilmeli ve içimize iyice 

sindirmeliyiz siyer bilgileri hayatımıza yön ve bizim iyi bir Müslüman 

olabilmemize büyük katkı sunacaktır. İslam’ı anlama, sevme, yaşama ve 

yaşatma davasının aşka ve bilince dönüşmesinde siyerin etkisi çok büyüktür. 

Özellikle de bu çağda yaşayan bizler için işi daha da önemli kılan bir 

mesele var; İslam, siyaset ve medeniyette maalesef bu çağda cihan 

hâkimiyetini kaybetmiştir. Yeryüzü batılın elinde kalmıştır. Bu yüzden her 

yerde zulüm kol gezmektedir. Bu zulmün en acısını da, yeniden dirilmesinden 

ve tıpkı eskiden olduğu gibi dünyaya hâkim olmalarından korktukları 

Müslümanlar çekmektedir. Müslümanlar da bunun acısının farkındadırlar. Bu 

yüzden çağımızda “Yeniden İslam’a” çağrılar artmış, İslam devlet ve 

medeniyetinin yeniden diriliş ve inşa ediş davasının bayrakları yükselmiştir. 

Bu bayraklar burcuna dikilmeden nesiller boyu gelen mücahitlerin ellerinden 

düşmeyecektir. Çünkü bu bizim varoluş sebebimizdir. İmtihan için 

gönderildiğimiz dünya hayatında kendisinden sorumlu olduğumuz 

ödevimizdir. Ve bizim bu sebep ve ödevimiz olan harekette, bu mücadelede en 

çok örnek alacağımız üsve-i hasenemiz, kâmil rehberimiz, biricik liderimiz ve 

önderimiz Sevgili Peygamberimizdir. Sonra onun şanlı ashab-ı kiramı olan 

efendilerimizdir. Bu hizmeti görecek olanlar o hayatı değişik şartlarda da olsa 

bir şekilde yaşamak ve çağa taşımak durumundadırlar. Bu yüzden şartların 

gerektirdiğini kavrayıp uygulamada ve çağın sorunlarını çözmede asr-ı saadet 

hep önümüzde bereketli bir bilgi ve tecrübe alanıdır. Çünkü Kur’an kadar 

Sünnet de dinimizin en temel bir aslî kaynağıdır. Sünnet, yani Peygamber 

Efendimizin (sav) sözleri, işleri ve iyi gördüğüne sükût ile ikrar etmeleri bir 

yerde Kur’an-ı Kerîmin de doğru anlaşılmasının ölçüsüdür.  

Amacımız, Sevgili Peygamberimiz Efendimizin (sav)   hayatını, 

ahlakını, kişiliğini, davetini anlama, yorumlama ve tarihte yaşanan büyük 

hadiseleri, sorunları ve onların çözüm yol ve yöntemlerini öğrenmektir. Bu 
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bilgilere dayalı bir hayat yaşamak ve yaşatmaktır. Bu maksatla yazdığımız bu 

eserin İslam devlet ve toplumunu yeniden ihya ve ayağa kaldırmada bir emek, 

bir çaba ve cihat olmasını ve hüsnü kabul görmesini Allah Teâlâ’nın engin 

rahmet ve bereketinden niyaz ederim. 

Yine bu eserin İslam’ı yaşama ve yaşatma maksadını dava edinmiş 

mücahitleri yetiştirmede ve çağımızda hüküm süren materyalist, laik, seküler 

düşünce ve sistemlerin insanlığın başına açtığı bin bir hastalıkl soruna bir şifa 

ve derman olmasını Yüce Mevladan dilerim. Çünkü insanlığın o gün yığın 

yığın sorunlarını anlama, kavrama ve çözme konusunda Kur’an ve Sünnetin 

uygulandığı o örnek asır, o asr-ı saadet, bizlere de çok faydalı çözümler 

sunmada eşşiz bir kaynak olacaktır. Tarih bunun en güzel şahidi değil midir?  

Bu çalışmaya emeği geçen herkese minnet ve şükranlarımı arz ederim. 

Onları ve değerli okuyucularımı hürmet ve muhabbetle selamlar, iki dünyada 

aziz ve bahtiyar olmaları için dualar ederim. Nihayet önsözümüzü, hep ilk ve 

son sözümüz olsun istediğimiz şu cümle ile bitirelim: Hamdolsun her 

halükarda Âlemlerin Rabbi Allah Teâlâ’ya! 

 

Cemal Nar 

Kahramanmaraş 
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SİYER İLMİ  

 

 

  

 

Siyer İlmi 

Değerli okuyucularımız! Bu giriş bölümünü yazmaktaki amacımız, siyer 

ilmini tanıtarak onu niçin okyuyup öğrenmemiz gerektiğini açıklamaktır. 

Zihnimizdeki şu sorulara cevap aramaktır: Niçin siyer için kitap yazılır? Bu 

kadar yazılı eserler varken neden bir de biz yazmak istedik? Bu siyer ilmi bize 

ne fayda sağlar? Bugünkü dünyamızda bunun maddî manevî bir karşılığı var 

mıdır? Bu “Giriş” bölümünde bu sorulara bir cevap almışsak ve siyer 

okumanın faydalarına kani olarak inanmışsak, bölüm maksadına ulaşmış 

demektir. O zaman konuya siyer’i tanımakla başlayalım. 

 Siyer ilmi, Sevgili Peygamberimizin (sav) doğumundan vefatına kadar 

olan hayatını, yaşantısını, ahlak ve karakterini, hal ve gidişini anlatan bilim 

dalıdır. İlk Siyer yazılımından günümüze kadar bu konuda başta Arapça olmak 

üzere çeşitli dillerde binlerce eser yazıldığını biliyoruz. Her devrin insanına 

kendi döneminin anlayış ve idrakine göre eserler yazılmıştır. Bizim 

zamanımızda da bu konuda yüzlerce eser yayınlanmıştır. Kitaba başlarken 

benim aklıma gelen bir soru hiç şüphesiz okuyucularımızın da aklıma 

gelmiştir: Evet bu kadar siyer ilmine dair kitaplar varken, bir yenisini yazmaya 

niçin ihtiyaç duyduk? Ya da şöyle söyleyelim; sadece ihtiyaç olduğu için mi 

bu kitabı yazmak istedik? 
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 Hemen söyleyelim, öyle değil. Bir ihtiyaç vardı da biz onu karşılamak 

için yazmış değiliz. Bir eksiklik vardı da biz o gediği kapatmak için yazıyor da 

değiliz. Elhamdülillah bu konuda mükemmel kitaplar vardır. Bizim 

kendilerinden ilim aldığımız bu kitaplarda bir eksiklik buluyor da bu kitabı 

yazıyor ve böylece bir ihtiyacı karşılıyoruz değiliz.  

Peki, öyleyse neden? 

 İşte bu girişte hem bunu yazacak, hem de bu ilme başlarken bilinmesi 

gereken bazı konuları kısaca belirteceğiz. Bu konular bazı kitaplarda çok uzun 

tutulmuş, konuya dair ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Hatta ansiklopedilerde konu 

ile ilgili doyurucu maddeler vardır. Benim de bir siyer okurken en çok 

sıkıldığım bu tür giriş bilgileridir. O yüzden bu esere başlarken bu bilgileri çok 

kısa tutacağız. Zaten benzer bilgiler ileride yer geldikçe yeterince tekrar 

gündeme gelecektir. Böylece yersiz tekrarları da önlenmiş olur. Merak eden 

kardeşlerimiz için bu tür kornuları kitap çapında işleyen eserlerimizin varlığını 

müjdeleyerek konuyu kapatalım. 

Niçin Yazdık? 

Din ve inanç, devlet ve hukuk, yönetim ve eğitim, ahlak ve maneviyat, 

tarih ve toplum, dost ve düşman, düşünce akımları ve sosyal olaylar hakkında 

kırk küsür yıldır ilmî ve güncel kitaplar yazdıktan sonra bazı 

okuyucularımızdan ısrarla bir teklif aldık. Ders, sohbet ve vazlarımızda 

anlattığımız Peygamber Efendimizin ve ashabın hayatına, ahlak ve 

karaekterlerine, ibadet ve cihatlarına dair müstakil kitaplar yazmamızı 

istiyorlardı. Sanırım bunun altında okumayı kolaylaştırıcı olarak bol hikâyeli, 

ilgiyle takip edilecek maceralı, kalbi ve vicdanı etkileyen duygu yüklü ve 

kolay okunup anlaşılır kitaplar isteniyor olmasıydı. 

Hak vermemek mümkün mü? Halkımıza okuma işini daha da 

kolaylaştırarak gönüllerine azık olacak rahat kitaplar yazmayı da düşünmemiz 

gerekiyordu. Aslında arkadaşlarına nazaran çok okunan kitaplarımız da bunu 

gösteriyordu. Mesela “Anılar ve İbretler”, “Gönül Azığı”, “İlim ve Özgürlük”, 

“Sistem Ve Şeriat”, “Adı Konmamış Savaş” bu türde kitaplarımız sayılabilirdi. 

Bu istek üzerine biz bir “Asr-ı Saadetten Yansımalar” diye bir seri kitap 
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yazmak istedik. Zira bize örnek insanlar hep o çağın insanlarıydı. Bunlara 

dayalı ve ana kaynak olan Kur’an ve sünnet ile desteklenmiş, sosyal hayatı 

işleyen kitaplardı düşündüğümüz. Bir çırıda yedi kitabı bitirmiştik. Bu 

kitapların bir kısmı hala basılmamıştır. Bilgisayarımızın rahminde doğum 

günlerini sancıyla bekliyorlar.  

Evet, insanlar kıssalarla bezenmiş, hisselerle süslenmiş, araya çarpıcı 

olayların serpiştirildiği kitapları öteden beri rahat okuyorlar. İtiraf edeyim ki, 

ben de böyle başladım okumaya. Üstelik bu konuda selefimizden bize bir hayli 

güzel örnekler de gelmiştir. Bu arada böyle düşünmeme bir kere daha sebep 

olan ve beni bu tür bir çalışmaya teşvik eden bir olayı, www.cemalnar.com 

sitemize “İslam Tarihi” başlığı altında bir ana katagori açtığımızda yaşadığım 

duygu ve düşüncelerimi Önsöz’de yazmıştım. Şunu ekleyeyim ki sitenin bu 

bölümü karşımıza çıkınca, önce peygamberimizin hayatını, sonra kişiliğini ve 

davetini, sonra da ona karşı görevlerimizi yazmaya karar verdim.  

Oysa benim önceliğim olan başka bazı konular vardı. Onların bir kısmı 

yarım kalmıştı. Bitirirsem ardından tefsir ilmi üstünde yazmak istiyordum. 

Önce dört veya beş ciltlik muhtasar bir tefsir, sonra da Kur’an ilimlerinin 

içinde var olacağı geniş çaplı bir tefsir düşünüyordum. Çünkü son yirmi beş 

yılımda camilerdeki vaazlarım zaten birer tefsir dersleri idi. Elif Apartmanı 

mescidinde baştan sona Kur’an-ı Kerîmi tefsir etmiştik. O zaman 

dinleyicilerimizden “hocam lütfen bunları yazalım. Çünkü ayetlerin güncel ile 

bağlantısını başka eserlerde bu netlikte bulamıyoruz” diye çok istek gelmişti. 

Ama bir türlü nefsimin rahatına düşkünlüğünü atamamış, tembelliğimi 

kıramamıştım. Allah affetsin! Bunları telafi edecek ömür versin! Yüzümüz 

yok ama engin rahmetine sığınarak istyoruz.  Şimdi gerek bunlar, gerekse 

planladığım daha bir sürü konuları ve çalışmaları, ayrıca yapacağım davet, 

tebliğ ve yayın işlerini düşündükçe yaşlılığıma acıyor ve “insanların boş vakit 

ve sağlık konusunda nasıl aldandıklarını” zamanında uyaran sevgili 

Peygamberimize hak veriyor, acı acı salavat getiriyorum.  

İnsanlar belki sitemizden akait, fıkıh, ahlak ve tefsire dair çok 

derslerimizi videodan görsel olarak dinleyebilirler. Ama siyer derslerimizin 

çoğunu dinleyemezler. Öyleyse? Evet, öyleyse tefsir yazmayı bırakıp önceliği 

http://www.cemalnar.com/
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siyere vermek zorunda olduğumu hissettim. O yüzden siyer yazmayı tefsirden 

evvel düşünmeye başladım.  

Siyerin Önemi 

Önsöz’de “niçin siyer okumak?” hakkında birkaç kelam etmiştik. Bu 

aynı zamanda “niçin siyer yazmak?” sorusunun da bir cevabı değil midir?  

Burada mevzuya başka bir açıdan bakabiliriz. Çok şükür, malumunuz, 

siyer ilmi ucu bucağı olmayan bir denizdir. Konu hakkında yüzlerce, binlerce 

cilt kitaplar, hatta büyük ansiklopediler vardır. Bu kadar malzemeden sonra 

yeni bir siyer yazmak cidden cesaret işidir. Ama olsun, biz veya başkası, kim 

ne yazarsa yazsın, bu iş hiçbir zaman bitmeyecektir. Çünkü söylenmedik söz 

kalmasa bile her devrin insanına kendi dili ve üslubuna, anlayış ve 

kavrayışına, bilgi ve idrakine göre bu ilim - elbette başka ilimler de öyledir - 

yeniden sunulacaktır. Bir şey daha var; hani Önsöz’de demiştik; biz bu 

davanın kuru kalabalığını artırsak, onun uğruna yazılan istatistiklere bir rakam 

eklesek, o da bir kâr değil midir?  

Nihayet O'na (sav)   iman adına, İslam adına, insanlık adına çok şeyler 

borçluyuz. Gerçi ona olan borcumuzu elbette hakkıyla ödeyemeyiz, ama böyle 

bir teşebbüsle en azından niyetinde olduğumuzu ifade edebiliriz. Cemiyeti işte 

bu seviyeden alıp koca insanlık âleminin başına tac olacak seviyeye erdiren 

sevgili peygamberimizin kişiliğini, ahlakını, davetini ve mücadelesini yazmak, 

okumak, yaymak işte bu yüzden hepimize bir borçtur. Ödemesi mutlaka 

gereken olduğu kadar aynı zamanda mutluluk veren de bir borç! Kendini ona 

sevdiren, belki de yarın mahşerde karşılaşıldığında “gel bakalım ey benim 

hakkımda kitap yazmış evladım” diye tebessümle kucak açmasına vesile olan 

bir iş! Bunu düşündükçe insanın kalbini yerinden oynuyor! Ne güzel, ne 

faydalı bir borç! Bunu düşünmek bile bize bir mutluluk veriyor. O borcumuzu 

ifade sadedinde Mehmet Akif o günleri şiirleştirirken bakınız ne diyor:  

“Bir kere de ma'mure-i dünya o zamanlar  

Buhranlar içindeydi bugünden de beterdi  

Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta  

Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi.  
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Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin  

Salgındı bugün Şark'ı yıkan tefrika derdi. 

 

Derken büyüyüp kırkına gelmişti ki öksüz  

Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi  

Bir nefhada kurtardı insanlığı o masum  

Bir hamlede kayserleri kisraları serdi.  

Aczin ki, ezilmekti bütün hakkı, dirildi.  

Zulmün ki, zeval akılına gelmezdi, geberdi. 

Âlemlere rahmetti evet şer-i mübini  

Şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi.  

Dünya neye sahipse onun vergisidir hep,  

Medyun O'na cemiyeti, medyun O'na ferdi.  

Medyundur o masuma bütün bir beşeriyyet  

Ya Rab! Bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.”1  

 

Siyer Okumanın Faydaları 

Az önce “Ne güzel, ne faydalı bir borç!” demiştik. Siyer okumanın çok 

büyük faydaları vardır. Evet, Kur’an kadar Sünnet dinimizin en temel iki aslî 

kaynağıdır. Sünnet, yani Peygamber Efendimizin sözleri, işleri ve iyi 

gördüğüne sükûtu bir yerde Kur’an-ı Kerîmin de doğru anlaşılmasının 

ölçüsüdür. Siyer ilmi, bize rehberlik ve önderlik eden model insanın hayatı 

olunca, onu kenndimize örnek bir rehber alarak tabi olmada ve yolunda 

yürümede vazgeçilmez bir kaynak olan sünneti anlama bakımından da çok 

önemlidir.  

Siyer ilmi hep mesaj ve bilinç veren bir ilimdir. Bu yüzden Kur’an ve 

sünnetten sonra en önemli ilimlerden birisidir. Üstelik biraz da gönül ilmidir. 

O hayat ve hatırat okunurken, hamama girenin terlemesi gibi kendiliğinden 

İslam’ı sevme ve yaşama arzu ve iradesi doğar insanda. Bu da sünneti 

yaşamayı kolaylaştırır. Bu ilim, işte bu kazancı ve mutluluğu bahşeden bir 

ilimdir. Siyer, sonu cennete varan kutlu ve mutlu bir yola girmektir. 

                                                           
1 Mehmet Akif Ersoy, “Bir Gece”. Fevza: Anarşi, kaos. Nefha: Soluk. Şehbal: Kuş 

kanadının en uzun tüyü. Medyun: Borçlu, minnettar. 
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Hiç şüphesiz örnek alacağımız üsve-i hasenemiz, rehberimiz, önderimiz, 

Sevgili Peygamber Efendimiz ve onun şanlı ashab-ı kiramı efendilerimizdir. 

Bugün bir diriliş ve kuruluş davası güdenler, hiç şüphesiz o hayatı iyi bilmek 

ve değişik şart ve ortamlarda da olsa bir şekilde yaşamak durumundadırlar. 

Zira Peygamber Efendimiz ve Ashabının çağı, bizim için işi bitmiş bir tarihî 

çağ değildir, aksine hayatımıza hayat kazandıracak ilkelerin kaynağıdır. Bugün 

için yaşadığımız sorunlara inanç, hukuk, ahlak ve metot bazında çözüm ortaya 

koymada, hala Kur’an kadar geçerlidir.   

Tarih Okumaktan Öte 

İşin bu haz tarafı az çok bütün tarih kitaplarında ve geçmiş kıssalarda 

bulunur. Bu konuda müslim veya gayri müslim arasında çok bir fark yoktur. 

İnsanlar tarih okumaya meraklıdır ve geçmiş olaylardan ders alırlar. Bu dersler 

ve ibretlerle geleceklerine ışık tutarlar. Yollarında emin ve güvenle yürürler.  

Bu zaten belli olan konuyu uzatmak istemiyoruz. Arzu edenler tarih felsefesi 

ve metodu üzerine okumalar yapabilir. Biz konuyu Müslümanlar açısından 

değerlendirdiğimizde, orada gayri Müslimlerden çok farklı bir duygu ve 

düşünce içinde olduklarını görürürz. Çünkü söz konusu kendilerine sunulan 

örmek insanın, model insanın, rehber ve lider insanın hayatıdır. İşin içine din 

ve ahiret hayatı da girer.  

Biliyorsunuz, mesela Kur’an, çok evvel yaşanmış bir kıssayı anlatırken 

bile bugün hâlihazırda yaşayan bizlere birçok mesajlar verir. Mesela bir 

“Karun” kıssasında, bir “Ashab-ı Kehf” veya “Ashab-ı Uhdut” kıssasında, 

mesela anlatılan Peygamber hikâyelerindeki olaylara, tarihte geçmiş ve işi 

bitmiş olayları anlatan ayetler olarak bakamayız. O ayetleri, bugün için bize 

söyleniyor gibi üstünde düşünersek inanç, hukuk, ahlak ve yol yöntem 

bakımından nice değerler bulmaya muvaffak oluruz. O hikâyeleri okurken 

kafamızın arkaplanında hep bu düşünceyi diri tutmaya çalışırız. Buradan 

hayatımız için gerekli nice bir ilham ve ilkeler alırız. Aynen öyle, Peygamber 

Efendimiz ve ashabının çağı da, bizim için işi bitmiş bir tarihî çağ değildir. 

Aksine hayatımıza hayat kazandıracak düstur ve ilkelerin kaynağıdır. O 

yüzden sünnet ve siret, bugün için yaşanan sorunlara inanç, hukuk, ahlak ve 

metot bazında çözüm ortaya koymada, hala Kur’an kadar geçerlidir.  Bu 
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Müslümanca bir okuyuştur ve bütün bu anlattıklarımız bize siyer ilminin ne 

kadar önemli ve okunmasının gerekli olduğunu anlatır, öyle değil mi? 

Bu bakış açısının ötesinde sıradan bir okuma düşüncesi - ki 

inananlardan uzak olsun - siyer ilmini herhangi bir tarih ilmi ve kültüründen 

farklı kılmayacaktır. Bu ise elimizdeki mucizevi çözümün en azından büyük 

bir kısmını kaybetmek demektir. Çünkü elbette tarih okumalarının da insana 

kazandırdıkları vardır. Ama bu siyerle mukayese yapıldığında devede kulak 

kalır. O yüzden siyeri sıradan bir tarih gibi okumak, kendimize ve insanlığa 

büyük bir zarar ve vebal olduğu kadar, aynı zamanda korkunç bir ihanettir de.  

Sorunlarımızın Çözümü 

Bu ihanete düşenler için bundan sonra daha büyük bir ihanetin gelmesi 

kaçınılmazdır. O da insanlığın sorunlarının çözümünü Marks’ın, Lenin’in, 

Mao’nun, Shimit’in, Hegel’in, Veber’in ve çömezlerinin hayat hikâyelerinde 

ve düşüncelerinde aramaktır. Bu ise bütün insanlığın küfrün koyu karanlığının 

küflü dehlizlerinde ebediyyen kaybolması demektir. Orda asla kurtuluştan eser 

ve ümit yoktur. Bir Müslüman için böyle bir şeyi kabullenmek mümkün 

değildir. İşte bize onun iyi bir rol model rehber, güzel bir örnek, mutluluk 

yollarında tabi olmamız gereken kılavuz olduğunu bildiren ve ona uymayı 

emreden iki ayet: 

“İçinizden Allah’ın lutfuna ve âhiret gününe umut bağlayanlar, 

Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resûlullah’ta güzel bir 

örneklik vardır.” (Ahzab, 21) 

Evet, çocuklar ana babaya, çıraklar ustaya, öğrenciler öğretmene, 

milletler başkanlarına bakarlar. İnsanlar dünyada amaçlarına ulaşabilmek için 

uygun örnek ve rehberler edinirler, onların yollarını izleyerek, tavsiyelerine 

uyarak hareket edip istediklerini elde etmeye çalışırlar. Allah’a iman edip 

O’nun rızâsını isteyen, âhirette lutfedeceği emsalsiz nimetlere mazhar olmayı 

uman ve daima Allah sevgisiyle yaşamak isteyen insanlar için eşi bulunmaz 

örnek, O’nun sevgili kulu, elçisi, rahmeti, şahidi, müjdecisi, davetçisi, ışığı 

olan Muhammed Mustafa’dır. Onun her sözü, işi ve uygun bulduğu bir sünnet 

olarak bizim için önemlidir; alınır ve yaşanır. Elbette onun fiilleri kendi 
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aralarında bağlayıcılık bakımından farklıdır. Kimisi farzdır, kimisi sünnet, 

kimisi de haramlık bildirir. Fıkıh usulü kitaplarında “Peygamberin Fiillleri” 

başlığı altındaki bilgileri hatırlatıp geçelim. Burada bileceğimiz odur ki ona 

uymadan Allah Teâlâ’nın sevgi ve rızasına ulaşılamaz. İşte bunu bildiren ayet: 

“De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin 

ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok 

merhamet edendir.” (Al-i İmran, 31) 

Burada Hz. Resûlullah’a (sav) uyma iradesinin ortaya konması, Allah’ın 

sevgisine ve mağfiretine mazhar olmanın ön şartı sayılmıştır. Çünkü “elçi” 

sıfatını taşıyan temsilciyi tanımamak, onu gönderen makamı tanımamaktır.  

Oysa Hz. Muhammed (sav) dar anlamıyla bir elçi olmaktan öteye şâri‘, yani 

din sahibi, kanun koyucu yüce Allah tarafından Kur’an’ı açıklama ve bu 

çerçevede Kur’an’da kısa kesilerek ayrıntılara girilmemiş hususlarda bağlayıcı 

bildirimlerde bulunma yetkisiyle donatılmıştır. Yani mutlak kanun koyucu 

Allah Teâlâ’nın vekâleti ile mukayyet, yani Kur’an çerçevesine bağlı bir şâri’, 

yani kanun koyucudur. İşte bunu belgeleyen ayetlerden birisi: 

“O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. 

İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve (ola ki üzerinde) 

düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik.” (Nahl 44). 

Bu ayete göre Hz. Peygamberin elçiliği sadece bir nakilcilik değildir. 

Az önce de belirttiğimiz gibi, aynı zamanda Allah’ın hükümlerini, kanunlarını 

sözlü veya fiilî olarak açıklama, yorumlama, inananlara uygulamada örnek 

olma işlevine de sahiptir. Bu işlemin tamamına birden sünnet diyoruz. 

Görülüyor ki sünnet ilâhî irşad ile gerçekleştiği için bir tür vahiy değeri 

taşımaktadır. Âyetten açıkça anlaşıldığı gibi Peygamber’in aslî görevi Kur’an’ı 

açıklamaktır; şu halde onun Kur’an’a aykırı bir hüküm ve anlayış ortaya 

koyduğu kesinlikle düşünülemez. Yine kesinlikle onun din hakkındaki 

açıklamaları sıradan bir insanın yorumu gibi değerlendirilemez! 

Ayrıca Kur’an okuyanlar bilir ki Allah Teâlâ kendisine iman ve itaat 

kadar Resulüne iman ve itaatı da emretmiştir. Bu konu o kadar meşhurdur ki, 

hakkında ayet yazmayı dahi gereksiz görüyoruz. 



35 

 

Netice şu ayette ifadesini bulur:  

“De ki: "Allah’a itaat edin, resule itaat edin." Yine de (ey 

müşrikler!), söz dinlemezseniz o peygamberin sorumluluğu ona, sizin 

sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu 

bulursunuz; resule düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır.” (Nur, 54) 

Hz. Peygamber ve haliyle müminler, içlerinde farklı inanç gruplarının 

da bulunduğu topluma dini tebliğ etmişlerdir. Din bir hayat tarzı, yaşama 

biçimi olunca, aynı zamanda, o toplumda hukukî ve sosyal adaleti 

gerçekleştirme, emniyet ve asayişi koruma, edep ve ahlâkı hâkim kılma, kamu 

düzenini sağlama gibi sorumluluk ve yükümlülükleri de vardır.  Bunun böyle 

olduğu sayısız âyet ve hadisle ortaya konmuştur. Bundan bugün için 

alacağımız ders nedir? 

O ders şudur: Bir Müslüman olarak asr-ı saadet bizim için her zaman 

canlıdır, diridir. Bizi beslemeye devam eden bir damardır, bir kaynaktır. Bizim 

için dünya maceramızın âb-ı hayat iksiridir siyer ilmi. İşte bu yüzden onu çok 

okumalı ve iyi öğrenmeliyiz. Tıpkı, Kur’an öğrenir gibi siyer ve meğazi 

öğrenen selefi salihin gibi! 

Bazen basit meselelerin çözümünde bile tıkandığımız, küçük küçük 

eziyet ve işkencelerle engellendiğimiz zamanlarda düşmemiz muhtemel olan 

karamsarlık, hatta ye’s ve ümitsizliğimizi yine o hayatı iyi tanıyarak 

aşabileceğizdir. Öyle de oluyor. Bazen bunalıyor, öfkeleniyor, kızıyor, 

tehditler savuruyoruz. Birden “bu sorun asr-ı saadette olmuş mu? Olmuşsa 

nasıl aşılmış?” diye düşündüğümüzde ve aklımıza birer birer bilgiler 

geldiğinde, işte o zaman kendi kendimize gülmeye başlıyoruz. Çünkü bizim 

yaşadıklarımız, onlarınkinin yanında devede kulak bile olmayınca, vaziyetimiz 

kendimize bile komik gelebilmektedir. Bu sebepten ötürü diyoruz ki, Sevgili 

Peygamber Efendimizin (sav)   hayatını, ahlakını, kişiliğini, davetini anlama, 

yorumlama ve tarihte yaşanan büyük hadiseleri, yaşadığımız dünyanın 

sorunlarını ve çözüm yollarını ve yöntemlerini öğrenme amacıyla yazdığımız 

bu eser, yeniden diriliş ile İslam devlet ve medeniyetimizi inşada faydalı 

olsun. İslam’ı yaşama ve yaşatma maksadını dava edinmiş mücahitleri 

yetiştirmede bir vesile olsun.  Çağımızın materyalist, laik, seküler düşünce ve 
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ideolojilerinin insanlığın başına açtığı bin bir soruna reçete sunsun.  Milletlerin 

dertlerine derman, sorunlarına çare olsun. Kur’an ve Sünnetin uygulandığı o 

örnek asrı, asr-ı saadeti anlama, kavrama ve yorumlamada faydalı olsun. Allah 

Teâlâ’nın engin rahmet ve bereketinden bunu niyaz ederiz! 

Üstümüze Titreyen Peygamber  

Sorunlarımızın çözümü ondadır derken elbette abartmıyoruz. Allah 

Teâlâ’nın onun hakkında şehadetine ve bizim için neler ifade ettiğini açıkça 

belirtmesine bakar mısınız? 

“Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki, gayet izzetli 

ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir üstünüze titrer, 

müminlere gayet merhametli ve şefkatlidir.”(Tevbe, 128)  

Evet, ayet yemin ile başlıyor; “Yemin olsun ki, size hakikaten yeni bir 

resul geldi” diyor ve onu tanıtmaya devam ediyor: Öyle bir resul ki, her 

şeyden evvel sizden biridir. Yani kendi içinizden ve kendi cinsinizdendir. Yani 

melek değil, beşer cinsinden, aslı ve nesli belli, Arabî ve Kureyşî, Harem 

ehlinden birisidir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir, gücüne gider. Yani, 

azap görmeniz şöyle dursun, bir takım zahmetlere, sıkıntılara uğramanız bile 

onu üzer, son derece rahatsız eder. Sizi üzen, canınızı yakan, zorunuza giden 

şeyler beşeriyet icabı onu da üzer, onun dayanma gücü ve metin görünüşü, 

sıkıntılara göğüs germesi, üzülmediğinden değil, eşyanın hakikatini, imtihanın 

sırlarını bilişinden, nihayet bir peygamber olarak Allah Teâlâ’ya olan itimat ve 

tevekkülündendir. Ama içi sizin için alev alev yanıyor!  

Bu tefsire göre, cümlenin tamamı bir sıfat cümlesidir. Fakat İbnü 

Kuşeyrî'nin tercihine göre, "azîz" bir sıfat, "aleyhi mâ anittum" da ayrı bir 

sıfattır. Buna işaret olmak üzere bazı mushaflarda "azîz" kelimesinin üzerine 

bir "cîm" secavendi konmuştur ki, bunda daha başka bir anlam vardır. Yani, 

bir resuldür ki, azîzdir; büyük izzeti vardır. Sizi sıkıntıya sokan şeyler onun 

aleyhine olur, ona ağır gelir. O yüksek izzet sahibi peygamber, kendi cinsinin 

evlatlarının zor durumda kalmasına razı olmaz. Sizin cinsinizden olması ve 

izzet sahibi bulunması sebebiyle bütün dertlerinizi ve kederlerinizi yüreğinde 

duyar, acınızı hisseder. Üzerinize düşkündür, size karşı pek hırslıdır.  
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Ne diye hırslıdır? 

Sizin ve bütün insanların iman ederek dünya ve ahiret saadetine 

kavuşmanız için hırslıdır. Nitekim şu ayet de aynı vurguyu yapıyor:  

“İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helâk edeceksin! Biz 

istesek onlara gökten bir mûcize indiririz de derhal ona boyun eğerler.” 

(Şuara, 3-4) 

Bu âyetlerde müşriklerin Kur’an’a inanmamalarından ve İslâm’a karşı 

gösterdikleri düşmanca tavırdan dolayı üzülen Hz. Peygamber ve müminler 

teselli edilmektedir. İşte benzer ayetler: 

“Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa arkalarından 

üzülerek neredeyse kendini helâk edeceksin!” (Kehf, 6.) 

“O halde onlar için üzülerek kendini helâk etme. Allah onların 

yaptıklarını elbette biliyor.” (Fatır, 8.) 

İnsanlık için çırpınan merhametli bir kalp var onda. Ama dünya da bir 

imtihan alanıdır. Allah Teâlâ’nın da bir kanunu vardır. Burada Peygamber’in 

görevi onları zorla iman ettirmek değil, Kur’an’ı tebliğ edip doğru yolu 

göstermektir. “(Ey resulüm!) Buna rağmen eğer onlar senden yüz 

çevirirlerse artık sana düşen, sadece açık seçik duyurmaktır.” (Nahl, 82) 

Çünkü ayetlerde ifade edildiği üzere Allah Teâlâ isteseydi inkârcıları iman 

ettirecek bir mûcize ve bir felâket göndererek onların boyun eğmelerini 

sağlardı. Ancak böyle bir zorlama imtihan hikmetine aykırıdır. Allah dünyayı, 

hayatı ve ölümü imtihan için yaratmıştır. İnsanın bu imtihanı kazanması 

serbest ve özgür iradesiyle Allah’a inanmasına ve itaat etmesine bağlıdır. 

"Sen onların doğru yola yönelmelerini tutku derecesinde istesen de 

Allah, yoldan çıkardığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların asla 

yardımcıları da olmaz." (Nahl 16/37)  

Bütün bu âyetlerde de işaret buyrulduğu üzere O (sav)   sizin hidayet ve 

iyiliğinize, faydanıza, hayrınıza çok düşkündür, pek hırslıdır. Üzerinize toz 

kondurmak istemediği gibi, sizi mutluluğun zirvesine eriştirmek, selamete 
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çıkarmak, cennete ve rıdvana kavuşturmak için bütün hırsıyla ve var gücüyle 

uğraşır. Üstelik onun hırsı ve merhameti yalnızca Kureyş'e, Arab'a, şu veya bu 

kavme de değil, bütün insanlaradır. Ancak elbette müminlere ziyadesiyle 

olacaktır. Bu böyledir, çünkü o “raûf”tur. Re'feti çok fazladır, yani gayet ince 

bir şefkati ve derin bir merhameti vardır. Hem o “rahîm”dir. Fıtraten, 

doğuştan, yaratılıştan, Allah tarafından pek ziyade merhametlidir. 

Günahkârlara bile acır. Onların hiç vakit geçirmeden ayetlere iman edip, 

gereğince amel etmelerini ister. Keşke insanlar bu peygamberin kendilerine 

olan duygularını, iyiliklerine olan hırsını, mutluluklarına olan çabasını iyi 

bilselerdi. Belki değerlendirirler de iman ederlerdi! Bunu başarmanın altında o 

resulü iyi tanımak önemli bir gerekliliktir. Zira onu tanıdıktan sonra 

sevmemek mümkün değildir.  

Öyleyse meselenin bam teline dokunalım ve taşı gediğine koyalım; 

bütün insanların onu iyi tanımaları gerekir.  Bunun için de ondandan bahseden, 

onun hayatını, şeklini ve şemailini, güzel ahlakını anlatan eserleri okumanın 

gereği ortadadır. Konumuz kitap olunca hep okumak diyoruz ama aynı 

zamanda filimler, diziler, belgeseller ve sair görsel çalışmalar da bir o kadar 

önemlidir. Üstelik her mevsimi, her kutlu gün ve geceyi, her tarihi olayı birer 

vesile ederek, nefes alıp verişimizi bile bir fırsat bilerek siyer okumalıyız. O 

kadar çok kitap var ki bu konuda. Birisi bittiğinde aynı zevk ve heyecanı 

yaşamak için diğerini ele almalı ve okumalıyız, böyle eserlerin varlığına 

şükrederek, yazarına minnet ve şükranlar ile “Fatiha”lar göndererek.  

Dünyanın en büyük siyer kitabı çok şükür bizim dilimizde yazıldı. Allah 

Teâlâ’nın rahmeti M. Asım Köksal Hocamızın üstüne olsun. Ondan sonra en 

büyük olan “Siyer-i Şamî” de tercüme edildi. Resülullah (sav)   üstüne yazılan 

ansiklopediler bile artık elimiz altındadır. Bu konuda yazılan ilk eser de, son 

eser de Türkçe olarak elimizin altında bulunmaktadır hamdolsun. İşte bu 

elinizdeki de onlardan birisidir.  Daha ne!  

Hiç durmayalım, bir siyer okuma kampanyası başlatalım ve ilk üyesi 

kendimiz olalım. Okuma imkânı olmayanlara kitaplar hediye edelim, beraber 

okumaya gayret edelim. Ne yapabiliriz bu konuda? Düşünelim ve icra edelim! 

Peygamberimizi İyi Tanımalıyız 
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Hiç şüphesiz Hz. Muhammed(as) Allah’ın son peygamberidir. Üstelik 

belli bir kavme değil, kıyamete kadar Arap Acem bütün insanlığa 

gönderilmiştir. Bu yüzden Allah Teâla O’nu bütün bir insanlığın sevip 

beğeneceği özel bir biçimde yaratmıştır. Dış yapısı da, tıpkı iç dünyası kadar 

mükemmeldir. Bu yüzden “Allah’ı ve dinini bilmek, biraz da O’nu bilmeğe 

bağlıdır” dersek çok büyük bir laf etmiş olmayız. Hatta tecrübeme dayanarak 

söyleyebilirim ki, İslam’ı en kolay ve iyi öğrenmenin yolu, siyer okumaktan 

geçer. Ben kesinlikle böyle düşünüyorum ve bu sebeple siyer okumayı herkese 

tavsiye ederim. 

Allah’ın insanlığa bir lütfu olarak sevgili Peygamberimizin hayatı, diğer 

Peygamberlerin aksine, bütün ayrıntıları ile korunmuş ve kitaplara geçmiştir. 

O’nun, siyasi, idarî, hukukî, iktisadî, askerî hayatı; ibadet, ahlak, zühd, takva, 

tıp, eğitim gibi hayatının her yönü, hatta O’nun özel ve aile hayatında yediği, 

içtiği, giydiği, bindiği, kullandığı şeylere kadar yaşaması kayda geçmiş ve 

kitaplara konu olmuştur. Hakkında ansiklopediler yazılmıştır.  

Başta, bütün İslamî ilimlerin kaynağı olan Hadisler olmak üzere, O’nun 

hayatıyla ilgili kitapları okumak, ilimle birlikte aşk ve muhabbet içinde 

Mevla’ya manen yaklaşmak için bizlere fevkalade faydalı olacaktır. Şahsen 

fakir de hissetmişimdir ki, hayatımın en güzel, en coşkulu anları, siyer 

okuduğum veya anlattığım anlardır. İnsan, hayalen asr-ı saadete gidiyor, 

Âmine Hatunla seviniyor, Ebva’da annesini kaybeden yetimle ağlıyor. Rahip 

Bahira ile şaşırıyor. Hıra ile hareketleniyor, Aşere-i Mübeşşere ile coşuyor.  

O’nunla ve Ashab-ı Kiramla işkenceyi duyuyor, Habeşistan’la gurbeti yaşıyor, 

Taif’le eziliyor, Hicretle yenileniyor. Bedir’le zaferi tadıyor, Uhud ve 

Hendek’le sınanıyor, Fetih’le şahlanıyor, veda hutbesiyle insanlık dersini 

alıyor. Mescid-i Nebi ile kıvama eriyor, Kur’an’la yüceliyor, tebliğle adanıyor. 

Nihayet vefatıyla eli ayağı dökülüyor ve o korkunç sükûta düşüyor!  

İnsan O’nu okurken O’nunla aynileşiyor, özel ıstılahıyla “fena fi’r 

resul” oluyor. Bunun meyvesi de, sünneti bilerek bilinçli yaşamak oluyor. 

Varılan son nokta ise daha önce söylenmişti: Allah Teâla’nın muhabbetini 

kazanmak, rızasına ermek ve cennette cemalini seyretmektir! 

Ne büyük devlet! Düşüncesi bile derilerimizi ürpertiyor! 
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Şimdi değerli okuyucularımız, bu iman ve aklın, bu duygu ve 

düşüncelerin, bu davranış biçimlerindeki benzerlik veya aynîliğn bir de dünya 

çapında, en azından dünyanın neresinde Müslümanlar yaşıyorsa oralarda 

yaşayanlar için de ya aynı ya da benzer olduğunu düşünelim, bu ne büyük bir 

birlik teşekkülü, beraberlik sağlanmasıdır, tasavvur edebiliyormusunuz? 

Milyonlarca insanı birbirine benzeterek neredeyse iman ve akılda, sosyal 

olayları benzer yaşama ve sorunlara çözüm sunmada, bireysel ve toplumsal 

davranışlarda olduğu kadar duygu ve zevk dünyasında da muazzam bir birliğin 

oluşmasına vesile olmaktadır. Dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden 

güneyine kadar bütün Müslümanlar sanki bir sınıfta, bir muallimden ilim 

almış, ders görmüşlerdir. Aynı şeylere inanır, aynı şekilde düşünür ve 

davranırlar. Birbirleriyle karşılaştıklarında selam verip tanışmada, oturup 

sohbet etmede, yatıp uyumada, hatta af buyurun tuvalet usül ve adabında bile 

aynı düşünce ve davranış biçimi sergilerler. Müslümanlar ülkeleri çok farklı 

bile olsa, karşılaştıklarında asla birbirlerine yabancılık çekmezler. Hac 

ibadetinde biz bunu fiilen yaşadık. Bir Afrikalı zenci ile kucaklaşırken, bir 

Endonezyalı ile mütebessim musafaha ederken, bir Türkistanlı ile sohbet 

ederken, bir Amerikalı ile konuşurken, bir Yemenliyi, Mısırlıyı, Çinliyi 

dinlerken içimiz muhabbetle dolu, kalbimiz sevgi ve heyecanla kıpır kıpır, 

duygu ve düşüncelerimiz sanki aynı olduğunu yaşadık. Hatta ben, birbirlerinin 

dilini bilmedikleri halde arkadaş olup Harem-i şerifte, Arafatta birbirlerini 

bulan, ayrılırken adres vererek ülkelerine davet edenlere rastladım. Aralarında 

o kadar bir sevgi ve yakınlık oluşmuştu ki, hayret ettim, birbirlerine, kırk yıllık 

arkadaşların yaptığı “yok bu kılıbık, yok bu kazak” gibi şakaların bile 

yapıldığını gördüm. Türk olanlara “bu anlaşma ve konuşmayı nasıl 

başarıyorsunuz?” diye sordum, “biz de şaşıyoruz hocam ama galiba 

dindaşlığımızın sayesinde” dediler. Aynen öyledir. Çünkü duygu ve düşünce 

birliği onları işaretle bile kaynaştırıyordu. 

Bu, dünya idaresinde, ülkeleri yönetmede, karşılıklı ticaret ve iktisatta,  

hukukun evrenselleşmesinde, adaletin temininde, dünya barışının 

sağlanmasında, fakirliğin önlenmesinde, tabii felaketlerin açtığı zararların 

elbirliği ile atlatılmasında ve daha neler nelerde fertler ve devletler için ne 

büyük bir nimet, ne muazzam bir imkândır! Siyer okumak bunu öğretir insana! 
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Sevgili Peygamberimiz (sav)   evrensel bir öğretmendir. Bir peygamber 

olarak O’nun öğrettikleri sadece iman, ibadet, ahlak değil, bir başka ifadeyle 

sadece manevî ve uhrevî değil, aynı zamanda bir o kadar da dünyevidir, 

siyasidir, hukukidir, iktisadidir, askeridir. O, dağınık kabileleri birleştirerek, 

düşman oymakları kaynaştırarak, o coğrafyada olanların bilmedikleri ve 

yaşamadıkları bir toplum ve devlet hayatına dönüştüren büyük bir devrimcidir. 

O’nun Peygamberlik yönü kadar, bireysel olarak babalığı, eşliği, akraba ve 

arkadaşlığı, toplumsal olarak da devlet başkanlığı, yargıçlığı, komutanlığı, 

öğretmenliği de önemlidir; araştırılmalı, incelenmeli ve tanınmalıdır. İnsanın 

hayatının kalitesi ve saadetinin anahtarı işte buradadır. Himmeti olana “haydi 

buyurun, siyer meydanı yiğitlerini bekliyor” diyoruz. 

Bir şey daha; Onu tanımayan, onun yolundan ayrı yaşayanlar bize göre 

birer sefih ve bir çeşit mecnundurlar. Kendilerini akıllı sanmaları bir kıymet 

ifade etmez.  

Peygamberimizin Önderliği 

Bilindiği gibi peygamberlerin sonuncusu, İslam dininin en son, en tam 

ve en olgun halini insanlığa tebliğ ile vazifelendirilmiş olan Hz. Muhammed 

(sav)’dir. Onun getirdiği Kur'an son kitap, Kur'an’ın emir ve yasakları olarak 

tecellî eden ilahî kanunlar ise, her müslümanı bağlayan en son ve en temel 

yasalardır.2   

Hz. Muhammed (sav) bu dini sadece tebliğ etmekle kalmamış, aynı 

zamanda mükemmel bir örneklikle dini yaşamış, bireysel ve toplumsal hayat 

için ortaya muazzam bir uygulama birikimi koymuştur. Böylece İslam 

hukukunun temel kaynağı olan Kur'an’ın yanında, onun söz, iş ve uygun 

gördükleri olarak "Sünnet" dahi hukukumuz için ikinci bir asıl kaynak 

olmuştur.  Neticede Hz. Peygamber (sav), Medine'de kendi toplumunu 

oluşturmuş ve devletini kurmuş, aynı zamanda onun fiilen başkanlığını da 

yürütmüştür.  O, toplum açısından bakıldığında yalnızca bir devlet başkanı 

değildi. Aynı zamanda hâkim, komutan, öğretmen, diplomat vb. gibi toplum 

ve devletin bütün yönetiminde de örnekti. O, İslam'ın kurallarını tam bir 

                                                           
2 “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım, sizin için 

din olarak İslâmiyet’i beğendim.” (Maide, 3) 



42 

 

tarafsızlık içinde, hukukun üstünlüğünü esas alarak en adaletli bir biçimde 

uygulamıştır. Onun bu konuda ne kadar ciddi ve hassas olduğunu: "Vallahi, 

kızım Fatıma bile hırsızlık yapsa, O'nun da elini keserdim."1 demesi açıkça 

ilan etmez mi?   

Bütün bunları zikretmekten maksadımız, sözü şuraya getirmektir; 

O'ndan sonra beraber yaşamanın getirdiği en büyük zaruret olan devleti 

yönetmek, bir nevi O'nun görevini üstlenmektir. Bu görevi yürütene işte bu 

yüzden, “Peygamberin ardından giderek onu takip eden” anlamında “Halife” 

denir. İsimler çok da önemli değildir. Dolayısıyla zaman içinde halife yerine 

emir, sultan, hakan, padişah, başkan gibi başka isimler de verilmiştir, bugün de 

verilebilir. Asıl olan kelimeler değil manalardır. 

O zaman sormak lazım: Hiç şüphesiz hakkını vererek “Peygamber 

makamına” oturmaktan daha güzel, daha olumlu, daha şerefli, daha faziletli ve 

de daha sevaplı ne olabilir? Bu yüzden İslam’da hakkını vererek insanlara 

hizmet eden idareciler, belki de o ülkenin en faziletli ve en fazla sevap 

kazanan bahtiyar insanlarıdır. Bütün insanlara ona yardımcı olmak ve itaat 

etmek, dinî olduğu kadar aynı zamanda dünyevî bir borçtur. Elbette bunun tam 

tersi de aynı nisbette geçerlidir. 

Şunu hemen söyleyelim ki onun önderliği ve rehberliği insanların her 

kesimine her alanda devam etmektedir. O cahil kadar alime de, yönetilen 

kadar yöneticiye de, suçlu kadar hakime de, öğretmen kadar komutana da, 

çiftçi kadar tüccara da, hasta kadar doktora da, velhasıl hayatın her alanında 

herkese üsvei hasene, yani güzel bir örnekliği, kamil bir rehberliği devam 

etmektedir. Dünyada ondan başka böyle dört başı mamur ve örnek alınacak bir 

insan var mıdır? Bir alanda örnek olan nice insanlar, başka alanlarda en kötü 

örnek olabilmektedirler. Ancak sevgili Peygamber Efendimiz (sav) her alanda 

kâmil bir örnektir. Bu yüzden her zaman her insanın ondan alacağı örneklik 

vardır. İşte bu gerekçeyle onun hayatını ve şahsiyetini bilmek onun için 

elzemdir. 

Önderliği Devam Ediyor 

                                                           
1 Buharî, Enbiya, 54; Müslim, Hudud 2; Tirmizi, Hudud (1454) 
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Peygamber Efendimizin peygamberliği kendisiyle sona ermiştir. Ama 

din açısından mürşitliği, öğretmenliği, rehberliği ve dünya açısından hilafeti ve 

önderliği devam etmektedir. Onun irşat, talim, terbiye ile beraber siyasi, idari, 

hukuki, iktisadî yöneticiliği, ümmeti aracılığıyla aynen sürmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında adil ve ehil idareciler, insanları hakka davet eden tebliğciler, 

âlimler, mürşitler de Hz. Peygamber'in makamında oturarak, onun bazı 

görevlerini sürdürmüş olurlar.  Hiç şüphesiz İslam toplumlarında İslam’ın 

ortaya koyduğu adaletle hükmederek toplumu yönetmek, devletin devamlılığı, 

mülkün bekası, toplumun huzur ve saadeti, ailenin korunması, bireyin temel 

hak ve hürriyetlerinin gözetilmesinin teminatıdır.  İşte bu sebeplerden ötürü, 

böyle bir devleti kurmak kadar, bu devleti yönetmek, hatta bu yönetim için 

gerekli her alanda eğitilmiş uzman insanlar yetiştirmek ümmete farzdır.2 Evet, 

Müslüman bir milletin fertlerinden meselelere çözüm getirmesini bilen, söz 

sahibi, akıllı, bilgili kimselerin adil bir devlet düzeni kurmaları, adaletle 

hükmedecek adli mekanizmayı oluşturmaları ve bu evsafta hukukçu ve idareci 

yetiştirmeleri farz kılınmıştır.3  

Bilindiği gibi farz, yapılması sevap olarak Allah’ın rızasını kazandıran, 

terk edilmesi günah olarak cezayı hak ettiren, inkâr edilmesi kesinlikle dinden 

çıkmaya, Allah korusun küfre düşmeye sebebp olan dinî hükümlerdir. Din ile 

devlet arasındaki bu yakın ilişkiyi Resulullah (sav) Efendimiz şöyle 

açıklamaktadır: 

“İslam ile devlet başkanı ikiz kardeş gibidirler. İkisinden birisi 

kardeşsiz olamaz. İslam binanın temelidir, devlet başkanı da bekçidir. Temeli 

olmayan yıkılır, bekçisi olmayan da zayi olur.”34  

 “Çölde boş bir arazide bulunan üç kişiye kendilerinden birini emir 

seçip başlarına geçirmeleri gerekir.”5 

                                                           
2 Abdulkadir Udeh, İslam Ceza Hukuku Ve Beşeri Hukuk, 4/194 
3 Bkz. Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla Ahkam Hadisleri, 6/576, Krş. İ. Canan, age. 

2/283. 
3

 
5 Ahmed, Müsned, 2/177 
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“Üç kişi sefere çıktıkları zaman, kendilerinden birini emir (başkan) 

seçsinler.”6  

Bir memlekette Firavun rejimi bile olsa, ellerinden geliyorsa, yönetimde 

Yusuf’lar olmalıdır. Müslümanların olduğu mekânlar ya Müslümanlarındır, ya 

da öyle olmaya yakın bir adaydır. Sonuçta sevgili peygamberimizin risalet 

hariç bireysel ve toplumsal hayatta önderliği devam etmektedir.4  

İşte bütün bu değerlendirmeler sebebiyle ondan hakkıyla istifade etmek 

için onun hayatını çok iyi okumalı, ahlak ve gidişatını öğrenmeli ve 

uygulamalıyız. Siyer bu bakımdan hem çok önemli, hem bir o kadar da 

zevklidir.5 

Siyerin Doğuşu 

Sevgili Peygamberimiz Efendimiz aleyhisselatu vesselam insanlık için 

model seçilmiş rehber bir insan olduğu için hayatını okumak ve öğrenmek 

genelde bütün insanlar için fakat özellikle de Müslümanlar için fevkalade 

önemlidir. Az önce belirtmiştik ki, İslamı öğrenmenin en kolay ve en zevkli 

yolu Peygamberimizin hayatını öğrenmektir onun hayatını yani doğumundan 

ölümüne yaşantısını ahlakını kişiliğini öğrenmek bir mutluluk olduğu kadar 

örnek alacağımız izinden gideceğimiz bir insan öğrenmek olduğu için ayrıca 

gereklidir. O yüzden sahabenin hayatından başlayarak bugüne kadar İslamî 

eğitimde sevgili peygamberimizin hayatı hep okutula gelmiştir. Bugün de bir 

Müslüman mektebinin en önemli derslerinden birisi de siyer ilmidir. Değilse o 

mektebe İslami bir mektep denemez.  

Sevgili peygamberimizin hayatı bir yerde Kur'an'ın canlı tefsiridir. 

Zaten onun ahlakı anlatılırken Buna dikkat çekilmiştir: “Onun ahlakı 

kurandır”. Hal böyle olunca siyer ilminin iki kaynağı kendiliğinden ortaya 

                                                           
6 Ebu Davud, Cihad 80 
4 İleride “Gizli Davet ve İlk Müslümanlar” bölümünde “Siyer Okumak Önemlidir” 

başlığı ile anlatılan konu, aynı zamanda buranın da konusudur. Arzu ederseniz hemen 

okuyabilirsiniz. 
5 Bu işin ayrıntılarına girmek, onun şahsiyetini işlemek demektir. İnşallah biz onu ayrı 

bir bölümde ayrıntılı olarak göreceğiz. Şimdilik, “Neden siyer okumalıyız?” sorusuna 

cevap olacak kadarını görmüş bulunuyor ve bu kadarla yetiniyoruz. 
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çıkar. Birincisi Kur'an-ı Kerim ve onun tefsiri ile ilgili eserler, İkincisi de 

Peygamberimizin sözlerini, işlerini ve kabullerini anlatan hadis ve sünnet 

ilmidir.  Bu iki ilim dalı Peygamberimizin hayatını öğrenmede en sağlam ve 

en önemli iki kaynaktır. 

Sevgili Peygamberimizin vefatından sonra dünyaya dağılan ashab-ı 

kirama en çok sorulan sorular hiç şüphesiz Peygamberimize, onun hayatına ve 

işlerine dair olan sorulardır. Bu sorular ve verilen cevaplar içerisinde siyer 

ilmine Müslümanların ne kadar değer verdiği de kendiliğinden meydana çıkar. 

Hadisin toplanması çabaları bir yerde siyerin toplanması işidir. İşte tabiin 

döneminden başlayarak bugüne kadar birçok siyer ilmine dair çalışmalar 

yapılmıştır. Bunların bir kısmı defterlerde kalmış, bir veya iki mevzuyu 

işlerken, bir kısmı da onun hayatını bir bütün halinde işlemiştir. Bunların 

içerisinde bir kısmı zamanımıza kadar ulaşabilmiş, bir kısmı da maalesef 

tarihin karanlıklarında kaybolmuştur. 

Siyer alanında çok önemli rivayetleri bize sunan en önemli kişi, Urve 

ibn Zübeyr’dir. Hz.Urve, Efendimiz’in halası Safiye’nin torunu, yani büyük 

sahabi Zübeyr ibn Avvam’ın oğludur. Annesi ise Hz. Aişe’nin kız kardeşi 

Esma’dır. Urve bu iki büyük hanımın ellerinde yetişmiştir ve o bu yakınlığın 

verdiği avantajı sonuna kadar kullanmış, özellikle Aişe validemizin engin 

bilgisinden oldukça istifade etmiş ve bunları sonraki nesillere aktarmıştır.  

Urve ibn Zübeyr’den, İmam Zühri’ye gelene kadar onlarca âlim siyer 

alanında takdire şayan gayretler ortaya koymuşlardır. Nihayet İmam Zühri, 

siyer dalında ilk eseri yazmıştır.  Onun en gözde talebelerinden olan 

Muhammed İbn İshak (ö.151) gerçekten siyer alanında çok önemli bir isimdir. 

İmam Zühri onun hakkında; “Meğazi ilmini öğrenmek isteyen İbn İshak’a 

müracaat etsin” demektedir.  

Siyerin Kaynakları 

Yukarıda verilen bilgilerden de anlıyoruz ki, siyerin ilk ve en sağlam 

kaynağı Kur’an-ı Kerîmdir. O yer yer Peygamber Efendimiz (sav) in ve 

ashabın hayatını anlatır. Peygamberimiz bu Kur’an-ı Kerimi bize tebliğ etmiş, 

açıklamış, uygulamasını göstermiştir. Onun sünneti de böylece siyerin ikinci 
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kaynağını oluşturur. Tabi hadis kitapları tasnif bakımından olduğu gibi konu 

bakımından da çeşitlilik arz eder. Bu yüzden hadis edebiyatının tamamı 

kaynak olmaktadır. 

Az önce sahabe ve tabiinin siyer ve meğazi okumaya ve öğrenmeye 

teşvikini görmüştük. Onlardan gelen sözlü ve yazılı bilgiler de haliyle siyerin 

kaynaklarıdır. Zaten onlarla beraber siyer de yazılmaya başlanmıştır. 

Bizde siyere dair kitap denilince akla gelen ilk isim İbn İshak’tır. Bu 

büyük üstadın “Siretü İbn İshak” adı ile meşhur olan, ama asıl adı “Kitabü’l-

Mübtede ve’l-meb’as ve’l-meğazi” olan eseri, ne yazık ki hali ile günümüze 

kadar ulaşmamıştır. Ancak İbn Hişam’ın bu eserin büyük bir bölümünü kendi 

kitabı içinde nakletmiştir. Bu arada Muhammed Hamidullah başta olmak 

üzere, birkaç çağdaş âlimim eksik nüshalar ve bölümler üzerinde yaptıkları 

araştırmalar ile Siretü İbn İshak’ı baskıya verebilmişlerdir.  

İbn Hişam’ın (ö.218) adı ile meşhur olan eseri günümüze kadar gelmiş 

ve bu ilme büyük hizmetler etmiştir. Çok okunmuş, üstüne tehzib ve ihtisar 

çalışmaları yapılmıştır. Bugün bile bu eser, siyer ilmi ile uğraşan her kişinin 

başucu kaynaklarındandır.  

Siyer ve tarih alanında önemli bir âlim de Vakıdî’dir. Asıl adı 

Muhammed ibn Ömer el-Vakıdî (ö. 207) olan bu âlim, başta Hadis, Kıraat, 

Tefsir ve Edebiyat olmak üzere birçok alanda eserler vermiş olsa da, onun en 

meşhur iki eseri, el-Megaziyü’n-Nebeviyye ve Tarih-i Kebir’dir. Özellikle 

meğazi kitabı siyer konusunda oldukça önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Onun 

bir eseri de İbn Sa’d’dır. Onun bu talebesi, Tabakâtü’l-Kübrâ isimli eseri 

yazarak rivayet ilimlerine büyük hizmet etmiştir. İbn Sa’d (ö. 230) hocası 

Vakıdî’nin yanında bir taraftan ilim tahsil ederken, bir taraftan da onun 

eserlerinin kâtipliğini yapmıştı. İbn Sa’d, vefatına kadar hocasının yanından 

ayrılmayarak, ona karşı vefasını göstermiştir. Tabakât, bugün 13 cilt halinde 

basılmıştır. Bu önemli eserin ilk iki cildi risaletin genel bir tarihinden 

başlayarak, Efendimiz’in doğumuna, oradan da vefatına kadar çok önemli 

bilgiler içermektedir. Diğer ciltlerinde ise binlerce Sahabî ve Tabiîn hakkında 

malumatlar mevcuttur.  
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Siyer ilminde önemli bir isim de el-Belâzurîdir.  (ö. 279) Ensâbu’l-Eşraf 

adlı kıymetli eseri, hocası İbn Sa’d’ın Tabakat’ı gibi, birçok şahsiyet hakkında 

bilgiler verirken, özel olarak da, Efendimiz’in dedeleri, amcaları ve 

amcaoğullarından başlayarak, Emeviler döneminin sonlarına kadar büyük bir 

İslam tarihi niteliği taşımaktadır. Özellikle Efendimiz’i anlattığı bölümlerde 

çok orjınal ve başka hiçbir eserde olmayan bilgiler aktarmaktadır. Belâzurî’nin 

ikinci kıymetli eseri ise Fütühu’l-Buldân’dır. Bu eserde, Efendimiz’in 

hicretinden başlayarak, Hz. Ömer dönemindeki fetihlere kadar geçen süreci 

anlatır. Bu eserde de yine birçok eserde olmayan bilgilere rastlamak 

mümkündür. 

Zaman içinde Peygamber Efendimiz’i konu almasa da, bir şekilde siyeri 

doğru anlamamıza katkı sağlayacak başka kaynaklar da vardır. Mesela; 

Arapları konu alan edebi ve şiirsel metinler, tarih, coğrafya, nesep ve kabileler 

hakkında kitaplar, çeşitli lügatler, tefsir, fıkıh, kelam ve tasavvuf alanında 

yazılmış eserler, siyer ilmi için yardımcı kaynaklar sayılabilir. Bunları uzun 

uzadıya anlatmayı ilgili kitaplarına havale ediyoruz. Ancak burada, az önce 

yazdıklarımızın dışında bu ilmin çok okunan ve önemli görülen bazı 

kaynaklarını teberrüken zikredelim: 

Taberî (ö. 310), Tarihu’t-Taberî 

İbn Hazm (ö.456), Cevâmi’u’s-Sire ve Cemheretü Ensâbi’l-Arab 

İbn Esir (ö.630), el-Kamil fi’t-Tarih 

İbn Seyyidünnâs (ö.734), Uyûnü’l-Eser 

İbn Kayyim el-Cevziyye (ö.751) Zadü’l-Me’ad 

İbn Kesir (ö.774), el-Bidâye ve’n-Nihâye 

Markîzî (ö.845), İmtâu’l-Esma ve el-Haber ani’l-beşer 

İmam Kastalani (ö.924), Mevâhibü Ledünniye 
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Muhammed b. Yusuf ed-Dimeşki (ö.942) Siretü’ş-Şâmiyye (Sebilü’l 

Hüda ve’r Reşat…) 

Nûreddin Halebî (ö.1044), es-Siretü’l-Halebiyye (İnsanü’l-Uyûn)6 

Bu listedeki kitapların bir kısmı Türkçeye tercüme edilmiştir. Bunun 

yanında bu çağda Müslüman âlimlerin ve müsteşriklerin yazdığı bazı kitaplar 

da vardır. Bunların da bir kısmı çevrilmiştir. Bu isimler arasında M. Asım 

Köksal, Muhammed Hamidullah, Numan Şibli, Muhammed Ebu Zehra, Said 

Havva, Mevdudî, izzet Derveze’yi zikredelim. Yine Bütün Yönleriyle Asrı 

Saadet, Siret Ansiklopedisi ve nihayet DİA İslam Ansiklopedisi siyer için 

önemli derlemeleri ihtiva eden kıymetli eserlerdir. Bunlardan başka bazı 

kitaplar da kitap içinde yeri geldikçe zikredilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Bkz. http://www.siyervakfi.org/siyer-kaynaklarimiz 
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CAHİLİYE DEVRİ 

 

 

 

 

Zaman Mekân Ve Sebep 

Zaman itibariyle bizim bu kitapta işlediğimiz dönem, Peygamber 

Efendimiz (sav)in doğumu ile vefatı arasında geçen zamandır. Buna göre 

doğum tarihi, Hicretten önce 12 Rebîülevvel 53 / 17 Haziran 569 Pazartesi 

veya Hicretten önce 9 Rebîülevvel 51 (20 Nisan 571) Pazartesi günüdür.  

Vefatı ise 11/632 yılında 13 Rebîülevvel / 8 Haziran Pazartesi günüdür. 

Defnedilmesi ise bir gün sonra olan 14 Rebîülevvel / 9 Haziran Salı günüdür. 

Mekân olarak olaylar genellikle Arap Yarimadasında Hicaz bölgesinde 

geçer. Mekke ve Medine merkezde olan iki büyük şehirdir. Olaylar ağırlıklıklı 

olarak buralarda ve çevresinde yaşanır.  

Bu devri öğrenmenin sebebi, siyer ilmini öğrenmeye yardımcı 

olmasındandır. Bütün siyer kitapları bu cahiliye devrini tanıtarak işe başlarlar. 

Bunun sebebi açıktır. Kısaca işaret edelim:  

Elbette bu dönemi bilmek, İslam ile gelen yeni düzen ve yeni hayat tarzı 

ile eski cahiliye düzen ve yaşama biçimi arasında sağlıklı bir mukayese ve 

değerlendirme yapabilmek için gereklidir. Böylece, bir yandan İslam ile gelen 

nimetin büyüklüğünü kavrayabiliriz, bir yandan da bu nimetin tahakkuku için 

Sevgili Peygamber Efendimiz (sav)’in ve ashabının çaba ve gayretlerini görür, 

onların insanlık için katlandıkları fedakârlıklara bakarak bunlardan dersler ve 

ibretler alırız. Bunlar ise hem onlara karşı içimizde sevgi ve saygı doğururken, 

hem de imtihan ve fedakârlık sırası bize geldiğinde kendi zamanımızda neleri 
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nasıl yapacağımızı öğreniriz. İyi bir Müslüman olarak dünya sınavında başarılı 

olmak için, siyerden öğreneceğimiz çok şeyler vardır. Bu yüzden daha önce de 

belirttiğimiz gibi fert ve toplum için siyer okumak, Peygamber Efendimiz 

(sav)in izini takip ederek Allah Teâlâ’nın sevgisine kavuşmak vazgeçilemez 

bir gerekliliktir.  

Şimdi kısaca o devri tanımaya çalışalım. 

Cahiliye Devri 

İslam öncesi Arapların inanç, âdet ve uygulamalarına cahiliye âdetleri, o 

devir veya döneme de “Cahiliye Devri” denir. Cahiliye, elbette hiç bilgisi 

olmayan anlamına gelmez, özellikle belli bir döneme işaret eder. Bu kavram, 

Arapların İslam’dan önceki inanç, tutum ve davranışlarını İslam sonrası 

dönemden ayırmak için kullanılmıştır. Hayata karşı bilgisiz insandan ziyade 

şirk, küfür ve isyan gibi günah olan inanç, söz, fiil ve davranış sahiplerine de 

cahil denilmiştir. O çağda yaşayan diğer toplumlarda olduğu gibi o dönemdeki 

Araplarda da kibir, asabiyet, içki, kumar, kan dökme, hırsızlık yapma, yetim 

malı yeme, kız çocuklarını toprağa gömme, putperestlik, zulüm ve haksızlık 

vardı. İslam’a uymayan her türlü inanç, söz, fiil ve davranış bu “cahiliye” 

kavramı içerisinde değerlendirilmiştir. Yoksa onlar arasında da az ileride 

göreceğimiz gibi ilim, sanat ve kültürden az çok bir nasip görülür. 

Evet, Hz. Peygamber (sav) “cahiliye” kelimesi ile ifade edilen öyle bir 

devirde gelmişti ki, o günün cemiyeti, tarihinin en karanlık, en vahşetli ve 

dehşetli devresini yaşıyordu. İnsanlar, yerleri ve gökleri yaratan bir Allah 

Teâlâ’nın varlığını kabul etmekle beraber, güya ona ulaşmak için aracı ve 

şefaatçi olarak seçtikleri putlara tapıyorlardı. Evet, maalesef aklı ve mantığı bir 

kenara atarak, kendi elleriyle yaptıkları veya yonttukları taştan veya ağaçtan 

putlara tapıyorlardı. Yaşadıkları hayatın ise din ve ubudiyet, yani kulluk ile 

hiçbir ilişkisi yoktu. Hz. İbrahim’den kalma bir Kâbe’ye tazim ve hac 

ibadetinin bazı kısımları vardı din olarak. Bunların putlara tapmayanlarına 

“hanif” diyorlardı. Az da olsa, dışarıya gidip gelenler içinde hıristiyan olanlar 

da vardı. Yahudiler ise ya ticaret, ya hıyanet için mekke’de dolaşıyorlardı. 

Dini hayat diye bir şey sanki yok gibiydi. 
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Kanun diye uyulan ise sadece kuvvetlinin keyfi ve arzusu idi. Böylece 

zulüm, gasp ve yağma sıradanlaşmıştı. Köleler, garipler ve kadınlar insan 

olmanın hak, hukuk ve hürmetinden nasibi olmayan zavallı kimseler olarak 

sıradan bir eşya muamelesi görüyorlardı. Fakir fukara ve yabancılar genellikle 

himaye edenleri olmadığından ayaklar altında eziliyordu. Kavmin ileri gelen 

bir avuç kuvvetli zorbaları ve onların eman / garanti verdikleri dışında kalan 

insanlar çaresiz durumlara düşmüş, acziyet içinde inim inim inlemekteydiler. 

Gerçi “hılfu’l fudul” gibi birkaç vicdanlı insanın oluşturduğu yapılanmalar 

varsa da, bu kadarcık su, o koca zulüm yangını söndürmeye yetmiyordu. 

O günün cahiliyesi altında ne dini hayat, ne medeni ve ictimaî hayat, ne 

de hukuki ve siyasi hayat hayat değildi. İnsanlar leş gibi zulüm, yağma, alkol, 

kumar, fuhuş ve benzeri sefahatler içinde her an ölüm kokan bir hayatı çaresiz 

yaşamak zorundaydılar. Bu genelin yaşadığı hayattı.  

Elbette onlar arasında hala iyi kalabilmiş, aklını ve vicdanını yitirmemiş 

insanlar da vardı. Hatta o dönemde Arapların bazı iyi hasletleri de vardı. 

Mesela cömertlik, ahde vefa, misafirperverlik, zayıfı kollamak, sığınanı 

himaye etmek, felaket karşısında sabırlı davranmak gibi güzel davranışlar 

övülürdü. Onların arasında içki içmeyen, fuhşa yanaşmayan, hırsızlık 

yapmayan, kan dökmeyen ve puta tapmayan insanlar da vardı. Ancak İslam’ın 

onaylamadığı puta tapma ve kan dökme gibi Allah’ın yasaklamış olduğu 

davranışlar o döneme damgasını vurmuştur. Bundan dolayı o dönemin inanç 

ve âdetleri, “Cahiliye” diye adlandırılmıştır. İslam geldikten sonra bu çirkin 

davranışların hepsini yasaklamıştır. Şimdi bu özet olarak anlattıklarımızı biraz 

açalım isterseniz. 
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ARABİSTAN VE ÇEVRESİ 

 

 

 

 

Miladi 6. Yıllardan bahsediyoruz. Lütfen kitabımıza aldığımız Arabistan 

haritasını şöyle bir karşınıza alınız. En azından hafızanızdaki resmi şöyle bir 

gözünüzün önüne getiriniz. Kabataslak gördüğümüz manzara şudur:  

Arabistan, tıpkı bizim ülkemiz gibi üç tarafı denizlerle çevrilmiş bir 

yarımadadır. Doğuda Basra Körfezi, batıda Kızıldeniz, güneyde Hint 

Okyanusu vardır. Kuzey tarafı ise Asya ve Afrika kıtasının kara parçalarına 

bitişiktir.  

Peygamberimizin hayatının geçtiği ağırlıklı bölge Kızıl denize yakın 

bölgelerdir. Bu bölgenin genel adı “Hicaz”dır. O zaman burada üç büyük şehir 

vardı; Mekke, Yesrip ve Taif. Bu bölgenin doğusunda Necid ve Yemame 

bulunmaktadır. Daha doğuya gidilirse Bahreyn sahilinden Basra Körfezine 

ulaşılır. Hicaz bölgesinin güneyinde ise Yemen bulunur. Oradan doğuya doğru 

gidildiğinde Okyanusu'nun kıyısı boyunca Hadramut, Basra Körfezine giriş 

yakınlarında da Umman bölgesi bulunmaktadır. Kuzeyde Suriye ve Irak 

topraklarında genellikle Sasaniler ve Bizans hâkimdir. 

Hicaz’a bitişik Kızıldeniz'in karşı sahilinde Habeşistan bulunmaktadır. 

Onun yukarısından Mısırlılar yaşamaktadır. Etrafı mümbit topraklarla çevrili 

olan Arabistan'ın kendisi genellikle kurak topraklara sahiptir. Arabistan’ın orta 

kesiminde büyük çöller vardır. Belki bu yüzden Hicaz bölgesinin etrafında o 

zamanlar büyük devletlerin hep işgal savaşları olmuştur. Çevrelerinde 

kıyametler koparken Hicaz bölgesi bu savaşlardan hep uzak kalmıştır. Belki de 

sömürülebilecek zenginliklerinin olmaması, burada yaşayan Araplara, 

üzerinde hürriyet içinde yaşayacakları bir toprak parçası bırakmıştır.   
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Bu toprakların sahipleri, o zaman bilinen üç kıtanın ortasında yer alan 

bu bölgeden etraftaki yerleşim yerlerine uzun yolculuklar yaparak ticarette 

maharet kazanmışlardı. Allah'ın evinin, yani Kâbe’nin kendi topraklarında 

olması, bu insanlara bir saygınlık ve ayrıcalık kazandırmıştır. kur'an-ı Kerim 

Kureyş suresinde buna işaret eder.7 Böylece bu insanlar az önce saydığımız 

ülkelere yaptıkları ticari seyahatlerde onlar ile dini, siyasi, sosyal, kültürel bir 

takım irtibatlar içinde idiler.  Bu Topraklara putperestliğin böyle bir etkileşim 

ile geldiği bildirilir.  

Arabistan'da Kurulan Devletler 

 Haritaya biraz daha yakından bakacak olursak görürüz ki Arap 

yarımadasının kuzeydoğusuna Sasani İmparatorluğu hâkimdi. Devrin iki 

süper gücünden birisi olan Sasaniler kuzeyde Hazar denizi'nden Afgan 

topraklarına, doğuda Amuderya ile güneybatısındaki gölgelere kadar geniş bir 

coğrafyaya hâkimdi. Mezopotamya denilen mümbit topraklar bu devletin 

elindeydi. Zaman zaman sınırdaş oldukları Bizanslılarla savaşırlardı.  Hatta bir 

ara Bizans'ın başkenti kostantiniye’ye / İstanbul'a kadar işgal etmişlerdi. 

Kur'an-ı Kerim'in Rum suresinde bu olaya işaret vardır. Ülkeyi “Kisra” 

                                                           
7 “Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı 

için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin 

Rabbine kulluk etsinler.” (Kureyş, 1, 2, 3, 4.)  

“Kureyş kabilesi, Araplar’ca kutsal sayılan Kâbe’nin gözetim ve bakımını 

üstlendikleri için diğer Arap kabileleri onlara büyük saygı gösterirlerdi; özellikle 

Kâbe’yi yıkmaya gelen fil ordusunun mûcizevî bir felâkete mâruz kalarak Kâbe’yi 

yıkma teşebbüslerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Kureyşliler’in kabileler 

nezdindeki saygınlığı iyice arttı. Emîrler ve krallar onlara saygı gösterir, başkaları 

çöllerde haydutlar tarafından saldırılara uğrarken Kureyşliler güven içerisinde yazın 

Tâif’in serin yaylalarına, kışın da Yemen’in ılık bölgelerine serbestçe seyahatlerde 

bulunarak büyük kazançlar elde ederlerdi. Hatta Kureyş’in ticaret kervanları kış 

aylarında Somali ve Habeşistan’a, yaz aylarında da Suriye, Mısır, Irak ve İran’a kadar 

giderlerdi. Mekke’nin bulunduğu bölge tarım ve hayvancılığa elverişli olmadığı için 

halkın ticaretten başka gelir kaynağı yok denecek kadar azdı. Hac mevsiminde kurulan 

panayırlar ticaretlerinin canlanmasına vesile olduğu gibi buralarda düzenlenen şiir, 

hitabet vb. yarışmalar da dil, edebiyat ve kültürün gelişmesini sağlıyordu. İşte sûrede 

Allah’ın onlara lutfettiği bu imkânlar hatırlatılmakta, özellikle Kâbe’ye vurgu 

yapılarak “Şu evin (Kâbe) rabbine kulluk etsinler” buyurulmaktadır.” (Bkz. Kur'an 

Yolu Tefsiri, Kureyş Suresi.) 
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denilen krallar yönetirdi. Din olarak ateşe tapma dini olarak bilinen mecusilik 

bunlar arasında yaygındı. İslam’ın doğuşu sırasında kendi aralarındaki taht 

kavgalarından dolayı İslam ile doğrudan mücadeleye girişmemişlerdir.  

Müslümanların sasaniler ile karşılaşmaları daha çok Hz Ömer devrinde İran'ın 

fethi ile olacaktır. Tabi bu Krallık altında yaşayan bir hayli Arap kabileleri 

vardır. 

 Arabistan'ın kuzeyinde yaşayan ikinci süper güç ise Bizanslılar idi. 

Doğu Roma İmparatorluğu da denilen bu devletin batıda Tuna nehrinden 

başlayan toprakları doğuda Anadolu ve Suriye topraklarına kadar uzanır. Bu 

yüzden sınır komşuları oldukları Sasaniler ile mücadeleleri hiç eksik 

olmuyordu. Çünkü bu beldenin en verimli toprakları, bugünkü ifade ile Cezire, 

Şam, Suriye, Filistin, Ürdün ve Arabistan'ın kuzey kesimleri genellikle 

Bizans'ın elindeydi. Kıptîlerin yönetiminde olan Mısır ve daha ötesi Kuzey 

Afrika da bu krallığın hâkimiyetinde idi.  

Bu iki süper güç arasında büyük bir reKâbet vardı. Bu reKâbet zaman 

zaman Arabistan'ın güneyinde de kendisini gösterdi. Bu yüzden Yemen 

toprakları bazen Bizans'ın bazen de Sasanilerin eline geçerdi. Bizans'ın hâkim 

olduğu topraklarda genellikle Hristiyanlık dini hâkimdi.  

Hicaz bölgesinde köklü bir devlet yoktu. Güney Arabistan'da Yemen'de 

kurulan Sebe Krallığı meşhurdur. Himyerî’ler de Güney Arabistan'da güçlü 

bir devlet kurmuşlardır. Bölgede zaman zaman Habeş hâkimiyeti de görülür. 

Kuzey Arabistan'da ise Nebatiler, Tedmürlüler, Gassani’ler ve Hire’liler de 

devlet kurmuş Araplardır.  

Hicaz Bölgesi 

Etrafı saydığımız devletler ve milletler ile çevrili olan Hicaz bölgesinde 

köklü bir devlet yoktur ama bu topraklarda öteden beri kavim ve kabileler hep 

olmuştur. Arap Yarımadası’nda çok eski dönemlerde yaşayan ve sonradan 

soyları yok olan Ad, Semut ve Medyen gibi kavimler vardı. Kur’an bunların 

kıssalarını anlatır. Bunların dışında Kahtani ve Adnaniler de yarımadada 

yaşamaktaydı. Kahtanilerin ana vatanı, Yemen’di. Adnaniler ise Araplarla 

karışmış ve Araplaşmış bir topluluktu. Bunlara Hicaz Arapları da denir. 
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Hicaz, zaman zaman yabancıların ilgisini çekse de hiçbir dönemde 

yabancı istilasına uğramamıştır. Bunda bölgenin verimsiz topraklar oluşu 

kadar, dağlık ve haliyle yollarının dar ve bölgeye asker sevkinin güç oluşu da 

etkili olmuştur. Hicaz halkı nesiller boyu hür yaşamış, soy ve diline yabancı 

unsurlar karışmadan safiyetini korumuştur.8 

Hicaz bölgesi genellikle üç şehir etrafında kümelenmiş Arap 

kabilelerinden oluşur. Bu şehirler Mekke, Taif ve daha sonra adı Medine 

olarak değişecek olan Yesrip’tir. 

 Mekke, yeryüzünün en eski şehirlerinden birisidir. Ne zaman 

kurulduğu hakkında kesin bilgimiz yoktur. Bazı kaynaklarımızda Hz Havva 

cennetten çıkarıldığında Cidde yakınlarına indirildiği ve Hz Âdem ile Arafat'ta 

buluştukları ve daha sonra orada yaşadıkları kaydedilir. Kâbe’yi ilk inşa 

edenin Hz İbrahim olduğu Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Oğlu İsmail ile beraber 

Kâbe’yi inşa eden Hz İbrahim, Allah Teâlâ’nın emri ile hac ibadeti için bütün 

insanlığı buraya davet etmiştir. Hz. İbrahim yıllar önce eşi Hacer ile oğlu 

İsmail'i, Allah Teâla’nın emri ile o zaman ot bitmez, kuş uçmaz kervan 

geçmez bir yer olan bu boş araziye bırakmıştı.   

Burada daha önce Amelika denilen bir kavmin yaşadığı söylenir.  Hz. 

İsmail ve annesi orada yaşarken, Yemen'den gelen Cürhüm kabilesi izin 

alarak buraya yerleşirtir. Hz. İsmail bu kabileden evlenmiş, annesiyle birlikte 

bu kabileyle kaynaşıp birleşmiştir. Peygamberimizin soyu da bu aileden 

gelmektedir. Bu sayede Mekke canlı ve büyük bir şehir olmuştur. Çünkü Kâbe 

sayesinde büyük bir dini merkez olmuştur. Bütün insanların onu ziyaret 

maksadıyla yapmış oldukları seferler, aynı zamanda ticareti de beraberinde 

getirmiştir. Kureyş’in Peygamberimize karşı çıkma sebeplerinden birisi de, 

yeni din ile böyle bir imkânım kaybolma tehlikesinden korkmalarıdır.  

Yesrib'in ilk sakinleri de Amalika kavmi idi. Bunların nasıl yok 

olduklarını bilmiyoruz. Onların yerine Yemenden göç eden Evs ve Hazreç 

isimli iki amcaoğlu kabile buraya yerleşmiştir. Dikkat çeken bir durum da 

şudur; milattan önce 586 yılında Babil kralı Buhtunnasır Kudüs'ü işgal edip 

                                                           
8 Bkz. İbrahim Sarıçam, İlk Dönem İslam Tarihi, s. 10; Muhammed Hamidullah, İslam 

Peygamberi, C 1. s.25. 
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buradaki Yahudileri esir alarak Babil’e sürmüştü. Bu arada bazı yahudi 

kabileleri güneye kaçarak Hayber Fedek Teyma ve Yesrib'e yerleşmişlerdi. 

Daha sonra hıristiyan Roma İmparatorluğu'ndan kaçan Yahudilerin de bu 

bölgeye geldiklerini biliyoruz. Peygamberimiz Yesrib'e hicret ettiği zaman 

orada üç Yahudi kabilesi vardı: Kaynuka, Nadır ve Kurayzaoğulları. Orada 

yaşayan Araplar ise Evs ve Hazreç isimli iki akraba kabile idi. Yahudiler kök 

itibariyle amcaoğulları olan bu iki kabileyi sürekli birbirine karşı kışkırtıp 

savaştırmışlardı. Bu yüzden onları zayıf düşürmüşler ve şehrin hâkimiyetini 

hep ellerinde tutmuşlardı.  

İslam geldiğinde bu iki kabileyi birleştirip kardeş eyledi. İslamiyeti ve 

Peygamberimizi kutsal kitaplarındaki bilgilerden iyi tanıyan bu Yahudiler, bu 

dini ve son peygamberi kendilerinden bekledikleri için şaşırdılar, “devlet ve 

iktidarımızı kaybederiz” korkusuyla hak olduğunu bile bile Peygamberimizin 

davetini kabul etmediler. Ne garip, kutsal kitaplarında yazılanları inkâr 

etmenin bir faydası olmayacağını da bilmeleri gerekmez miydi? Kendilerini 

beğenmiş bu gururlu ve kibirli millet, sırf kıskançlıklarından ve hâkimiyet 

endişelerinden ötürü hakkı reddettiler. Fitne ve fesatlıklarla sürdürdükleri 

hâkimiyetlerini de haliyle kaybettiler. Şaşılacak bir mantıksızlıkla hak din ve 

Peygambere karşı çıkarlarken, acaba bir yerde kendi din, tanrı ve kutsal 

kitaplarına da isyan ettiklerinin farkında değil miydiler? Ve nihayet bu isyanın 

bedelinin büyük bir azap olacağını bilmiyorlar mıydı? Ellerindeki kitabı 

okuyup dururken nasıl böyle bir cehaletten bahsedebilirler? Sonra 

Peygamberimiz Araplardandı ama bütün insanlığa gönderilmişti. Yanında 

Arap Acem fark etmezdi. Devletlerini kaybederler demek de neyin nesiydi? 

Hâlbuki inansalar ve destekleselerdi, bilgi ve tecrübeleri bakımından devlet ve 

millet içinde çok farklı bir yere sahip olabilirlerdi. Kendi kâfirlikleri ve 

ahlaksızlıkları sonuçta o topraklarda varlıklarını bile sona erdirdi. Tamamen 

yok oldular. 

 Taif, Mekke'nin güneydoğusunda, Mekke'ye 88 kilo metre uzaklıkta bir 

şehirdir. 1700 rakımlı bu şehir kışları soğuk, yazları serin geçen bir bölgededir. 

Dolayısıyla Kureyşin zenginlerinin yazlık edindikleri bir yer olarak meşhur 

olmuştur. Mekke'ye göre daha yeşil, sulak ve mümbit topraklara sahiptir. 

Şehrin sakinleri ağırlıklı olarak Sakif kabilesine mensuptur. Taifliler harp 
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aletleri yapan, güzel ok atan ve haliyle bunlarda övünen, kahramanlığı seven, 

nispeten kültürlü bir şehirdi. 

 Arabistan'daki bu üç şehire belki Hayber’i de katmak mümkündür. 

Hayber, Medine'ye 180 kilometre uzaklıkta Hicaz bölgesinin en kuzeyinde 

bulunan bir şehirdir. Çevresinde Fedek, Teyma ve Vâdil Kura gibi merkezler 

vardı. Burada yaşayanlar ağırlıklı olarak yahudilerdir. Verimli arazileri 

içerisinde yetişen bereketli Hayber hurmaları çok meşhurdur. Ayrıca Ticaret 

kervanlarının uğrak yeri olduğu için ticaretten de nasibini alan bir şehirdir. 

Dolayısıyla Hicaz bölgesinin diğer şehirleri ile çok yakından irtibatı vardır. 
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SİYASÎ VE İDARÎ HAYAT 

 

 

 

 

Mekke’de bildiğimiz anlamda bir “devlet” yoktur. Çünkü bir devletin 

devlet olarak var olabilmesi için her şeyden evvel o devletin bir devlet 

başkanı, yeterli yardımcıları ve memurları, halkı, ülkesi, yani belli bir toprağı 

olmalıdır. Sonra hâkimiyeti, yani kanun koyup onu uygulayacak güç, kuvvet 

ve iktidarı, devletin mali işlerini yürütecek vergi ve hazinesi, işlerini 

yaptıracak memurları ve kendini iç ve dış düşmanlarına karşı koruyacak silahlı 

insan gücünün olması gerekir. Mekke’de bunların çoğu yoktur. Yani ne devlet 

ve başkanı, ne veziri, ne memuru, ne ordusu, bütçesi, ne de sınırları belli bir 

toprak parçası vardır. Şehirler ve kabileler müstakil olarak kendi kendilerini 

idare ediyorlardı. Örf ve adetler, gelenekler ve nihayet güç, kanun yerine 

geçiyordu.  

“Peki, şehrin ve kabilelerin yönetimi nasıldır?” diye sorular elbette akla 

gelir. Çok basit bir yönetim tarzları vardı. Önce kabile idaresini görelim. 

Kabile, kendisine reis denilen bir kişiyi başkan seçer ve bu reis 

riyasetinde içtimaî düzenlerini kendi aralarında istişare ile temin ederlerdi. 

İlginçtir ki reis seçimi babadan oğula geçmekten ziyade ehliyete bakılarak 

yapılırdı. Ancak çocuklardan biri gereken nitelikleri taşıyorsa başkan 

olabilirdi. Hatta babasını temsil kabiliyetine sahip ise ona öncelik verilirdi. Bu 

açıdan bakıldığında Araplarda krallık ve veliahtlık sistemi yoktu. Bu illet 

Emeviler döneminde çevre devletlerden alınarak Müslümanlara dayatılan 

çirkin bir bid’at idi. 

Başkan seçilecek kişide akıl, bilgi, beceri, cesaret, kahramanlık ve 

cömertlik gibi bazı özellikler aranırdı. Bu yüzden serveti de dikkate alınırdı. 

Reisler genellikle kabilesine danışarak iş görürlerdi. Kabile başkanının görevi, 
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kabile arasında bir nevi hakemlik yapmaktı. Problemler kabilenin örfüne göre 

çözülürdü. Haliyle reisler sözü dinlenen kimselerdi. Genellikle bilgili ve 

tecrübeli olduklarından belli bir yaşın üstünde insanlardı. Onlara seyyit, şeyh 

veya melik denmesi de bunu ifade eder.    

Bunun yanında kabile başkanına danışmanlık yapan bir de meclis 

olurdu. Yerleşik hayata geçenlerde göçebelerdeki meclis yerine “mele” 

denilen bir kurum geliştirilmişti. Mele, her kabilenin önde gelenlerinden bir iki 

kişinin seçilmesiyle oluşturulan bir meclisti. Bu kurumun çekirdeğini Kusay 

oluşturmuştu. Toplantı yeri olan “Dar’ün Nedve”de toplanırlar ve şehrin 

tamamını ilgilendiren işleri görüşürlerdi. Mekke Döneminde bu meclisin 

üyeleri Hz. Peygamberin baş muhalifleriydi. 

Kabilelerin birleşmesinden şehirler meydana gelirdi. Şehrin genel 

sorunları olursa reisler zaman zaman Kâbeye yakın bir yerde bulunan Daru’n 

Nedve’de toplanır, ortak bir karar almaya çalışırlardı. Câhiliyye devrinde 

Mekke ve etrafı siyasî bir nizamdan, içtimaî bir düzenden mahrumdur. Mekke, 

Taif ve Yesrip içinde yaşayanlar az çok şehir hayatı yaşasalar bile çevre 

ahalinin ekserisi badiyede göçebe hayatı yaşıyordu.  

İnsanlar kabîlelere bölünmüşlerdi. Bu kabileler, özelliklede de 

göçebeler, devamlı surette birbirleriyle reKâbet ve çekişme hâlinde idiler. Her 

an başkalarına saldırmaya, insanların mallarını talan etmeye, namusunu 

lekelemeye, esir aldıklarını köle edinerek satmaya veya kullanmaya hazır bir 

hayat tarzı içinde bulunuyorlardı. Baskın ve yağmacılığı, âdeta kendileri için 

bir geçim vasıtası kabul etmişlerdi. Kendilerine düşman olan kabîleye 

baskınlar düzenler, develerini sürüp götürürler, kadın ve çocuklarını esir 

alırlar, pazarlarda satarlardı. Adiyat suresinin ilk ayetleri harika bir üslup ile 

böyle bir manzarayı taplolaştırır. 

Cahiliye Araplarının aralarında düşmanlık eksik olmazdı. Bir kabilenin 

diğerine yaptığı kötülükleri, karşı kabîle de intikam adıyla bazen aynıyla, 

bazen de fazlasıyla yapmaya uğraşırdı. Harp, baskın, çarpışma, ruhlarına ve 

hayatlarına öylesine işlemişti ki, başka kabileler arasında üzerlerine saldıracak 

kabîle bulamazlarsa, birbirleriyle savaşırlardı. Şâir Kutamî, "Kardeşlerimizden 

olan Bekr'lerden başkasını bulamazsak, onlara saldırırız!" beytiyle bu hususu 
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anlatmak ister. Mehmet Akif’in “Bir Gece” şiirinde bu tür olayları kısa ve öz 

olarak nasıl anlattığını görmüştük hatırlarsanız.  

Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta  

Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. 

 

Öteden beri, kabileler ve aşiretler hâlinde yaşayan bu insanlar merkezî 

bir hükümet etrafında toplanmayı düşünmemişlerdi. Bu sebeple yarımada, 

medenî ve sosyal kanunlardan mahrum bulunuyordu. Bu yüzden de karşılıklı 

zulümler eksik olmuyor, çarpışmalar, vuruşmalar devam edip gidiyordu. 

İsteyen istediğini, gücü yettiği takdirde yapabiliyordu. Güçlünün ve itibarlının 

yaptıkları daima yanına kâr kalırdı. 

Sonuç itibariyle cahiliye döneminde bizim anladığımız manada bir 

devlet yoktur. Ne bir devlet, ne de bir devlet başkanı yoktur. Otorite ve 

hâkimiyet yok, sınırları çizilmiş ve teşkilatlanmış bir ülke, yani toprak yok, 

kanun yok, sosyal düzenlemeler yok, memur yok, devlet bütçesi yok, tahsildar 

yoktur. 

Muhammed Hamidullah “İslam Peygamberi” isimli eserinde önce 

şunları söyler: “49. Mekke, bir Şehir-Devlet olarak, tamamen oligarşik bir 

temel üzerine oturtulmuştu. “Resmî görevler” on kadar aile arasında babadan 

oğula geçen bir anlayışla elde edildiğinden, idarî işler çok sayıda insana 

bölüştürülmüş durumdaydı. Bu “bakanlar kurulu”, bütün yetişkin yurttaşların 

katıldığı bir “parlamento” tarafından denetleniyordu”. (Ayrıca bkz. 1351-1425. 

paragraflar)  

Şu cümlesi de bilinen anlamda bir devletin olmadığını ifade eder: 

“1352. Bir hükümdarlık yetkisini tevarüs etmek şöyle dursun, Muhammed 

(AS), hiçbir zaman hükümdarlık altında bir araya gelmemiş olan bir ülkede 

Devlet örgütleyen ilk kişi olmuştur.” Bu son cümle önemlidir: “Muhammed 

(AS), hiçbir zaman hükümdarlık altında bir araya gelmemiş olan bir ülkede 

Devlet örgütleyen ilk kişi olmuştur.” 

O zaman Daru’n Nedve”yi tanımamız gerekir. 

Daru’n Nedve 
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Şamil İslam Ansiklopedisi “Daru’n Nedve”yi şöyle tanıtır: “İslâm'dan 

önce Cahiliyye çağında Mekkeli müşriklerin toplantı ve istişâre yeri; Şehir 

meclisi; Cahiliyye devri Mekke şehir devletinin parlamentosu.”    

Aynı kaynaktan özetleyerek bu kurumu tanımaya devam edelim. 

“Dâru'n-Nedve'ye katılan ve yaşları kırkın üzerinde olması şartı aranan Nedve 

heyetinin bir araya gelerek şehir halkının mülkî ve dînî meselelerini görüştüğü 

de ileri sürülmüştür. Dâru'n-Nedve, Mekke şehir devletinin yönetimi ile ilgili 

olarak verilecek her türlü hüküm ve kararın alındığı bir yer olup bugünkü 

anlamı ile tam bir parlamento ve yasama meclisi durumunda idi.” 

O günkü şehir yönetiminde olan şudur: Her kabilenin bir “reisi” vardır 

ve genellikle işler, bu “kabile reislerinin” hatırı sayesinde akrabalık ve 

asabiyet duygularıyla yürütülür. Mekke’nin gördüğü en büyük liderlerden 

Kusay çok akıllı bir idareciydi. Şehrin işlerini kabileler arasında taksim ederek 

hâkimiyet adına iç kavgaları bitirmişti. Taksim ettiği görevler de hacılara 

yemek verme, su içirme, Kâbe örtüsü ve anahtarı taşıma, sancak taşıma vs. 

gibi basit işlerdi.  

Daru’n Nedve’yi “parlamento” sayarak devleti gündeme getirenler bir 

de “hılfü’l Füdûl”dan bahsederler. Etsinler, ama oradan da bir devlet çıkmaz. 

Çünkü “hılfü’l füdûl” bir cemaat sözleşmesidir. Zulme karşı İslâm öncesi 

Arapların yaptığı Hz. Peygamber'in de katıldığı bir antlaşmadır.   

Hılfü’l Füdûl 

Bütün cahili toplumlar gibi İslam öncesi Arap toplumu da kuvvet sahibi 

zorbaların hâkim olduğu, zulüm ve haksızlığın kol gezdiği bir toplumdur. 

Üstelik bu toplumda bir devlet de yoktu. İş reislerin üstünlüklerini akıllıca ve 

insaflı olarak iyi kullanmalarına kalmıştı.  

Fil olayının yirminci yılında Ficâr savaşı olarak adlandırılan kanlı kabile 

kavgalarından sonra Mekke'de hiçbir koruyucusuz yabancı kimsenin mal, can 

ve namus güvenliği kalmamıştı. İşler çığırından çıkmıştı. Yabancı tacirlerin 

malları alınır, parası ödenmezdi. Hac için gelenlerin hoşa giden kadın ve 

kızları zorla ellerinden alınır, kimsenin feryadına kulak asılmazdı. Bu kötü 

gidişe dur diyecek bir devlet ve otorite de yoktu. 
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Böyle bir ortamda Yemen’in Zebid kabilesinden bir adam Mekke'ye 

satmak için bir deve yükü mal getirmişti. Mekke'nin ileri gelenlerinden As b. 

Vail, Zebidî'nin mallarını almış fakat parasını ödememişti. Ortada devlet ve 

mahkemeler olmadığından zavallı Zebidî parasını almak için Mekke'nin güçlü 

ailelerine başvurdu ise de bir sonuç alamadı. Başvurduğu kimseler yardım 

etmek bir yana, adamı aşağılayarak kovmuşlardı. Uğradığı zulümden bağrı 

yanan Zebidî, bir sabah Ebu Kubeys dağına çıkarak Kâbe çevresinde toplanan 

Mekke halkına, "Ey Fihr halkı" hitabıyla uğradığı zulmü şiir biçiminde 

haykırdı. Bunun üzerine Hz. Peygamber'in amcası Zübeyr bir daha böyle 

olayların tekrarlanmasını engellemek düşüncesiyle girişimlerde bulundu. 

Kendisine katılan Hâşim, Muttalib, Zühre, Esed, Hâris ve Teymoğullarının 

ileri gelenleri ile birlikte Mekke'nin zengin ve saygı değer adamlarından 

Abdullah b. Cud'an'ın evinde toplandılar. Uzun görüşmelerden sonra bu 

topluluk Mekke'de hiçbir yabancı ve yerli kimsenin zulme uğramasına meydan 

verilmemesi, hakları alınıncaya kadar mazlumların yanında hareket edilmesi 

yolunda karar aldılar. 

Antlaşma şu şekilde gerçekleştirildi: Abdulmuttalib'in kızı Atike veya 

Beyza hazırladığı bir çanak kokuyu ortaya koydu. Oradakiler birer birer ayağa 

kalkıp elini çanaktaki kokuya batırarak, "Vallahi, bundan böyle Mekke'de yerli 

olsun, yabancı olsun, zulme uğramış hiç bir kimse bırakmayacağız. Zulme 

meydan vermeyeceğiz. Mazlumlar zalimlerden haklarını alıncaya kadar 

mazlumlarla birlikte hareket edeceğiz. Denizlerin bir kıl parçasını ıslatacak 

suları kalmayıncaya, Hira ve Sebir dağları yerlerinden silinip gidinceye, 

Kâbe'ye istilam ibadeti ortadan kalkıncaya kadar bu ahdimizde sebat 

edeceğiz" diye and içtiler. 

Bu antlaşma, daha önceki zamanlarda aynı amaçla Cürhüm ve Katura 

kabilesinde Fadl ve Hidayl adlı bir kaç kişinin yaptıkları andlaşmaya çok 

benzediği için onların adına izafe edilerek "Fadl'ların andlaşması" anlamındaki 

"Hılfu'l-Fudûl" olarak adlandırılmıştır. “Fudûl” kelimesi "fazlalık" anlamına 

da gelmektedir. Bu antlaşmayı yapanlar zulmedenlere fazladan zulmen alınan 

mallarını geri vermek üzere yemin ettikleri için bu isimle anılmıştır da denilir. 

Andlaşmaya katılanlar ilk iş olarak As b. Vail'in kapısı önüne dikilmiş 

ve ondan Zebidî'nin hakkını almışlardır. Daha sonra da benzeri olaylarda 
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zulmün ortadan kaldırılması yolunda başarılı girişimleri olmuştur. Bunlara 

örnek olarak birçok olay anlatılır.  

"Fadıl'lar Andlaşması"na, o zaman yirmi yaşlarında olan Rasul-i Ekrem 

(sav)   de katılmıştır. Ahmed b. Hanbel'in rivayetine göre Hazret-i Peygamber 

bu antlaşma hakkında şöyle demiştir:  

"Âbdullah b. Cud'an'ın evinde yapılan And'da ben de bulundum. Bence 

o and kırmızı tüylü bir deve sürüsüne malik olmaktan daha sevgilidir. O 

zaman Haşim, Zühre ve Teym Oğulları, deniz bir kıl parçasını ıslatacak kadar 

suya malik oldukça mazlumlarla birlikte bulunacaklarına and içmişlerdi. Ben 

ona İslâm devrinde bile çağrılsam icabet ederdim".  

Andlaşmaya katılanlar sonradan aralarına başka kimseleri alamadıkları 

için onların ölümüyle "hılfu'l-fudûl" son bulmuştur. Oysa böyle hayırlı 

oluşumları nesiller boyu yaşatabilmek için başta yeni üyeler olmak üzere 

çeşitli tedbirler almak gerekir. 
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SOSYAL HAYAT 

 

 

 

 

Kadın Ve Aile   

Bir toplumun sosyal durumu denildiği zaman aile hayatı, nüfusu, 

eğitimi, ekonomisi, kısaca toplumun yaşama biçimi akla gelir. Bunları 

görmeye çalışalım. 

Cahiliye döneminde kadının adı varsa da değeri yoktur. Toplumda bir 

yeri yok, önemi yok, saygınlığı yok. Sadece cinselliğinden faydalanılan bir 

eğlence aracıdır. Bu durumda zina ve fuhşun yaygın olması elbette kaçınılmaz 

sonuçtur. O zaman bu insanlar için aile diye bir kurumun ne kadar önemli 

oluşu bir anlam ifade etmiyordur.   

Erkek ile aynı amaçla yaratılmış ve ona eş olmuş kadın, maalesef 

cahiliye hayatı içinde erkek karşısında bütün dengesini kaybetmiştir. Çünkü 

inançsız, kanunsuz, kuralsız, ahlaksız bir toplumda hâkim olan etken sadece 

güçtür. Oysa kadının kendine düşen görevleri yerine getirirken erkek kadar 

bedensel güce ihtiyacı yoktur. Onun ev ve evlat yönetiminde muhtaç olduğu 

güçler çok farklıdır. Ama cahiliye karakteri hayata sadece güç ve kuvvet 

açısından baktığından kadındaki o değeri görememiş, onu sadece bir zevk ve 

şehvet aracı saymıştır. Bu yüzden kadını kendi elleriyle düşürdüğü çukurdan 

nefret ettiği için, kendi kız evladının da bir gün o seviyesizliğe düşerek utanç 

kaynağı olmaması maksadıyla onu doğduğunda diri diri gömmeye razı 

olmuştur. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömme âdetinin sebeplerinden birisi 

fakirlik korkusu ise, diğeri de anlattığımız kadının cemiyet içindeki kötü 

durumudur ve bir baba olarak buna razı olamamaktır. Ne kötü bir vaziyet değil 

mi? Kız çocuğundan utanma veya içki içme kumar oynama gibi 
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olumsuzlukları Arapların hepsinin yaptığı söylenemez. Ama maalesef 

çoğunluk böyledir! 

Cahiliye döneminde kadınlar adeta insan yerine konulmazdı. Belli bir 

mal karşılığında belli bir zaman evli kalma anlamında Mut’a nikâhı sulu 

nimetti. Bir kadının birkaç kocası olabilir, çocuk olursa dilediğine nispet 

edebilirdi. İhtilaf olduğunda insanın beden yapısından neslini bilmede uzman 

saydıkları kişilerden yardım alırlardı. Maalesef eş değiştirmeler, bir aileye 

gelen gelinden diğer kardeşlerin de faydalanması, kocası ölen kadının 

kocasının kendinden olmayan en büyük erkek evladının isterse doğrudan 

nikâhlı karısı sayılması gibi akla ziyan uygulamalar vardı. Şayet adamın evladı 

yoksa veya istemezse, başka bir akrabasının “ben aldım” demesi veya üstüne 

bir elbise atmasıyla zavallı kadının itirazsız onun karısı olması gibi anormal 

muameleler vardı. Kadınlar bu durumda, eğer istemezlese, kocalarının yasını 

bile tutamadan ailelerine kaçabilirlerse ancak kurtulabilirlerdi.  Kadının 

durumu bu olunca haliyle tecavüzler, zina ve fuhuşlar, ırza sataşmalar çok 

yaygın olan ahlaksızlıklardandı. Böyle bir toplumda elbette temiz kalmış iffetli 

kadınlar da vardı. Özellikle hür ve eşraftan sayılan kimi kadınlar, zinayı 

arsızlık sayar ve yapanları kınarlardı. Sevgili Peygamber Efendimizin (sav)   

evlendiği eşi de böyle bir kadındı. 

Hal böyle olunca az önce de değindiğimiz gibi bu toplumda sistemli bir 

aile düzeninden bahsedilemez o dönemde.  O zamanda yaygın olan evlilik 

çeşitleri insanı utandıracak bir seviyesizliktedir. Çünkü kadınların ve kız 

çocuklarının bir itibarı yoktur. Cahiliye döneminde evlenme, farklı şekillerde 

gerçekleştirilirdi. İşte onlardan bazılarını yazalım: Normal nikâhın dışında, bir 

menfaate dayanan ve belli bir süre için kıyılan nikâh (nikâh-ı mut’a). Eşleri 

karşılıklı değiştirme (nikâh-ı bedel). Bir erkekten çocuk sahibi olmak için eşi 

ona sunma (nikâh-ı istibda). Büyük oğlun babasının ölümünden sonra üvey 

annesiyle evlenebilmesi (nikâh-ı makt). Başlık ve mehir vermemek için 

kızların değiştirilmesi (nikâh-ı şiğar). Bu arada söyleyelim, bir erkeğin eş alma 

sayısında belli bir sınırlama yoktu. Dilediği kadar kadınla evlenebilirdi. Bu 

yüzden fuhuş için pazarlama adına eş ve cariye edinenler de vardı. 

Evlilikte nikâhın dinî bir mahiyeti yoktu. Boşanma yaygındı ve bu hak 

genelde erkeğe aitti. Çoğu zaman bu hak kötüye kullanılabilirdi. Koca karısını 
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yıllarca boşamaz, ama karı olarak da hayatında yer vermezdi. Koca yüzü 

görmeyen, evli olduğu için başka bir erkekle de evlenemeyen bu kadının 

boşlukta asılı kalmasının felaketini düşünebiliyor musunuz?  

Nadir de olsa, mesela kabile reislerinin veya çok zengin eşrafın kızları 

gibi,  bazı kadınlar nikâh esnasında boşanma hakkının kendisine verilmesini 

şart koşabilirdi. Boşanan bir kadının başkasıyla evlenebilmesi için bir yıl 

beklemesi gerekirdi. Evli kadın ancak çocuk doğurduktan sonra aileden 

sayılırdı. Araplarda erkek çocuk övünç kaynağı idi. Kız çocuklarından ise 

utanılırdı. Kur’an bu konuya şu şekilde değinir:  

“ Ne zaman birine bir kız çocuğu olduğu müjdesi verilse hemen 

yüzü kararır, içi öfkeyle dolar. Kendisine verilen bu kötü müjdeden ötürü 

kıyı bucak insanlardan kaçar. Yazıklar olsun, izledikleri düşünce tarzı ne 

kadar kötüdür.” ( Nahl 58-59.)  

Bazen kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü de olurdu. Bu 

uygulamayı Kur’an şöyle kınar:  

“ Diri diri toprağa gömülen kıza hangi günah sebebiyle 

öldürüldüğü sorulduğunda... Kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır. ” 

(Tekvîr 8, 9 ve 14.) 

Bu yüzden Hz. Peygamber (sav)   diğer hayati kurum ve durumlara 

İslâmî kanunlar, edepler, tavsiyeler getirdiği gibi aile hayatını da düzenleyici 

hükümler getirdiğinde fıtratı bozulmamış erkeklerin yanında özellikle kadınlar 

bunlara ilgi duymuş, hatta sevinip bayram etmiş ve İslam’ı kabulde ön 

almışlardır. İslam insan olarak kadına erkek ile aynı değeri vermiştir. İnsanlar 

arasında ırklar, diller ve renklerde nasıl eşitlik varsa, kadın ve erkek arasında 

da eşitlik vardır. Her iki cins de aynı amaç için yaratılmıtır; Allah’a iman ve 

kulluk. Allah katında üstünlük, bu iman ve kulluk vazifesindeki üstünlükle eş 

değerdir.9  

                                                           
9 “(Kadın olsun erkek olsun) Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden 

yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en 
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İslam evliliklere bir düzen getirmiş, erkek gibi kadına da haklar ve 

vazifeler vermiş, bunun karşılığında sorumluluklar da yüklemiştir. Bu 

sorumluluklar, ona kendisinin ne kadar değerli olduğunu bildirmek demek 

olduğu için onu da severek kabullenmiştir. Bu yüzden ailede reisin baba 

oluşuna saygılıdır. Baba, eşinden ve sair aile fertlerinden sorumludur. 

Çocuklar aileyi bütünleyen unsurlardır. Erkek çocuklar, kız çocuklardan farklı 

ve üstün sayılmaz. İnsanlarda cinsiyeti yok etmek isteyen sapıkların aksine, 

kızları kız gibi, erkekleri de erkek gibi yetiştirirp hayata hazırlar. 

Kur'ân-ı Kerim'de evlenme, boşanma, mehir, miras, iddet, emzirme ve 

kazf gibi birinci derecede kadınlarla ilgili konularda açık hükümler 

getirilmiştir. Öte yandan Hz. Peygamber (sav) tavsiye ve uygulamalarıyla 

toplumun bu kesimiyle ilgili önemli esaslar koymuştur. Bunun yanısıra 

toplumun bu vazgeçilemez kesimine iyi davrananların, “ümmetin hayırlıları" 

olduğunu vurgulamıştır. Tatbikatta ise mehri kolaylaştırarak, kadının tek 

erkekle evlenmesi mecburiyetini getirmiştir. Buna karşılık erkeğin 

evlenebileceği kadın sayısını dört ile sınırlandırarak böyle bir evliliği 

gerçekleştirilmesi güç şartlara bağlamış, boşanmayı güçleştirmiştir. Nihayet 

kadına miras ve toplum içinde söz hakkı tanıyarak toplumun bu kesimine 

onurlu bir hayatın kapılarını açmıştır. Bilhassa kadına hiçbir değer verilmeyen 

                                                                                                                                            

değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi 

hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.” (Hucurat, 13.)  

“Müslümanların dünya görüşlerini ve değer ölçütlerini dayandırdıkları âyetlerden biri 

de budur. Fertler, gruplar, kavimler, ümmetler, milletler siyasî, kültürel, biyolojik, 

coğrafî vb. farklarla birbirinden ayrılır; bu farklara bağlı olarak farklı kimlik sahibi 

olur, bu kimlikle tanınır ve tanışır. Ayrıca her biri kendi farkını, özelliğini bir gurur, 

değer ve övünç vesilesi yapar. Âyet farklı yaratılmanın “kimlik edinme ve bu kimlikle 

tanınma, tanışma” fonksiyon ve hikmetini onaylıyor; ancak farklı sosyal ve etnik 

gruplara mensup olmanın üstünlük vesilesi olarak kullanılmasını reddediyor; insanın 

şeref ve değerini, kendi iradesi ile elde etmediği etnik aidiyete değil, kendi irade ve 

çabasıyla elde ettiği evrensel değerlere bağlıyor. Âyetteki etka kelimesinin içerdiği 

takvâ kavramı, evrensel değerleri, erdemleri edinme ve bunların zıtlarından titizlikle 

kaçınma ve sakınmayı ifade etmektedir (bk. A‘râf 7/26). Hak dine iman dışındaki 

evrensel değerler hangi kişi ve grupta bulunursa o, diğerlerinden daha üstündür, daha 

değerlidir. Sıra hak dine imana gelince, özellikle ebedî kurtuluş bakımından başka 

hiçbir değer ve erdem imanın yerini tutamaz, imandan üstün olamaz. 
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Arap toplumunda bu kesimin hak ve mes'uliyetlerinin tayin edilmesi, önemli 

bir atılımdır.10 

Sosyal Sınıflar 

İslam’dan önce Arap Yarımadası’nda sosyal durumu, kabileler arası güç 

dengesi, kan bağı, gelenekler, kabile meclis başkanları ve şehir eşrafı 

belirliyordu. Dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi Arap Yarımadası’nda da 

insanlar hür, köle ve azatlı kölelerden oluşuyordu.  

Kabile, çoğunlukla aynı soydan gelen, birbirlerine kan ve nesep yoluyla 

akraba olan şahısların oluşturduğu topluluktur. Cahiliye döneminde Arap 

Yarımadası’nda insanlar, şehirler veya badiyede, yani çöllerde de olsa 

kabileler hâlinde yaşıyorlardı. Kabileler, uzak akrabaları da içine alan bir 

“asabiyet” üzerine kurulmuştu. Bu “asabiyet” bugün daha çok “kavmiyetçilik, 

ırkçılık” anlamında kullanılıyor. Ancak şu da var ki bu asabiyet sayesinde 

kabileler birbirlerine destek veriyor, dışarıdan gelen tehlikeler karşısında 

kenetlenerek birlikte hareket ediyorlardı. Bu duyguyu yabana atmamak 

lazımdır. Devlet ve hukuk düzeni olmayınca bu duygu kendiliğinden gelişir. 

Çünkü insanda bir savunma duygusu vardır. Ancak ırkçılığa sebep olan yanı 

da çok kötü bir şekilde kullanılıyordu. Araplarda bu tarz kabilecilik anlayışı 

hâkim olduğu için aralarında kavga eksik olmazdı. Bir kabile bireyi, ister haklı 

ister haksız olsun, her halükârda kabilesini savunurdu. Bu birlik ruhu, 

kabilenin bütün fertlerini birbirine bağlardı. Asabiyet bir nevi sosyal 

sigortaydı. Çünkü asabiyet, Cahiliye Döneminde bir kabilenin ya da kabileden 

birinin başka bir kabile tarafından, hangi sebeple olursa olsun, saldırıya 

uğramasını engelleyen veya herhangi bir saldırının meydana gelmesi halinde 

bunun doğuracağı maddi ve manevi zararın telafi edilmesinde en etkili 

faktördü.  

O dönemde kan davaları çok yaygındı. Kabilesinden biri öldürülen kişi, 

kabile sorumluluğu duygusuyla hareket ederek ölenin intikamını alıncaya 

kadar kabilesi ile birlikte hareket ederdi. Bunun ırkçılığa kadar gitmesi 

kaçınılmazdır. Hz. Peygamber asabiyeti “bir kimsenin haksız olmasına rağmen 

                                                           
10 Bkz. Doç. Dr. Mücteba Uğur, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslam, Beyan 

Yayınları: 1/195-196. 
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kavmine yardımcı olması” şeklinde tanımlamış ve asabiyet davasının İslam’ın 

ruhuna aykırı olduğunu söylemiştir. Bu yüzden Araplarda soya çok önem 

verilirdi. Herkes, nesep ilmine değer verirdi ve baba tarafından akrabalarını 

veya kabilesini ezbere sayabilirdi. Kabile erkek soyundan gelen akraba bağına 

dayanırdı.  

Araplar; zilkade, zilhicce, muharrem ve recep aylarını haram kabul 

ettikleri için savaşmazlardı. Bu karar onlara ticaret ve panayır denilen o günkü 

Pazar ve fuarlar için güvenlik sağlıyordu. Bu kanuna güvenerek insanlar Pazar 

ve fuara mal getiriyor, emniyet içinde alış veriş yapıyorlardı. Eğer bu aylarda 

bu güveni sarsacak veya toptan bozacak bir savaş yapılırsa bunun kötü bir şey 

olduğunu ifade etmek için ona “ficar” derlerdi. Bunu önlemek için yapılan 

“ficar harbi” çok meşhurdur. 

Bir kabilenin fertleri hür, köle ve mevaliden (eski köle) oluşurdu. Hür 

olanlar da eşraf ve avam, bir başka deyişle zengin ve fakir olmak üzere ikiye 

ayrılırdı. Zengin, kumandan, şair, hatip ve kâhinler diğer insanlardan daha 

üstün (eşraf) sayılırdı. Diğerleri ise avam kabul edilirdi. Kadın ve erkek 

köleler panayırlarda alınıp satılırdı. Sahibi ölünce akrabalarına miras olarak 

kalırdı. Bu insanlar muhtelif işlerde çalıştırılırdı. Köleliğin ana kaynağı 

savaşlardı. Savaşta esir alınanlar köleleştirilirdi. Bu esirler bir mal gibi pazara 

çıkartılırdı. Bununla beraber köleler birbiri ile evlenebilirdi. Bunlardan doğan 

çocuklar da köle kabul edilirdi. Bir köle, kendi değerinin karşılığını kazanıp 

sahibine ödeyerek hürriyetine kavuşabilirdi. Bu anlaşmaya “mükatebe” 

denirdi. Hürriyetine kavuşturulan kölelere “mevali” denirdi. Bu insanlar 

köleler ile hürler arasında bir sınıf oluştururdu. Bunlar kabilenin bir üyesi 

sayılır ve alınıp satılmazdı. Fakat evlenme ve miras gibi konularda hürler gibi 

muamele görmezlerdi.11 

Kabileler arasında değişik şekillerde akrabalık kurulabiliyordu. 

Kabileler dışarıya tamamen kapalı değildi. Örneğin, bir kimse kendi kabilesini 

terk eder veya kabilesinden kovulur da başka bir kabileye sığınırsa o kabileye 

üye olarak kabul edilirdi. Böyle kimselere anlaşmalı (hilf) denirdi. Resmî 

koruma altına alınan (car), savaş veya baskınlarda ele geçirilen yahut satın 

                                                           
11 Bkz. İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s. 39-40. 
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alınan köleler azat edilirse vela bağı kurulur, azat edilen köle azat eden 

kabilenin mevlası olurdu. İşte bu yollarla akrabalık kurulabildi. Bunlar da hür 

olan kabilenin bir üyesi gibi muamele görürdü.  
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İŞ HAYATI 

 

 

 

 

Tarım  

İslam öncesi Arapları şehir ve badiye halkı olarak da ikiye ayırabiliriz. 

Bu bakımdan kabileler “göçebe” ve “yerleşik” olarak ikiye ayrılır. Göçebe 

olanların tarımla ilişkisi haliyle az olur. Tarım daha çok elverişli toprak, su 

kaynakları ve yağış almaya bağlıdır. O bakımdan daha çok yerleşik şehir ve 

köylerin işidir. Buralarda tarımın, geçim kaynakları arasında önemli bir yeri 

vardı.  

Arabistanda büyük nehirle, devamlı akan akarsular pek yoktur. Tarım 

daha çok yağışa bağlıydı. Bu nedenle düzenli yağış alan Yemen toprakları çok 

verimliydi. Bu bölgede sulu tarımdan yararlanmak üzere barajlar yapılmıştı. 

Ayrıca Yemen, buğday üretimiyle de meşhurdu. Yemen’in dışında Taif, 

Medine, Necit, Hayber ve Basra bölgeleri de tarım yapılabilen önemli yerlerdi. 

Kıyı bölgeler iç bölgelerden oldukça farklıdır. Bu bölgeler yağmurlu ve 

tarıma elverişlidir. Dolayısıyla kıyının bu özellikleri yerleşik hayata geçmeyi 

kolaylaştırmıştır. Arap Yarımadası’ndaki ülke, şehir ve köyler bu kıyı 

bölgelerinde kurulmuştur. 

Mekke, Medine ve Taif’te oturan kabileler kısmen yerleşik hayata 

geçmişlerdi. Medine ve Taif gibi tarıma elverişli yerlerde oturanlar, 

geçimlerini genellikle tarımla, Mekke gibi tarıma elverişli olmayan 

merkezlerde oturanlar ise geçimlerini ticaretle temin ediyorlardı. Yerleşik 

hayata geçenler, geçimlerini genelde tarım, ticaret ve el sanatlarıyla 

sağlarlardı.  
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Hayvancılık  

Göçebeler ise çöl ve vahalarda yaşarlardı. Geçimlerini hayvancılık, 

avcılık, baskın ve yağmacılık gibi yollarla sağlarlardı. Göçebe olsun yerleşik 

olsun sosyal yapının temelini kabile oluşturuyordu. Yerleşik ve göçebeler 

dışında yarı göçebe hayat yaşayan bir kesim daha vardı. Onlar, ticaret 

kervanlarının uğradığı konaklama yerlerinin bulunduğu vaha ve vadilerde 

yaşayan kabilelerdi. 

Arap Yarımadası’nın bir iç (merkez) bir de dış (kıyı) bölgeleri vardı. İç 

bölgeler çok az yağış alan ve aralarında bazı vadilerin bulunduğu sıra 

dağlardan oluşuyordu. Dolayısıyla bu bölgelerde nüfus azdı. Kurak olan iç 

bölgelerde yaşayan insanlar, su kaynakları olan vaha, göl ve küçük dereler gibi 

yerlerde hayvanlarını otlatırlardı. Sular çekilip otlar kuruduğu zaman, başka 

yerlere göçerlerdi. Onların geçim kaynağı, hayvancılıktı. Yaşadıkları çöl 

şartları tarım, sanat ve ticaret gibi uğraşlara imkân vermemiştir. 

Hayvancılık, özellikle bedevi Arapların tek serveti ve geçim kaynağı idi. 

Onların zenginliği sahip oldukları koyun, keçi, sığır ve deve sürüleriyle 

ölçülürdü. Besledikleri hayvanların et, süt, kıl, yün ve derisinden 

faydalanırlardı. İhtiyaç fazlasını satarak diğer ihtiyaçlarını karşılarlardı. 

Yerleşik hayata geçenler, tarım ve ticaretle uğraşmalarına rağmen, 

kervan taşımacılığı için deve, akınlarda kullanmak üzere at beslerlerdi.  

Ticaret 

Ticaret, Arabistan’ın en önemli gelir kaynağı idi. Yemenliler, eskiden 

beri ticaretle uğraşırlardı. Hindistan ve Güney Afrika sahilleri ile Orta Doğu 

arasında ticari faaliyetlerde bulunurlardı. Mısır, Fenike ve Asurluların ihtiyaç 

duyduğu pek çok ürünü Hindistan’dan alırlar, kara ve deniz yoluyla onlara 

ulaştırırlardı. Hindistan’dan daha çok mücevherat, fildişi, baharat ve pamuk 

alırken Doğu Afrika sahillerinden ıtriyat, abanoz, deve kuşu tüyü ve altın ithal 

ederlerdi.12 

                                                           
12 İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s. 44-45. 



74 

 

Yemen önce Habeşlilerin, sonra da İranlıların sömürgesi durumuna 

düşünce sömürgeciler deniz ticaretini ellerine geçirdi. Yarımadanın kara 

ticareti ise Mekke’de toplandı. Mekke; Habeşistan, Şam ve Yemen arasında 

ticari bir merkez hâline geldi. Mekke’nin önemi o kadar büyüdü ki Roma, 

Bizans, İran ve Habeş imparatorlukları burayı kendi ülkelerine katmak için 

zaman zaman teşebbüslerde bulundular. Fakat Mekke hiçbir zaman yabancı 

hâkimiyeti altına girmedi. Bu hususa Kur’an’da şöyle işaret edilir: 

“Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken bizim (Mekke’yi) 

güven içinde kutsi bir yer yaptığımızı görmediler mi?”13 

Mekke’de bir mabedin oluşu, panayırların kurulması ve ticari 

faaliyetlerin yoğunluğu her yıl ziyaretçi sayısını artırıyordu. Bütün bunlarla 

birlikte Kureyşlilerin Mekke’ye gelen insanlara yardımda bulunmaları, onlara 

hizmet etmeleri ve onları korumaları Arapların onlara saygı duymasını 

sağlamıştır. Böylece hem Mekke hem de şehrin yöneticileri sevgi ve saygı 

odağı hâline gelmiştir. Bu yüzden Kureyş kabilesinin ticaret kervanları bütün 

Araplar arasında tanınıyordu. Saldırılardan emin olarak her yöne korkusuzca 

gidip geliyordu. Kureyş kervanları Yemen’den aldıkları malları kuzeye 

götürüyor, dönerken Mısır ve Şam’dan çeşitli mallar getiriyorlardı. Hicaz 

Araplarının kendilerine mahsus paraları yoktu. Dinar (Bizans’ın altın parası) 

ve dirhem (Yemen ve İran’ın gümüş parası) kullanıyorlardı.  

Yollar üzerinde kervanların konakladığı pazarlar vardı. Pazarlara 

kervanların gelişiyle gerek o yörenin gerekse komşu bölgelerin insanları 

toplanırdı. İki taraf arasında alışveriş yapılırdı. Kervanlar o yörede yetişen bazı 

ürünleri de alarak yollarına devam ederdi. O yöre halkı memleketlerinde 

ihtiyaç duydukları eşyaları bu kervanlardan karşılardı. O pazarların en 

önemlileri “Dumetül Cendel, Muşakkar, Suhar, Deba, Mehre, Aden, Sana, 

Ukaz, Zü’l-Mecaz, Netat, Hecer, Rabiye, Ezriat ve Busra idi.”14 

Kureyşliler kışın Yemen’e, yazın ise Suriye’ye kervan çıkarırlardı. Hz. 

Muhammed’in büyük dedesi Abdimenaf; Bizans imparatoru ile ticari anlaşma 

yapmıştı. Abdimenaf’ın dört oğlundan Haşim Şam’a, Abdüşşems 

                                                           
13 Ankebût 67. 
14 Heyet, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, I, 142. 
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Habeşistan’a, Muttalip Yemen’e ve Nevfel de İran’a kervan götürürdü. Kureyş 

tüccarları bu dört kardeşin himayesi altında değişik bölgelere gider, kimse 

onlara herhangi bir saldırıda bulunmazdı. Bunların her biri gittikleri bölgenin 

idarecilerinden dokunulmazlık belgesi (eman) almıştı. Ancak kuzey ve güney 

yolculukları daha güvenli ve daha kârlı idi. Bu yollara Kur’an-ı Kerim’de de 

işaret edilmiştir:  

“Kureyş’e kış ve yaz seyahatleri kolaylaştırıldığı için onlar, 

kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin 

(Kâbe’nin) Rabb’ine kulluk etsinler.”15 

Bu ticaret seyahatlerinde yalnızca ekonomik kâr sağlamıyorlardı. Aynı 

zamanda gittikleri ülkelerin kültür, ticaret, siyasi ve sosyal yapılarıyla ilgili 

bilgiler de öğreniyorlardı. Böylece hem maddi yönden güçleniyorlar hem de 

fikren gelişiyorlardı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Kureyş 1-4. 
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KÜLTÜR EDEBİYAT 

 

 

 

 

Yazı 

Kültür deyince ilk akla gelen, bir toplumun maddi ve manevi değerler 

birikimidir. Yazılı ve sözlü oluşan edebiyat, kültürün en önemli 

unsurlarındandır. Çünkü kültürün gelişmesine ve gelecek nesillere 

aktarılmasında, yazının önemi büyüktür.  

Duygu ve düşünceleri biçimli bir şekilde ifade etme sanatı olan edebiyat 

için de yazının önemi küçümsenemez. Bu bakımdan cahiliye dönemi biraz 

mahrumiyet içindedir. Çünkü yazı çok yaygın değildi. Fakat sözlü edebiyat, 

özellikle şiir ve hitabet yazının aksine çok gelişmişti. Bunun yanında yine 

sözlü olarak tarih, nesepleri bilme, tıp, astroloji, kâhinlik ve büyücülük gibi 

alanlarda göz ardı edilemeyecek seviyede bir kültür birikimleri vardı. Bu 

yüzden Arap Yarımadası’nda yaşayan insanların kendilerine mahsus bir dinî 

yaşantıları, örf-âdetleri, sanat anlayışları ve bir hayat tarzları vardı.  

İslam öncesi Araplar, güney Arabistan’da gelişen “müsnet” adı verilen 

bir yazıyı kullanıyorlardı. Bugün kullanılan yazıyı, kuzey komşuları 

Nebatlılardan İslam dininin ortaya çıkmasından kısa bir süre önce aldılar. O 

yazı çeşitli safhalardan geçerek günümüze kadar gelmiştir. Önceleri noktasız 

ve harekesiz olan Arap yazısı, İslamiyetten sonra Hz. Ali’nin öğrencilerinden 

Ebu’l-Esved ed-Düeli (öl. 688) tarafından harekelenmiş, Halil bin Ahmet (öl. 

791) tarafından da noktalanmış ve bugünkü hâlini almıştır.16 

                                                           
16 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 91-92. 
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İslam’ın doğduğu sırada Hicaz’da yazı biliniyordu; ancak yaygın 

değildi. Mekke’de çok az kişi okuma yazma biliyordu. İslam’dan önce Araplar 

arasında anlaşma metinleri köle mükellefiyeti senetleri, mektuplar, mezar 

kitabeleri ve muallakât (Kâbe’nin duvarına asılan şiir) metinleri, Arapça 

yazılıp mühürlenen metinlerdi. Bu metinler deri, hurma dalı, çanak çömlek 

kırıntısı, deve kemiği, yumuşak düz taş, tahta levha ve papirüs gibi nesneler 

üzerine yazılıyordu. Bütün bunlara rağmen o dönemde Arap kültürü, 

hafızalarda muhafaza edilerek nesilden nesile aktarılıyordu. Dolayısıyla sözlü 

rivayetler yazılı belgelerden daha çok ön planda idi.17 

Şiir 

İslam öncesi Arap edebiyatında şiire önem verilirdi. Ancak nesep (soy 

bilgisi) ve eyyamü’l-Arap (kabileler arasında geçen savaşlar) la ilgili az da 

olsa nesirler de vardı. Ayrıca Araplar arasında, kısa hikâye, atasözleri ve 

geçmişe ait destansı rivayetler yaygındı. Bunların içerisinde şiir ve hitabet çok 

gelişmişti.  

Şiir, Arapların değer verdiği büyük bir sanat dalıydı. Şairler, insanlar 

arasında üstün tutulurdu. Çünkü şairin, kabilesini şiirle savunması, bir 

savaşçının kılıçla savunmasından daha üstün kabul edilirdi. Tabiri caizse şair o 

zamanın medyası idi. İnsanlar şairlerin çevresine toplanıp okuduğu şiirleri 

dinlerlerdi. Ukaz, Micenne ve Zü’l-Mecaz gibi ünlü panayırlar vardı. Araplar 

alışveriş için buralara gelirler, şairler de yeni şiirlerini sunmak için bu 

panayırları bir fırsat olarak değerlendirirlerdi.  

Bir şairi kabilesi yalnız bırakmazdı. Şiir okurken onu gayrete getirirler 

ve onunla gurur duyarlardı. Yapılan yarışmalarda birinci seçilen şiir, deve 

derisine yazılarak Kâbe’nin duvarına asılırdı. Şiir yarışmalarının yapıldığı en 

ünlü panayır Ukaz Panayırı idi. Bir kabileden bir şair çıktığı zaman diğer 

kabilelerden heyetler bu kabileyi kutlamaya gelirlerdi.  

Şiirde genelde övgü, yergi, cömertlik, mersiye, kahramanlık, Allah, 

ahiret inancı ve kadın şiire konu olarak seçilirdi. Dolayısıyla Arap şiiri İslam 

öncesi hayatın hemen hemen her alanına ışık tutardı. Aynı zamanda 

                                                           
17 İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s. 44. 
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kelimelerin anlamını tespit bakımından da bu şiir ölçü kabul edilmiş ve Kur’an 

tefsirinde Allah Teâlâ’nın muradını anlamak hususunda bol örnekler 

getirilerek bu şiirden istifade edilmiştir. 

Hitabet  

Söz söyleme sanatı olan hitabet, Arapların büyük önem verdiği kültür 

değerlerinden biridir. Çocuklarını genç yaştan itibaren buna alıştırırlardı. 

Çünkü toplum içinde hatip olan kimse ya şairden hemen sonra veya aynı 

düzeyde kabul görürdü. Hitabetin konusu şiirde olduğu gibi genelde 

kahramanlık, cömertlik, düğün, nişan, taziye, kabile hayatı, kabileler 

arasındaki ikili ilişkiler, övgü ve yergi idi. Bunlarla birlikte savaşlarda intikam, 

barışa çağrı ve çeşitli toplantılarda yapılan konuşmalar da hitabette önemli bir 

yere sahipti.18 

Tıp Tarih Kâhinlik 

Araplar tedavide bitkiler ve şerbetler (özellikle bal şerbeti) kullanırlardı. 

Kan alma ve ağrıyan organı kızgın demirle dağlama da tedavide önemli bir 

yöntemdi. Büyücülerin gizemli gücü olduğuna inanırlardı. Sıkıntıya düşen bazı 

kimseler çözüm için falcıların bilgisine başvururdu.  

İslam öncesi Araplar, soy kütüklerine dair bilgilere ayrıca önem 

veriyorlardı. O dönemde tarihle ilgili bilgiler iki alanda gelişme göstermiştir. 

Biri soy şecereleri, diğeri ise “eyyamü’l-Arap” denilen, kabileler arasında 

geçen savaşları anlatan sözlü bilgilerdir. Gerek soy bilgileri gerekse savaşlarla 

ilgili rivayetler kulaktan kulağa aktarılarak korunmuştur. Bu da Araplarda 

ayrıca bir tarih bilinci oluşturmuştur. İslam öncesi Araplarda, yazı fazla yaygın 

olmadığından yazıya dayalı kültür yerine, söze dayalı kültür ileri seviyede 

gelişmiştir.  

Kâhinlik ve büyücülük gibi uygulamalar da yaygındı. Kâhinlere büyük 

saygı duyulurdu. Hastalık ve sıkıntılı zamanlarda onlardan çare beklenirdi. 

Anlaşmazlıkların çözümü için kâhinlere başvurdukları da olurdu. Rüyalarını 

onlara yorumlatırlar, ileride başlarına neler geleceğini onlardan sorarlardı. 

                                                           
18 İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s. 43.  
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Kâhinler okuyup üfleyerek, sihir yaparak, tapınaklara kurban adayarak 

hastaları tedavi ettiklerini iddia ederlerdi. Bunlar İslam’ın çirkin saydığı âdet 

ve uygulamalardı.  

Eğlence  

Cahiliye deyince akla gelen ilk kelimelerden birisi de eğlencedir. 

Hayatına yön verecek üstün bir inancı, bir ideali olmayan basit insanlar için 

hayattan beklenen, zariri ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra oyun ve eğlenceden 

başka ne olabilir ki! Oyun ve eğlence ise genellikle alkol, müzik ve fuhuş 

üçlüsünün birlikteliği demektir. Bunun yanına kumar veya değişik yarışmaları, 

atışmaları da koyarsak taplo tamamlanmış olur. 

O dönemde her kabilenin en az bir özel putu, her putun da kutsandığı bir 

günü vardı. Bu günlerde pazar ve panayırlar kurulurdu. Her kabilenin kendi 

geleneklerine göre bayram törenleri olurdu. Dinî bayramlar şiir, müzik, içki ve 

kadınların yer aldığı eğlencelerle kutlanırdı. Ayrıca ticaret için kurulan 

panayırlar, pazarlar, fuarlar da eğlence zamanları demekti. 

İslam öncesi Arapların âdet ve uygulamaları arasında yapacakları işlerle 

ilgili fal oku çekme, sınırsız içki tüketme, kimi kabilelerde kız çocuklarından 

utanma ve kadınlara gereken değeri vermeme gibi İslam’ın reddettiği eylemler 

de yer alıyordu.  
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DİNİ HAYAT  

 

 

 

 

Allah, ilk insan topluluğundan itibaren farklı zaman ve yerlerde 

peygamberler görevlendirmiştir. Bu nebi veya resul denilen bu “Allah’tan 

aldıkları bilgileri insanlara sunan” elçiler, Allah’ın dinini (tevhit inancını) 

insanlara tebliğ etmiştir. Kimi insanlar elçilere inanmış, kimileri de 

inanmamıştır. Fert bazında inanmayanlar olsa da tarihte dinsiz bir topluma 

rastlanmamıştır. Ancak zaman içinde dinden uzaklaşma ve sapmalar olmuştur. 

Allah, yanlış yollara sapanları doğru yola çağırmak için tekrar elçiler 

göndermiştir. Arabistan yarımadası da birçok peygamberin yaşadığı 

topraklardır. 

Tevhit inancından uzaklaşan Mekke toplumunu Hakk’a davet etmek 

üzere son elçi Hz. Muhammed (sav)   görevlendirilmiştir. İslam öncesi 

Mekke’deki dinî duruma bakıldığında, Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği Allah 

inancının özünü kaybettiği, dinî kuralların bozulduğu ve insanların çoğunun 

putlara tapmaya başladığı görülür. Ancak “Hanif” dinine mensup bir grup 

insan, hayatlarını Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği din üzere devam ettirmeye 

çalışıyordu. Ayrıca yarımadada Hristiyan ve Yahudiler, sayıları az olmakla 

birlikte ateşe ve yıldızlara tapan kimseler de vardı. Bütün bunların yanında 

Kâbe, dinî bir merkez olma özelliğini koruyor ve insanlar burayı ziyaret 

etmeye devam ediyordu. 

Putperestlik 

Hz. İbrahim’in neslinden gelen kuzey Arapları önceleri tevhit inancına 

sahiptiler. Putperestlik onların arasına sonradan sokulmuştur. Zamanla Allah’a 

şirk koşmaya başlamışlar; put, heykel ve dikili taşlara tapmayı âdet hâline 

getirmişlerdir.  
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Anlatılır ki Mekke’ye put, Huzaa kabilesinden olan ve Kâbe’nin 

perdedarlığını yapan Amr bin Luhay tarafından getirilmiştir. Amr, ağır bir 

hastalığa yakalanır. Yakalandığı hastalıktan kurtulmak için Suriye’de Belka 

denilen yerde suyu şifalı kabul edilen pınara gider. O pınarın suyunda yıkanır 

ve şifa bulur. Burada insanların birtakım nesnelere taptıklarını görür. “Bu 

nedir?” diye sorunca onlar, “Bunlara tapıyoruz; çünkü bunlar, yağmur istersek 

yağdırır, yardım istersek yardım eder.” derler. Bunun üzerine Amr, onlardan 

birkaç tanesini alarak getirip Kâbe’nin yanına diker. Böylece putperestlik Arap 

Yarımadası’nın merkezine girmiş olur. 

Arapların putlara ve taşlara tapmaya başlaması ise şöyle olmuştur: 

Mekke’den ayrılıp yolculuğa çıkan kimseler, Mekke’ye bağlılıklarını ve 

hareme saygılarını ifade etmek üzere yanlarında haremden alınmış bir taş 

parçası götürürlerdi. Konakladıkları yerlerde o taşı koyup Kâbe’yi tavaf eder 

gibi etrafını tavaf ederlerdi. Bunu Kâbe’ye bağlılık ve hareme saygılarını ifade 

etmek için yaparlardı. Daha sonra bu âdet onları, önceki dinlerini unutturmaya 

ve o nesnelere tapmaya kadar götürmüştür. 

Putperestliğin tabii sonucu olarak da putevleri şeklinde tapınaklar inşa 

etmişlerdir. Herkes bir tapınak sahibi olmak istemiş, buna gücü yetmeyenler 

ise Kâbe veya diğer tapınaklardan birinin önüne bir taş dikerek tapınağı ziyaret 

eder gibi o taş etrafında tavaf yapmışlardır. Yerleşik hayata geçenler, putevleri 

yaparken göçebe olanlar da bazı çadırlarını putevi hâline dönüştürmüşlerdir. 

Yolculuk esnasında bazı dağlarda ve vadilerde de putlar olur, oradan geçenler 

onlara yalvararak, dua ederek geçerlerdi. Hatta her ailenin, aile içinde her 

ferdin bile bir putu vardı. İnsanlar bir put temin ederek evine koyar ve ona 

tapardı. Yolculuğa çıkarken ve döndükleri zaman ilk iş olarak o puta 

uğrarlardı. Ona ellerini ve yüzlerini sürerlerdi. Kur’an-ı Kerim’de putlara, şu 

ayette işaret edilir:  

“Gördünüz mü o Lât ve Uzza’yı? Ve üçüncüleri olan ötekini, 

Menat’ı.”19 

Kur’an’da müşriklerin başka putlarından şöyle bahsedilir:  

                                                           
19 Necm 19-20. 
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“Ve dediler ki: Sakın ilahlarınızı bırakmayın; hele Vedd’en, 

Suva’dan, Yeğus’dan, Ye’uk’tan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin.”20 

Putperestler dua, secde ve etrafını tavaf ederek, adakta bulunarak, 

kurban keserek ve sadaka vererek putlara tapınırlardı. Bu tapınmalarla sağlık, 

servet, savaşlarda zafer ve erkek çocuk dileme gibi hep dünyevi isteklerde 

bulunurlardı. Zamanla Kureyşliler, edindikleri putları Kâbe’nin çevresine 

yerleştirmeye ve önünde fal okları çekmeye başladılar. Araplar yolculuğa 

çıkmak, ticaret yapmak, evlenmek, nesebi şüpheli bir çocuğun babasını 

belirlemek ve su kuyusu açmak gibi işleri yapmak istediklerinde fal oklarından 

çekerlerdi. Çekilen ok üzerinde ne yazıyorsa ona göre hareket ederlerdi. 

Müşrikler arasında bazen putlara saygısızlık edenler de olurdu. Putların 

huzurunda çektikleri fal oklarının çoğu kez kendi istekleri doğrultusunda 

çıkmasını beklerlerdi. Beklentileri gerçekleşmediği zaman kızarlar ve putlara 

hakaret ederlerdi. Örneğin, Tabale’de bulunan Zülhalasa Tapınağı’na öç alma 

isteği ile bir kişi gelir ve fal oku çektirir. Çıkan okta öç alması yasaklanır. Ok 

çekme işi üç defa tekrarlanmasına rağmen sonuç değişmez. Bunun üzerine 

adam hiddetlenerek okları putun yüzüne fırlatır ve şöyle haykırır: 

“Senin baban öldürülseydi öcünü almaktan beni alıkoymazdın.”21  

Cahiliye Araplarına göre putlar, Allah’a ulaşmanın ve onun 

hoşnutluğunu kazanmanın tek yolu idi. Putperestler, Allah’ın varlığına 

inanmakla birlikte, putların kendilerini Allah’a yaklaştırdığını iddia 

ediyorlardı. Bu konuda Kur’an-ı Kerim bize şu bilgiyi veriyor:  

“Din yalnız Allah’ındır. Allah’ı bırakıp kendilerine (putlardan) 

koruyucu ve dostlar edinenler; ‘Biz bunlara sadece bizi Allah’a daha çok 

yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz.’ derler...”22 

 Bu insanlar, hem Allah’a inandıklarını söylüyorlar hem de 

putlaştırdıkları şeylerden yardım bekliyorlardı. Bu tür inanç sahiplerini Kur’an 

                                                           
20 Nuh 23. 
21 Bkz. İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s. 55-56; İbrahim 

Sarıçam, İlk Dönem İslam Tarihi, s. 39. 
22 Zümer 3.  
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“müşrik” olarak isimlendirir. Müşrikler; kendilerini, gökleri ve yeri yaratanın 

Allah olduğunu da kabul ediyorlardı. Fakat Allah’ın tek güç ve kudret sahibi 

olduğu noktasında başka varlıkları devreye sokuyorlardı. 

Haniflik 

Hanif, sözlükte batıldan doğruya dönen kimseye denir. Dinde ise Hz. 

Muhammed’den önce Araplar arasında Allah’ın birliğine inanan ve 

putperestliği reddedenlere Hanif denilir. Diğer bir ifadeyle Hz. İbrahim’in 

tebliğ ettiği inanç üzere olan müminlere verilen addır. 

Hanif tabirinin bizzat Hz. İbrahim için kullanıldığı Kur’an-ı Kerim’de 

şeklinde vurgulanır: 

“İbrahim, ne Yahudi ne de Hristiyan idi; fakat o Allah’ı bir tanıyan 

dosdoğru bir Müslüman idi, müşriklerden de değildi.”23 

Hz. Muhammed’in (sav)   tebliğ ettiği İslam dini ile Hz. İbrahim’in 

tebliğ ettiği Hanif inancının tevhit esasına dayalı olduğu yine Kur’an’da 

belirtilir: 

“ De ki, ‘Rabb’im beni doğru yola, dosdoğru dine, Allah’ı birleyen 

İbrahim’in dinine iletti. O, ortak koşanlardan değildi.”24 

Kur’an’da Hz. İbrahim’in dinine uyanlar ve Hanif inancında olanlar 

övülür. Örneğin, Nisâ suresinin 125. ayetinde şöyle buyrulur: 

 

 “İşlerinde doğru olarak kendini Allah’a veren ve İbrahim’in, 

Allah’ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden dince daha güzel kim 

vardır? Allah İbrahim’i dost edinmiştir.” 

Cahiliye Döneminde Allah’ın birliğine inanan ve cahiliye âdet ve 

inançlarına karışmayan bazı insanlar vardı. Tevhit inancına sahip olan bu 

                                                           
23 Âl-i İmrân 67.  
24 En’âm 161.  
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insanlar, Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği din üzerine yaşarlar, Yahudilik ve 

Hristiyanlıktan uzak dururlar ve putperestleri eleştirirlerdi. Putlar adına kesilen 

kurbanlardan yemezler ve kız çocuklarının toprağa gömülmesine karşı 

çıkarlardı. Bu insanların çoğu okuryazardı. Bunlar, bireysel olarak dinî hayat 

yaşayan, Haniflerdi.  

Güçlü bir hatip olan Kuss bin Saide, Hz. Hatice’nin amcaoğlu Varaka 

bin Nevfel, Hz. Ömer’in amcası Zeyd bin Amr, Hz. Hamza’nın kız kardeşinin 

oğlu Ubeydullah bin Cahş ve Taifli ünlü şair Ümeyye bin Ebu’s-Salt onların 

önde gelenlerindendi. Bunlar bir pazar yerindeki insanlara; aslında cansız, 

dilsiz, sağır olan hiçbir fayda sağlamayan ve hiçbir zararı önlemeyen birtakım 

putlar önünde eğilmenin, onların önünde secde etmenin zillet olduğunu ilan 

etmişlerdi. Hanifler, cahiliye yanlışlarına karşı direnen inanmış bir grup 

insandı. 

Yahudilik 

Arabistan’da Yahudilik Yesrip ve Hayber’de yoğun olarak vardı. Bu 

bölgeye geliş hikâyelerini anlattığımız için tekrar etmeyelim. Bu iki şehrin 

dışında ve haliyle Mekke'de yerleşik Yahudiler nadir bulunurdu. Bunlar da 

ticaret ve sair bir işle gelip de kalanlardır. Bunun ötesinde ticari 

münasebetlerle gelip gitmeler olurdu. Mekkeliler onları daha çok gittikleri 

yerlerde görmüşlerdir. Yahudiler Araplara karşı ilim ve kültürel açıdan 

üstündürler. Onların bu üstünlüklerini Araplar da tanır ve zaman zaman onlara 

bazı konuları danışırlardı. Nitekim Peygamber Efendimiz (sav)’i ve getirdiği 

dini onlara danışmışlardır. 

Hıristiyanlık 

Hicazda hıristiyanlık pek yoktu. Daha çok Arabistan’ın güneyinde 

Yemen ve Necran taraflarında hıristiyanlar vardı. Habeşistan da hıristiyan idi 

ve Yemen ile ilişkileri vardı. Mekkeliler seyehatları esnasında bu dinleri 

tanırlar ve onlara saygı duyarlardı. Hatta kendilerinden üstün olduklarını kabul 

ederlerdi. Bu yüzden iki olay meşhurdur. Birincisi, Peygamberimiz hakkında 

Yesrip ve Hayber Yahudilerine danışmışlardı. İkincisi, “keşke bizim de bir 
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peygamberimiz ve onların elindeki gibi kutsal kitabımız olsaydı” gibi 

temennileri dillendirmişlerdir. 

Mecusilik 

“Ateşe tapmak” diye meşhur olan bu batıl din Hicazda yoktur. Daha çok 

Arabistanın kuzeyinde, sasanilerin yaşadığı bölgelerde görülen bir dindir. 

Onların etkisiyle yemen’de görülebilir.  

İslam Açısından Şirk Ve Müşrikler 

Müşrik, şirk kökünden gelen ve  "ortak koşan" anlamına gelen bir 

kelimedir. İslam Akaidinde şirk, ilah’ın teaddüdüdür. Yani birden fazla ilah 

olduğunu kabul etmektir. Müşrik, Allah Teâlaya inanmakla birlikte, isim, sıfat 

veya fiillerinde ona denk, eşit, benzer, ortak başka ilahların da var olduğunu 

kabul etmek demektir. 

İslam dini tevhit dinidir. Bunun ifadesi de "la ilâhe illallah", yani 

“Allah'tan başka tanrı yoktur” sözüdür. Tevhit inancı O'nun ortağının, eşi ve 

benzerinin bulunmadığı esasına dayanır. İhlas suresi bunu özetler: 

“Bismillâhirrahmânirrahîm. De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. 

O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”25 

İslam geldiğinde Mekke toplumu müşrik idi. Mekke müşrikleri Allah 

Teâlâ’nın yanında, O’nunla birlikte başka birçok ilâh dedikleri birçok eşyaya 

inanıp tapıyorlardı. Allah Teâlâ’nın varlığını, yaratıcılığını kabul etmelerine 

rağmen, ona erişmek ve katında şefaatçiler edinmek için ağaçtan veya taştan 

yonttukları putları tanrılar edinerek onlara tapıyorlardı. Bu müşrikler kendi 

hevâ ve heveslerine göre putlar yapıyorlar ve tapıyorlardı. Kâbe’nin içinde 365 

tane put bulunuyordu. Bunların en büyükleri; Hubel, Lat, Menat, Uzza isimli 

putlar idi.  

Aslında bir tevhit dini olarak İslam Dinine mensup iken Yahudi ve 

Hristiyanlar, maalesef zamanla dinlerini tahrif ederek bozup değiştirmişlerdir. 
                                                           
25 İhlas 1-4. Samed, hiçbir şeye muhtaç olmayan, aksine her şey kendisine muhtaç olan 

demektir. 
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Böylece mübarek tevhit ve hanif dininden sapmışlar, bu doğru inancı 

kaybederek ağaçtan taştan yaptıkları birçok eşyayı ilah edinip onları Allah 

(c.c.)'a denk, eş, benzer, emsal edinip şirk koşmuşlar, müşrik olmuşlardır. 

Allah Teâlâ Yahudi ve Hristiyanların bu tutumları hakkında Kur'ân-ı Kerîm'de 

şöyle buyurmaktadır: 

“Yahudiler ‘Uzeyr Allah'ın oğludur’, Hristiyanlar da ‘Mesih (İsa) 

Allah'ın oğludur’ dediler. Bu, daha evvel kâfir olanların sözlerine 

benzeterek ağızlarında geveledikleri sözdür. Allah'tan bulsunlar. Nasıl da 

uyduruyorlar! Bunlar Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini, 

Meryemoğlu İsa'yı tanrılar edindiler. Hâlbuki onlar da ancak bir olan 

Allah'a ibadet etmelerinden başkasıyla emir olunmamışlardır. O'ndan 

başka hiçbir ilah yoktur. O, bunların eş tuta geldikleri her şeyden 

münezzehtir".26 

Kitap ehli olan Yahudi ve Hristiyanlar, her ne kadar kâfir olsalar bile, 

putperest müşrikler gibi kabul edilmezler. Şimdiki halleri olmasa da asılları 

itibari ile bir zamanlar semavî bir din idiler. Müşriklere göre din konusunda bir 

hayli bilgileri vardır. Bu yüzden onlara farklı davranılmış,  mesela 

“kestiklerinin yenilmesi, kadınları ile evlenilmesi” gibi bazı özel hükümler ile 

diğer müşriklerden istisna edilmişlerdir.  

Allah'a şirk koşmanın çok çirkin bir küfür olduğu hususunda hiçbir 

şüphe yoktur. Allah Teâla (c.c.) Kur'an-ı Kerim'de buyurur:  

"Ey iman edenler, müşrikler necistir. Onun için bu yıllarından 

sonra onlar Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer fakirlikten 

korkarsanız, Allah dilerse kendi fazlından sizi zenginleştirir. Çünkü Allah 

gerçek bilicidir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap 

verilenlerden ne Allah'a ne ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve 

Rasûlünün haram ettiği şeyleri haram tanımayan, hak dinini din olarak 

kabul etmeyen kimselerle, ta boyun eğip itaat ederek cizyeyi verinceye 

kadar savaşın "27.  

                                                           
26 Tevbe, 9/30-31. 
27 Tevbe, 9/28-29. 
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Buradaki “necis- pislik” manevi pisliktir ve mü'minlerin müşriklere 

karşı takınmaları gereken tavrı en anlaşılır şekilde gözler önüne sermektedir. 

Bu ayette geçen "müşrik"ten maksat, müfessirlerin çoğunluğuna göre, putlara 

tapanlardır. Zira müşrik kelimesi, Allah Teâlâ’dan başkasını ilah kabul ederek, 

onlara tapan kimseler için kullanılmaktadır.  

Şirk, Allah Teâlâ (c.c.)'nın asla bağışlamayacağı baş günahtır. Zira 

Allah Teâla mü'min kullarını her türlü şirke karşı şöyle ikaz etmektedir: 

"Elbette Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bundan 

başkasını dilediği kimseye bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, çok uzak 

bir dalâlete düşmüş olur"28  

Rasulullah (s.a.s.) üç defa "büyük günahların en büyüğünü size 

bildireyim mi?" buyurdu. Ashab, "evet, bildir yâ Rasûlallah" dediler. 

Rasulullah (s.a.s.) "Allah'a şirk koşmak, anaya babaya eziyet etmektir" 

buyurdu.29 

İslâm inancına göre müşriklere ve müşrik ataya mağfiret dilenmez. 

Kur'an'da şöyle buyrulur:  

"Cehennemlik oldukları anlaşıldıktan sonra, akraba bile olsalar, 

müşrikler için mağfiret dilemek Peygambere ve mü'minlere yaraşmaz"30  

Çünkü en önemli olan kan değil iman bağıdır. İnsanın saygınlığında 

ölçü inançtır. Bu yüzden müşriklere benzeme, onları taklit ederek sevme ve 

dost edinme haram kılınarak yasaklanmıştır. İslâm her bakımdan diğer 

dinlerden farklı ve kendine has özellikleri olan bir dindir. Nitekim Hz. 

Peygamber (s.a.s): "Her kim bir topluma benzemeye çalışırsa, o benzemeye 

çalıştığı toplumdandır" buyurur.31  

Hadis şârihi Abdurrauf Münavi bu hadisi şöyle açıklar: "Kişi, içiyle 

dışıyla onları tasvib eder, onların gelenek ve göreneklerini benimser, onlara ait 

                                                           
28 Nisa, 4/116. 
29 Sahih-i Buhârî, Tecrîd-i Sarih tercümesi, VIII, 69, Hadis No: 1148. 
30 Tevbe 9/113. 
31 Ebu Davud, Feyzu'l-Kadir, Hadis No: 8593. 
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işlerle tanınır, onları yapar, kılık kıyafet ve benzeri işlerde onlarla bütünleşir, 

onlarla iç içe yaşarsa; onlardan sayılır. Onların düzenlerinin üstünlüklerini 

kabullenmek onlara benzemektir. Kişi beğendiği, takdir ettiği kimseyi taklid 

eder, ona uyar, uymaya çalışır."32 

Âlimlerimizden çoğuna göre, aklı olmayan ve bülûğ çağına erişmeyen 

çocuklar, müslüman veya müşrik ana babadan olsunlar farketmez, 

cennetliktirler. Bunlar "Biz hiç bir akıllı toplumu peygamber 

göndermedikçe azap etmeyiz"33 ayetini delil gösterirler. 

Kur’an-ı Kerîm’in müşrikleri kötüleyen, onların Müslümanlara olan kin 

ve nefretini, aleni düşmanlığını ifade eden ve savaş ve barış hallerinde onlarla 

olan ilişkileri belirleyen ayetleri ileride mavzu edildiğinde geniş olarak 

göreceğiz. Şimdi çok önemli bir iki uyarıyı hatırlatalım: 

“Gerek Ehl-i Kitaptan gerek müşriklerden olsun, kâfirler,   

Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini arzu etmezler.  Fakat 

Allah rahmetini dilediğine seçip ihsan eder.  Allah büyük lütuf 

sahibidir.”34 

“Sen, iman edenlere, düşmanlık besleme bakımından onların en 

şiddetlilerinin Yahudiler ile müşrikler olduğunu görürsün.  Müminlere 

sevgi bakımından en çok yakınlık duyanların ise "biz Nasârayız 

(Hıristiyanız)" diyenler olduğunu görürsün.  Bunun sebebi, onlar 

arasında bilgin keşişlerin ve dünyayı terketmiş rahiplerin bulunması ve 

onların kibirlenmemesidir.”35 

“Rabbinden sana ne vahyolunuyorsa ona tabi ol. Ondan başka 

Tanrı yoktur. Onun için, sen de müşriklerden uzak dur.”36 

 “Az kalsın, seni bile sana vahyettiğimizden başka bir şeyi uydurup 

Bize mal etmen için akılları sıra kandıracak ve ancak o takdirde seni dost 

                                                           
32 Münavî, Feyzu'l-Kadir, Hadis No: 8593. 
33 İsra, 17/15. 
34 Bakara 105. 
35 Maide 82. 
36 En’am 106. 
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edineceklerdi. Eğer sana sebat vermeseydik nerdeyse azıcık da olsa onlara 

meyledecektin. O takdirde de hem hayatın, hem de ölümün acısını sana 

kat kat tattırırdık. Sonra Bize karşı hiçbir yardımcı da bulamazdın.” 37 

Müslümanlar için en büyük tehlike kâfirlerin sözlerine inanmak, 

dinimizden ayırıcı ve kendilerine benzetici bir kısım cazip tekliflerine kanmak, 

bir kısım işlerde de olsa onlara uymaktır. Bu taklit ve uyma işi, Allah korusun 

dini tahrif ve tağyire, yabi bozup değiştirmeye kadar gidebilir. Bu tuzaklara 

düşmemek, Kur’an ve sünnetin hidayetinden ayrılmamak gerekir.  

Hz. Peygamberin ve müminlerin kritik imtihanlarını anlayabilmek için 

Mekke döneminde Peygamberimiz (a.s) ın yaşadığı halleri düşünelim: Baskı, 

tehdid, büyük servet teklifleri, kral yapma, en güzel kadınları sağlama, 

tuzaklar kurma, kendine ve taraflarına yıllarca süren sosyal ve ekonomik 

boykotlar uygulama gibi. Bunlardan bir tekinin bile nice dava adamlarını çekip 

götürdüğü düşünülürse, meselenin kolay olmadığı ortaya çıkar. Ayet 

Peygamberimizin bunlara önem verdiği manasına gelmeyip, müminleri çok 

ciddi imtihanlara hazırlama gayesine matuftur. Çağımızın en büyük belası işte 

bu noktada düştüğümüz aşağılık durumdur. Maalesef kendi dinlerini iyi 

bilmeyen kimi Müslümanlar, Batı insanını inançta, ilimde, medeniyette ve 

hayat tarzında kendilerinden üstün bilip onlara öykünmeye, düşünce ve 

davranışlarını, hatta görgü kuralllarına varıncaya kadar yaşama biçimlerini 

onlara benzetmeye çalışmışlardır. Bunu da çağdaşlık, ilericilik, modernlik, 

aydınlık gibi içi kof ama inancı vuran katil kavramlarla ifade etmeyi marifet 

sanmışlardır. İşte bunların söz sahibi oldukları ülkelere baktığımızda bu batıla 

meyletmenin dünyada onları nasıl bir azap ve zillete düşürdüğünü görüyoruz. 

Hiç şüphesiz ahiretteki Allah’ın azabı, eğer tövbe edilmezse, daha büyük 

olacaktır. O yüzden Kur’an-ı Kerîmi anlayarak okumalı, uyarılarından 

faydalanılmalı, kâfirlere benzemeye çalışmayı bırakmalı, küfrün hile ve 

düzenlerine karşı Allah’ın lütfu olmazsa, Resûlullah’ın bile mukavemet 

edemeyeceği ifadesinden ders ve ibret almalıyız.  

Fil Vak‘Ası 

                                                           
37 İsra 73-75. 
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Fil Vak‘ası yaygın olan inanışa göre Hz. Peygamber’in doğumundan 

elli, elli beş gün veya üç ay önce, muharrem ayının çıkmasına on üç gün kala 

bir pazar günü vuku bulmuştur. Bu tarih Araplar’da nesî geleneğini göz önüne 

alanlara göre 569, diğerlerine göre ise 570 veya 571 yılıdır.   

Bu olayın özeti, Kâbe’yi yıkmak amacıyla Mekke üzerine yürüyen 

Habeş ordusunun Allah tarafından gönderilen kuşlar vasıtasıyla imha 

edilmesidir. Konu bizzat Kur’an-ı Kerimde geçmektedir: “1. Rabbin fil 

sahiplerine neler etti, görmedin mi? 2. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı 

mı? 3. Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi. 4. O kuşlar, onların üzerlerine 

pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. 5. Böylece Allah onları yenilip 

çiğnenmiş ekine çevirdi.” Fil, 105/1-5)  

Kaynaklarda bu olayın sebepleri, tarihi ve sonucu hakkında değişik 

rivayetler bulunmaktadır. 537 yılında idareyi ele geçiren ve mutaassıp bir 

hıristiyan olan Habeş Krallığı’nın müstakil Yemen valisi Ebrehe, Hıristiyanlığı 

yaymak için bölgede yoğun çalışmalara başladı. Araplar’ın Kâbe’yi ziyaret 

için Mekke’ye gittiklerini görünce bu binanın hangi malzemeden yapıldığını 

ve örtüsünü sordu; taştan olduğunu ve örtüsünün farklı yerlerden geldiğini 

öğrenince de, “Mesîh’e yemin ederim ki ondan daha hayırlısını yaptıracağım” 

diyerek (İbn Sa‘d, I, 90) San‘a’da, İslâm kaynaklarında Kulleys/Kalîs şeklinde 

geçen (Grekçe ekklessia, Türkçe’de kilise) büyük bir katedral inşa ettirdi ve 

tezyinatı için Bizans’tan mermer ve mozaik ustaları getirtti. Bizans imparatoru 

ustaları yollarken dinî hayatı düzene sokması amacıyla İskenderiye’deki 

İtalyan asıllı papaz Gregentius’u da göndermiş ve Ebrehe bu papazın 

hazırladığı yirmi üç maddeden oluşan bir kanunu yürürlüğe koymuştur 

(Hamîdullah, I, 287). 

İnşaatın tamamlanmasından sonra Ebrehe çeşitli bölgelere 

propagandacılar göndererek mâbedi ziyaret etmeleri için halkı San‘a’ya 

çağırdı. Fakat bu kilisenin, Hz. İbrâhim’den beri kutsal saydıkları Kâbe’nin 

yerine geçirilmek istenmesini hazmedemeyen Kinâne kabilesine mensup bir 

Arap San‘a’ya giderek kiliseye pisledi. Bu saygısızlığa öfkelenen Ebrehe de 

bütün Kinânîler’in gelip kiliseyi tavaf etmelerini istedi; ancak onlar isteğini 

reddettikleri gibi gönderdiği elçiyi de öldürdüler. Bunun üzerine Ebrehe, 

Hıristiyanlığın yayılmasına Kâbe’nin engel teşkil ettiği sonucuna vararak onu 
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yıkmaya karar verdi. İçinde Mahmûd adlı filin de bulunduğu büyük bir ordu 

ile Mekke üzerine yürüdü. Bir başka rivayette onun Kâbe’yi yıkmak üzere 

harekete geçmesine sebep olarak, Kureyşli bazı gençlerin sıcak bir gecede 

yaktıkları ateşin rüzgârın etkisiyle kilisenin yanmasına yol açması olayı 

gösterilir (İbn Kesîr, XV, 8659). Diğer bir rivayette ise Ebrehe bu sefere, 

Hıristiyanlığı yaymak şartıyla taç giydirip Mudar’a emîr tayin ettiği 

Muhammed b. Huzâî’nin Kinâne kabilesince öldürülmesini bahane etmiştir 

(Taberî, Târîḫ, I, 935). Aslında Bâbülmendep’e hâkim olup Hindistan deniz 

ticaretini ele geçirdikten sonra iktisadî hedeflerini genişletmek üzere gözünü 

kuzeye çeviren Ebrehe, Mekke’yi zaptederek Araplar’ın gittikçe gelişen ticarî 

faaliyetlerine son vermek, böylece San‘a’yı Arabistan’ın dinî, ticarî ve siyasî 

merkezi haline getirmek istiyordu. Bu arada kuzey-güney bağlantısını kesen 

Mekke’yi saf dışı bırakmak suretiyle Suriye’ye uzanması ve Sâsânîler’le 

savaşan Bizans’a yardım etmesi de mümkün olacaktı (Cevâd Ali, III, 517-

519).38 

Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma kararına karşı çıkan Yemen eşrafından 

Zûnefer onunla savaştıysa da yenilerek esir düştü. Yoluna devam eden Ebrehe 

Has‘am kabilesini de yenerek reisleri Nüfeyl b. Habîb el-Has‘amî’yi esir aldı. 

Taife geldiğinde şehir halkı adına konuşan Mes’ûd b. Muatteb’in, kendilerine 

ait Lât Mâbedi’ne dokunulmamasına karşılık itaatlerini arzedecekleri ve 

kendisine hedefi olan Kâbe’yi gösterecek bir kılavuz verecekleri yolundaki 

teklifini kabul etti. Ancak Mekke yakınındaki Mugammes’te konakladığı 

sırada verdikleri Ebû Rigāl adlı kılavuz öldü. Araplar onun buradaki mezarını 

taşlamayı âdet edinmişlerdir. Hainlere ders olsun!  

Ebrehe, Habeşî Esved b. Maksûd’u bir müfreze ile gönderip Mekke 

çevresinde otlayan develeri ordugâha getirtti. Bunlar arasında Hz. 

Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib’in de 200 devesi vardı. Ebrehe, Hunâta 

el-Himyerî’yi o sırada Kureyş’in reisi olan Abdülmuttalib’e yollayarak onlarla 

savaşmaya gelmediğini ve yalnızca Kâbe’yi yıkmak istediğini, eğer engel 

olmaya kalkışmazlarsa kendilerine dokunmayacağını bildirdi. Abdülmuttalib 

ordugâha geldi. Ebrehe, hakkında iyi şeyler öğrenip saygı duyduğu, duruş ve 

heybetini beğendiği Abdülmuttalib’i güzel karşıladı.  Onun Kâbe’nin 

                                                           
38 Bkz. Mustafa Fayda, DİA, Fil Vak‘Ası, 13 / 70-71. 
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yıkılmaması için ricada bulunmasını bekliyordu. Oysa Abdülmuttalib ondan 

sadece develerini istedi.  

Ebrehe değer verdiği bu reisin şehrini ve Kâbe’yi koruma isteği yerine 

develerini istemesini garipsedi ve sebebini sordu. Aldığı cevap ile daha da 

şaşırdı: Kendisi develerin sahibi idi ve bu yüzden onları istiyordu. Kâbe’ye 

gelince,  onun da bir sahibi vardı ve o kendi evini korurdu!  

Develerini alarak Mekke’ye dönen Abdülmuttalib, Kâbe’ye gidip 

beytini koruması için Allah’a dua ettikten sonra halka şehrin dışına 

çıkmalarını, dağlara ve vadilere çekilmelerini emretti. Ertesi gün Ebrehe 

ordusuna hücum emri verdi. Fakat kaynaklara göre, askerin önünde bulunan fil 

Mekke’ye doğru hareket ettirilmek istendiğinde yerinden kımıldatılamadı. Bu 

esnada askerler de üzerlerine taşlaşmış çamur yağdıran ebâbîl kuşları 

tarafından kurt yemiş ekin yaprağına çevrildiler. Böylece planları boşa çıkan 

ve ordusu perişan olan Ebrehe kendisi gibi kurtulabilen askerleriyle birlikte 

Yemen’e dönmek zorunda kaldı; kısa bir süre sonra da öldü. 

Hz. Peygamber Mekke’nin fethedildiği gün, “Allah fili Mekke’ye 

girmekten alıkoydu ve yalnız resulü ile müminleri oraya hâkim kıldı” 

buyurmuş, Hudeybiye’de devesi Kasvâ çökünce bazı sahâbîlerin, “Kasvâ 

çöktü” demeleri üzerine de, “Kasvâ çökmedi, onu fili tutan tuttu” demiştir (İbn 

Kesîr, XV, 8665). 

Kureyş kabilesi, Mekke ve Kâbe için büyük önem taşıyan Fil Vak‘ası’nı 

tarih başlangıcı kabul etmiş ve meydana geldiği yıl “âmü’l-fîl” adıyla meşhur 

olmuştur; ancak bu durum uzun sürmemiştir. Olayın Kureyş üzerinde bıraktığı 

etkinin büyüklüğüne ilk delil, Kur’ân-ı Kerîm’in “ashâbü’l-fîl” şeklinde 

adlandırdığı saldırganları yine Fîl adındaki bir sûre ile onlara hatırlatmasıdır. 

Diğer Arap kabileleri de bu olay sebebiyle Kureyş’e saygı duymuşlar ve bunu 

onlara “ehlullah” diyerek belli etmişlerdir; birçok şair ise bu vak‘ayla ilgili 

çeşitli şiirler söylemiştir (İbn Hişâm, I, 57-62).39 

 

                                                           
39 Bkz. Mustafa Fayda, a.y. 
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ÇOCUKLUĞU 

 

 

 

 

Soyu Ve Önemli Ataları 

Peygamber Efendimiz (sav)   içinde doğduğu Kureyş kabilesi içinde, 

gerek baba ve gerek ana yönünden, en temiz ve en şerefli bir aileye mensuptur. 

Bu soy temizliği ilk insan Hz. Âdem ve eşi Havva’ya kadar gider. Bunu bizzat 

kendisi söylediği gibi çevresi de bildikleri kadarını kabul etmiştir. “Ben, 

Âdemoğulları soylarının en hayırlı, en temiz olanlarından, devirden devre, 

aileden aileye geçe geçe, nihayet, şu içinde bulunduğum aileden vücuda 

getirildim!"40 Peygamber Efendimizin (sav)   soyunun bilinir olması ve zinadan, 

fuhuştan uzak olarak ter temiz olması Allah Teâlâ’nın ona ve ümmetine bir 

ikramıdır. 

Sevgili Peygamber Efendimizin (sav)   soyu hakkında bütün kaynaklar 

21. Göbek Adnan'a kadar olan atalarının isimlerinde ve sıralanmasında, ittifak 

halindedirler.  Adnan'ın da Hz. İbrahim ve Hz. İsmail (sav)   soyundan 

geldiğini kesinlikle ifade ederler. Bu soy silsilesini Hz. Adam’e kadar 

uzatanlar varsa da ihtilaflıdır. Bizzat kendisi tarafından kabul edilip bütün 

İslâm kaynaklarınca zikredilen soy kütüğünü teberrüken yazalım: Muhammed 

b. Abdullah b. Abdülmuttalib (Şeybe) b. Hâşim b. Abdümenâf b. Kusay b. 

Kilâb b. Mürre b. Kâ‘b b. Lüey b. Gālib b. Fihr (Kureyş) b. Mâlik b. Nadr b. 

Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyâs b. Mudar b. Nizâr b. Mead b. Adnân.41 

Buna göre Hz. Peygamber (sav), Araplar’ın, Hz. İbrahim’in oğlu Hz. 

İsmail’in soyundan gelen Adnânîler kolundan, Kureyş kabilesinin 

                                                           
40 Ahmed, c. 4, s. 107, Müslim, Sahîh, c. 4, s. 1782, Tirmizî, Sünen, c. 5, s. 583, 

Beyhakî, Delâilü'n-nübüvve, c. 1, s. 165, İbn Abdilberr, İstiâb, c. 1, s. 26. 
41 DİA, 30/ 408. 
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Hâşimoğulları sülâlesine mensup Abdullah b. Abdülmuttalib’in oğludur. Hz. 

Peygamber’in soyunun da mensup olduğu Kuzey Araplarına İsmâilîler veya 

Adnânîler gibi isimler verilmektedir Araplar’ın diğer ana kolu, anayurdu 

Güney Arabistan olan Kahtânîler’dir. Bu soyda üç ismi öne çıkaracağız. İlki 

Kusay’dır42.  

Kusay 

Bu sülale içinde Kusay’ın ayrı bir yeri vardır. Aklı ve idaresiyle şehre 

bir düzen vermiştir. Yapılacak işleri tek elde toplamak yerine kabilelere 

görevleri taksim ederek sorumluluklar vermiş, kurduğu düzenle hâkimiyeti 

paylaştırarak kabileler arası iktidar kavgalarını önemli ölçüde önlemiştir. 

Aslında Kusay’ın ilginç bir hikâyesi vardır. Asıl adı Zeyd’dir. Küçük 

yaşta iken babası Kilâb b. Mürre ölünce annesi Fâtıma bint Sa‘d, Uzre 

kabilesinden hac için gelip Mekke’de yerleşen Rebîa b. Harâm ile evlendi. 

Rebîa, bir müddet sonra hanımı ile oğlu Zeyd’i kabilesinin yaşadığı Tebük 

(veya Yermük) civarına götürdü. Kusayy’ın ana baba bir kardeşi Zühre ise 

Mekke’de kaldı. Zeyd gurbette büyüdüğü için “uzaklaşmak” anlamındaki 

“kasv” kökünden Kusay lakabıyla anılmaya başlandı. 

Kusay, annesinden nesebi ve kabilesi hakkında bilgi edindikten sonra 

Mekke’ye kabilesinin yanına döndü. Kısa zamanda Kureyş kabilesi arasında 

seçkin bir yer edindi. Mekke’ye gelen bir tüccar, mirasçısı olmadığı için 

Kusayy’a epeyce bir mal bırakınca maddî durumu da düzeldi. O sırada Mekke 

ve civarını elinde tutan Huzâa kabilesinin reisi Huleyl b. Hubşiyye’nin kızı 

Hubbâ ile evlenen Kusayy’ın Abdümenâf, Abdüddâr, Abdüluzzâ ve 

Abdükusay adında dört oğlu ile Hind isimli bir kızı oldu. Kâbe hizmetlerini 

elinde bulunduran kayınpederi Huleyl yaşlılığında Kâbe’nin anahtarlarını kızı 

Hubbâ’ya verdi. Kusay kayınpederinden sidâne görevini kendisine vermesini 

istedi. Huleyl de Kusayy’ın bu isteğinin yerine getirilmesini vasiyet etti. 

Huleyl ölünce Kusay sidâne hizmetini tamamen sahiplenmeye kalkıştı. Huzâa 

kabilesinin buna karşı çıkmasına rağmen Kusay, Kinâne ve Kudâa’nın 

yardımıyla Mekke’nin idaresini ve Kâbe hizmetlerini üzerine aldı. Böylece 

                                                           
42 Kusay (Zeyd) b. Kilâb b. Mürre b. Kâ‘b b. Lüey b. Fihr (Kureyş) b. Gālib (ö. 480 

dolayları) Hz. Peygamber’in baba tarafından dördüncü dedesidir. 
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Mekke’de hâkimiyet Kusayy’ın şahsında Kureyş kabilesine geçti. Kusay, 

Mekke dışında yaşayan Kureyş kabilesinin kollarını birleştirerek Mekke’ye 

yerleştirdi. Kureyş’in Mekke ve civarındaki hâkimiyetini güçlendirdi. Bu 

sebeple kendisine “mücemmi‘” (birleştirici) denilmiştir. 

Kâbe’yi tamir ederek hac menâsikini düzenleyen Kusay, 

Cürhümlüler’in yerinden söküp gömdükleri Hacerülesved’i Kâbe’deki yerine 

koydu. 440 yılında Kâbe’nin kuzeyine, tavafa başlanan yerin arka tarafına 

önemli meselelerin görüşülüp karara bağlandığı Dârünnedve denilen toplantı 

yerini yaptırdı. Kâbe ve Mekke ile ilgili olan kıyâde, livâ, hicâbe, nedve, 

sikāye ve rifâde hizmetlerinin tamamını elinde topladı. Mekke’ye gelen 

hacılara verdiği hizmetin karşılığı olarak Kureyş’ten yıllık vergi aldı. 

Mekke’de çeşitli su kuyuları açtırdı. Kâbe’nin etrafına deriden yapılmış 

havuzlar koyarak hacıların su ihtiyacını karşıladı. Hacla ilgili takvim işlerini 

Kinâne kabilesine bırakıp diğer kabilelerin de Mekke’ye bağlılığını sağladı. 

Hanımının akrabası olmaları dolayısıyla bazı görevleri de Huzâalılar’a verdi. 

Vefat etmeden önce Kâbe’nin bakımını ve anahtarlarını muhafaza 

göreviyle sikāye, rifâde ve livâ görevlerini oğlu Abdüddâr’a bırakan Kusay 

yaklaşık 480’de ölmüş ve Hacûn’a defnedilmiştir. Kabri zamanla bir 

ziyaretgâh haline gelmiştir. Kureyş kabilesi onun ölümünden sonra da 

koyduğu prensiplere uymayı sürdürmüştür.43  

Peygamberimizin dünyayı teşrifinde bu soyun büyüğü 

Abdulmuttalip’tir. Ona önce o bakmış, koruyup gözetmiştir. Onun babası olan 

Haşim de bu soya adını vermiştir. Bu yüzden “Haşimîler” denmesine sebep 

olan kişiyi ve oğlu Abdulmuttalip’i az daha yakından görelim.  

Hâşim B. Abdümenâf (ö. 524 [?]) 

Resûl-i Ekrem Efendimizin dedesinin babasıdır. Mekke'nin ileri gelen 

eşrafındandır. Ticâretle meşguldür. Üstün görülen ve saygı duyulan faziletli 

bir insandır.  Son derece cömerttir. Bir kıtlık yılında Mekke'de ekmek 

bulunmaz olmuştu. O, Şam'dan getirdiği has buğday ununu fırsatçılık yaparak 

                                                           
43 Bkz. Ali Osman Ateş, DİA, Kusay md. 26/ 460-461. 
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çok kazanmak yerine tam tersi ondan bembeyaz ekmekler yaptırmış, birçok 

develer ve koyunlar kestirmiş, ekmek, et ve et suyu (tirit) ile bütün Mekke 

halkına büyük bir ziyafet çekmişti. Bu üstün seciyeli, kabiliyetli, dirayetli, 

cömert, faziletli tutumundan ötürü herkes tarafından sevilen, sayılan birisiydi. 

Soyuna "Haşimîler"  adının verilmesi elbette boşuna değildi.   

Kureyş kabilesi adına Sâsânîler, Himyerîler, Habeşîler ve diğer bazı 

devlet ve kabilelerle ticarî ve diplomatik ilişkiler kuran Hâşim, Bizans 

İmparatoru I. Leon ve Gassânî melikiyle anlaşarak ülkelerine Kureyşliler’in 

serbestçe ticarî seyahat yapabilmelerini sağladı. Böylece Kureyş’in Mekke ve 

çevresiyle sınırlı olan ticarî ilişkileri daha geniş bir boyut kazandı. Kureyş’in 

kış ve yaz olmak üzere yılda iki defa ticarî seyahat yapmasını gelenek haline 

getiren Hâşim kışın Yemen ve Habeşistan’a, yazın da Suriye ve Anadolu’ya 

kadar giderek ticaret yapardı. Hâşim, Habeşistan’da da serbestçe ticaret 

yapabilmeleri için Necâşî’ye bir mektup gönderdi ve kervan yolu üzerinde 

yaşayan kabilelerle ticarî antlaşmalar yaptı. Kureyşliler bu kabilelere ait 

malları Bizans topraklarına götürüp satacaklar, parasını masraf almadan 

kendilerine teslim edecekler, onlar da Kureyş kervanlarının yol emniyetini 

sağlayacaklardı. 

Hâşim zamanla rifâde ve sikāye görevlerini de üstlendi; hac ibadetiyle 

ilgili bazı düzenlemeler yaptı. Hacıların ve Kureyş kabilesinin su ihtiyacını 

karşılamak üzere Mekke’de Bezr ve Sicille adlı iki büyük kuyu kazdırdı. 

Dedesi Kusayy’ın yaptığı gibi hac mevsiminde Mekke’deki kuyulardan 

develerle su taşıtarak zemzemin çıktığı mevkide bulunan deriden yapılmış 

havuza doldurur ve hacıların su ihtiyacını karşılardı. Hâşim bu faaliyetleriyle, 

hem kendi kabilesi hem de Arabistan’daki diğer kabileler ve komşu devletlerin 

hükümdarları nezdinde itibar kazandı. Kardeşi Abdüşems’in oğlu Ümeyye, 

Hâşim’in nüfuzunu kıskanarak onu münâfereye (nesep, şan ve şeref 

konusunda övünme) davet etti. Yenilen Ümeyye, önceden kararlaştırılan 

şartlara göre elli deve vermek ve on yıl müddetle Dımaşk’ta ikamet etmek 

zorunda kaldı. Şarkiyatçıların, Emevîler’le Hâşimîler arasındaki mücadelenin 

ilk safhasını teşkil eden bu hadiseyle ilgili rivayetlerin sonradan uydurulmuş 

olduğunu iddia etmeleri (Caetani, I, 263) rivayetleri topyekün reddetme gibi 

yanlış bir anlayışın sonucudur. 
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Hâşim, ticarî bir seyahat için Suriye’ye giderken Yesrib’de (Medine) 

Neccâroğulları’ndan Amr b. Zeyd b. Lebîd’in misafiri oldu ve hem babasının 

hem de kendisinin dostu olan Amr’ın kızı Selmâ ile evlendi. Bu evlilikten Hz. 

Muhammed’in dedesi Şeybe (Abdülmuttalib) dünyaya geldi. Selmâ, hamile 

kaldığı takdirde doğumun kendi ailesinin yanında olmasını nikâh esnasında 

şart koştuğu için çocuğunu Yesrib’de doğurdu (Belâzürî, I, 64). Hâşim, 

karısını Yesrib’de bırakıp ticaret maksadıyla Suriye’ye giderken Gazze’de 

öldü ve oraya defnedildi. Oğlu Abdülmuttalib sekiz yaşına kadar Medine’de 

kaldıktan sonra amcası Muttalib tarafından Mekke’ye getirildi. Hâşim’in 

Abdülmuttalib dışında üç oğlu ve beş kızı olmuştur. 

Hâşim'in dört erkek çocuğu olmuştu: Şeybe (Abdülmuttalib), Esed, Ebû 

Sayfî ve Nadle. Nesli erkek çocuklarından Şeybe ile Esed'den devam etmiştir. 

Şeybe, Resûl-i Ekrem Efendimizin birinci kuşaktaki dedesidir. Esed ise Hz. 

Ali'nin annesi Fâtıma'nın dayısıdır. Ancak Esed sulbünden dünyaya gelen 

Huneyn’in çocuğu olmadı. Dolayısıyla bütün Haşimîler sadece 

Abdülmuttaliboğulları kolundan gelerek çoğalmış ve yeryüzüne 

dağılmışlardır. 

Abdülmuttalib 

Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalib’in asıl adı Şeybe’dir. 

Doğuştan ak saçlı olduğundan kendisine “yaşlı” anlamında  "Şeybe" ismini 

vermişlerdi. Abdülmuttalib lâkabı adından yaygın olmuştur. Bu lâkabı alışının 

hikâyesi şöyledir:  

Babası Hâşim, ticaret için uğradığı Yesrip’te (Medine) 

Neccâroğulları’na mensup Selmâ Hatun ile evlenmiştir. Selma Hatunun 

evlilik şartı, çocuğu olursa Medine’de kalmaktır. Haşim, gittiği Gazze’de öldü. 

Oğlu Şeybe sekiz yaşına kadar annesiyle beraber Medine’de kaldı. Daha sonra 

amcası Muttalib yeğenini alıp Mekke’ye götürdü. Şehre girerken Muttalib’in 

terkisindeki çocuğu gören Mekkeliler, Muttalib’e çocuğun kim olduğu 

sordular. O da, üstü başı pek düzgün olmayan Şeybe’yi o anda kölesi olarak 

tanıttı. Böylece kendisine “Abdü’l-Muttalib” dendi.  
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Şöyle bir olay da anlatılır: Şeybe küçüklüğünde Medine'de dayılarının 

yanında kalıyorken bir gün mahalle arkadaşları diğer çocuklarla Medine'de bir 

meydanda ok atışı yaparlar. Çocukların bu yarışmasını seyretmek için 

büyüklerden bir kalabalık da orada toplanmış bulunuyordu. Ok atma sırası 

Şeybe'ye gelmişti. Okunu yayına yerleştirdi. Kendinden emin bir tavırla yayını 

gerdi. Bir an nefesini kesip yayını salıverdi. Yaydan fırlayan ok, hedefe tam 

isabet etmişti. Herkes hayranlık dolu bakışlarla kendisine bakarken, bu 

başarıdan duyduğu sevinç ve heyecanla o şöyle dedi: "Ben, Hâşim'in oğluyum. 

Ben, Bethâ Beyinin oğluyum. Okum elbette hedefini bulur!"  

O sırada orada bulunan Haris bin Abd-i Menâfoğullarından bir Mekkeli 

yanına yaklaştı ve sorup sual ederek onun Hâşim'in oğlu olduğunu öğrendi. 

Mekke'ye dönüşünde bu adam, durumu amcası Muttalib'e anlattı ve böylesine 

kabiliyetli ve zeki bir çocuğun yabancı ilde bırakılmasının doğru olmayacağını 

belirtti. Muttalib bu haber üzerine derhal Medine'ye vardı. Şeybe'yi alarak 

Mekke'ye getirdi. Muttalib terkisinde yeğeni Şeybe ile Mekke sokaklarına 

girerken sordular:  

- Bu çocuk kimdir?  

O da göz değmesinden veya eski püskü elbiselerinden dolayı yeğeni ve 

kendisin hor ve hakir görülmesinden korkarak:  

- Kölemdir, dedi.   

Ertesi günü amcasının kendisine aldığı güzel elbiselerle Mekke 

sokaklarında dolaşmaya başlayınca, herkes onun kim olduğunu merak etmeye 

ve sormaya başladı. Kendisinin “Şeybe” demesi fayda etmedi.  Dünden 

bilenler, "Abdülmuttalib" dediler. Her ne kadar kim olduğu sonradan ortaya 

çıktıysa da o günden sonra ismi "Abdü'l-Muttalib" (Muttalib'in kölesi) olarak 

kaldı. 

Abdülmuttalib’in on erkek, altı kız evladı oldu. Bunlar; Abbas, 

Abdullah, Hamza, Ebu Talip, Zübeyr, Haris, Hacel, Mukavvim, Dırar, Abdul 

Uzza (Ebu Lehep). Buna göre Peygamber Efendimiz (sav)’in dokuz amcası 

vardı. Bunlardan dört tanesi onun nübüvvetini gördü, ikisi iman etti, ikisi ise 

küfürde ısrar ettiler. Onlar; Ebu Talip, Ebu Lehep. Müslüman olanlar; Hamza 
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ve Abbas. Kızları ise Safiyye, Ümmü Hakim, Beyza, Atike, Ümeyme, Erva, 

Berre. 

Abdullah  

Hz. Peygamber’in babasıdır. Künyesi Ebû Kusem, Ebû Muhammed 

veya Ebû Ahmed’dir (Belâzürî, Ensâb, s. 91). Kaynaklara göre Sâsânî 

Hükümdarı Nûşirevân’ın saltanatının 24. yılında doğmuştur. Annesi Fâtıma 

bint Amr’dır. Bazı kaynaklarda onun doğumu ve gençliğiyle ilgili menkıbevî 

hadiseler anlatılır (Diyarbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, I, 182). Doğruluğu tartışma 

konusu olan bu tür rivayetler, müslümanların Hz. Peygamber’e ve onun 

soyuna olan sevgilerinin bir belirtisi kabul edilmelidir.  

Olay özetle şöyledir: Babası Abdülmuttalib, zemzem kuyusunu yeniden 

ortaya çıkarıp onarması sırasında Kureyş kabilesinin diğer eşrafı tarafından 

rencide edilmiş ve o tarihte Hâris’ten başka oğlu olmadığı için müdafaasız 

kalmıştı. Bu sebeple, on erkek çocuğa sahip olduğu takdirde birini kurban 

etmeyi adamıştı. Bu arzusu gerçekleştikten sonra gördüğü bir rüya üzerine 

nezrini hatırlamış; kurban edilecek çocuğu belirlemek maksadıyla oğulları 

arasında kura çekmiş, kura o günkü oğullarının (veya aynı anadan doğanların) 

en küçüğü olan Abdullah’a çıkmıştı. Abdülmuttalib, oğlu Abdullah’ı kurban 

etmeye kalkışınca kendi kızları, diğer bir rivayete göre ise Abdullah’ın dayıları 

veya Kureyş’in ileri gelenleri bu olaya şiddetli tepki göstermişler ve böyle bir 

şey yaptığı takdirde bunun kendisinden sonra kötü bir âdet haline 

gelebileceğini hatırlatmışlar, ayrıca adak borcundan kurtulmak için 

Abdullah’ın yerine deve kurban etmenin daha uygun olacağını söylemişlerdir. 

Kaynakların çoğu, bu çözümün Medineli bir arrâfe tarafından teklif edildiğini 

kaydeder. Abdülmuttalib, o günkü örfe göre diyet olarak kabul edilen on deve 

getirtmiş, Abdullah ile develer arasında kura çektirmiş, fakat kura Abdullah’a 

çıkmış; deve sayısını onar onar artırarak kuraya devam etmiş, sayı yüze 

ulaşınca kura develere çıkmıştır. Bunun üzerine yüz deveyi kurban ederek çok 

sevdiği oğlu Abdullah’ı kurtarmıştır.  

Abdullah hakkında bilgi veren bütün kaynaklar kurban hadisesinden 

bahsetmekte, Arap örfünde insan diyetinin yüz deveye çıkışının bu hadiseyle 

başladığını, daha sonra İslâm hukukunun da bunu kabul ettiğini ifade 
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etmektedirler. Hz. Peygamber’in, Arap ırkının atası olan İsmâil’i ve kendi 

babasını kastederek, “Ben iki kurbanlığın oğluyum” dediği rivayet 

edilmektedir. Diğer bir rivayete göre ise bir bedevî Arap, Peygamber’e, “Ey 

iki kurbanlığın oğlu!” diye hitap etmiş, o da bunu kabul mânasına gelen bir 

tebessümle karşılamıştır. Muhaddisler bu hadisin sahih olduğu 

kanaatindedirler (bk. Hâkim, el-Müstedrek, II, 559; Zürkānî, Şerḥu’l-Mevâhib, 

I, 97 vd.; Aclûnî, Keşfü’l-ḫafâʾ, I, 230-231).  

Abdullah’ın, akranları arasında çok beğenilen yakışıklı bir genç olduğu 

rivayet edilmektedir. Yüzünde diğer gençlerde bulunmayan bir güzellik ve 

parlaklık vardı. Siyer müellifleri bunun daha sonra Âmine’ye intikal eden 

“nübüvvet nuru” olduğunu kabul eder Abdullah, Varaka b. Nevfel’in kız 

kardeşi de dâhil olmak üzere çeşitli kadınlardan aldığı evlenme tekliflerini 

reddetmiş, nihayet babasının teşebbüsü üzerine Vehb kızı Âmine ile 

evlenmiştir. Evliliğinin ilk üç günü Âmine’nin evinde geçmiştir. 

Evlendikten sonra çok yaşamadığı ve Hz. Peygamber’i yetim bırakarak 

öldüğü şüphesizdir (bk. ed-Duhâ 93/6). Zaten Abdullah ile Âmine’nin 

Peygamber’den başka çocukları olmadığı da bilinmektedir. Tercih edilen 

rivayete göre, ticaret maksadıyla yaptığı Şam (Gazze) seyahati dönüşünde 

hastalanmış ve Medine’de (Yesrib), babasının dayıları olan Adî b. Neccâr 

oğulları yanında bir ay kadar hasta yattıktan sonra vefat etmiş, orada Nâbiga 

adlı birine ait evin avlusuna defnedilmiştir.  

Kafile yoluna devam edip Mekke'ye geldiler. Abdulmuttalib onlardan, 

oğlunun nerede kaldığını sordu. Onlar da, "Onu dayıları Adiyy b. Neccar 

oğullarının yanında bıraktık. Kendisi hastadır" dediler. Bunun üzerine 

Abdulmuttalib büyük oğlu Hâris'i acele Medine'ye yolladı. Haris Medine'ye 

vardığı zaman, kardeşi Abdullah'ı vefat etmiş ve Adiyy b. Neccarlardan 

Nâbiga'nın evine gömülmüş buldu. Dayıları; Abdullah'ın nasıl hastalandığını, 

bütün çabalarına rağmen kendisini kurtaramadıklarını abisine anlattılar. Haris, 

acele Mekke'ye dönüp babasına acı haberi verince, Abdulmuttalib ve 

Abdulmuttalib'in oğlan kız bütün çocukları, akrabaları bu çok sevilen en küçük 

erkek evladının daha çocuğunu göremeden gurbette vefatına çok ağladılar. 

Sevgili eşi Âmine gözyaşları içinde yanık mersiyeler söyleyerek yürekleri 

dağlıyordu.  
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İlk kaynaklar vefatın, Peygamber’in dünyaya gelişinden önce olduğu 

tarzındaki görüşü tercih ederler. Buna göre yaşının o sırada on sekiz civarında 

olması gerekir. Nitekim Hâfız Alâî, İbn Hacer ve Süyûtî de bu kanaattedirler 

(Zürkānî, Şerḥu’l-Mevâhib, I, 109). Bu rivayet, Taberî tarafından, Abdullah’ın 

ve Hz. Peygamber’in doğumu için Nûşirevân’ın saltanat yılları itibariyle verilen 

tarihlere de uygun düşmektedir (Târîh, II, 154-155). Abdullah vefat ettiği 

zaman 25 yaşında olduğu da rivayet edilir. Geriye bıraktığı mirası şöyle tespit 

edilmiştir: Peygamberimizin hayatında çok büyük bir yeri olan Ümmü Eymen 

(Bereke) adında bir köle kadın, beş adet deve, birkaç davar, bir adet kılıç, bir 

miktar gümüş para. Mescid-i Nebevî’nin Ebû Bekir kapısı hizasında, yaklaşık 

500 metre uzaklıkta bulunan ve kendisine ait olduğu kabul edilen kabir, 

mescidin 1976 yılında genişletilmesi sırasında yıkılmıştır.  

İslâm âlimlerinin çoğunluğu, oğlunun nübüvvetine yetişemeyen 

Abdullah’ın fetret ehlinden sayılarak âhirette azap görmeyip kurtuluşa ereceği 

kanaatindedir.44 

Âmine 

Hz. Peygamber’in annesi, Âmine bint Vehb (ö. 577 [?])’dir. Babası 

Vehb b. Abdümenâf Kureyş kabilesinin Benî Zühre koluna, annesi Berre bint 

Abdüluzzâ da aynı kabilenin Benî Abdüddâr koluna mensuptur. İbn İshak’tan 

itibaren muhtelif kaynaklar Vehb’in Benî Zühre’nin hatırı sayılır bir siması 

olduğunu, kızı Âmine’nin de yüksek bir mevkiye sahip bulunduğunu 

kaydederler. Abdülmuttalib gibi bir reisin, kabilenin en güzel genci olan oğlu 

Abdullah için bizzat isteyeceği kızın seçkin bir aileye mensup olmasını tabii 

görmelidir. Âmine’nin doğum tarihi hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Ancak 

onun genç yaşta evlendiği şüphesizdir. Evlenmesi, Abdülmuttalib’in, oğlunu 

da yanına alarak Âmine’yi babası Vehb’den (veya vesâyeti altında bulunduğu 

amcası Vüheyb’den) istemesiyle gerçekleşmiştir. O zamanki Arap töresine 

göre eşler evliliğin ilk üç gününde Âmine’nin evinde kalmışlardır. Ancak 

Abdullah evlilikten birkaç ay sonra vefat etmiştir.  

Siyer kitaplarının birçoğunda yer alan rivayetlere göre yakışıklı bir genç 

olan Abdullah’ın alnında diğer gençlerde bulunmayan bir parlaklık mevcuttu. 

                                                           
44 Bkz. Bekir Topaloğlu, DİA, 1/75-76. 
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Asâleti, yakışıklılığı ve alnındaki parlaklığı sebebiyle birçok hanımdan 

evlenme teklifi alan Abdullah, bunlara iltifat etmemiş ve Âmine ile 

evlenmiştir. Hz. Peygamber’in ana rahmine intikal etmesiyle Abdullah’ın 

alnındaki nur da ona intikal etmiştir. Delâilü’n-nübüvve, mevlid ve benzeri 

eserlerde “nûr-ı Muhammedî”, “nûr-ı nübüvvet” diye söz konusu edilen nur 

budur. Ayrıca kaynaklar, Hz. Peygamber’in ana rahmine intikalinden 

doğumuna kadar geçen süre içinde bazı fevkalâde olayların meydana geldiğini 

ve bunların bir kısmına Âmine’nin de şahit olduğunu ifade eden birçok rivayet 

kaydederler. Bu tür rivayetler eski müelliflerce ihtiyatla karşılandığı gibi (bk. 

İbn Hişâm, I, 157-158) yeni araştırıcılar tarafından da tenkide tâbi tutulmuş ve 

genellikle doğruluklarının sabit olmadığı kanaatine varılmıştır (bk. 

Abdurrahman el-Vekîl, II, 142 not: 1, 150 not: 3, 172-173 not: 1; M. Halîl 

Herrâs, I, 113 not: 2). Hemen hemen ilgili bütün kaynaklarda yer alan ve sahih 

hadis olarak nakledilen bir rivayette, Hz. Peygamber kendisinin “hâtemü’n-

nebiyyîn” (nebîlerin sonuncusu) olduğunu ifade ederken diğer bütün 

peygamberlerin anneleri gibi kendi annesinin de oğlu için bir rüya 

gördüğünden bahsetmektedir. Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde üç ayrı 

yerde geçen (IV, 127, 128; V, 262) hadisin bir rivayeti ile Heysemî’nin 

kaydettiği bir rivayette (VIII, 223) sözü edilen rüyanın konusuna temas 

edilmemekte, fakat diğer rivayetlerde rüyada Dımaşk veya Busrâ’daki 

sarayları aydınlatacak şekilde güçlü bir nur görüldüğü ifade edilmektedir. 

Hadisin arzettiği bu farklı muhtevadan hareket eden bazı araştırmacılar, 

hadiste rüyanın mahiyetinden bahseden kısmın metne sonradan ilâve edildiğini 

ileri sürmüşlerdir (bk. M. Halîl Herrâs, I, 114 not: 5). Söz konusu kısım sahih 

rivayetin bir parçasını teşkil etse bile rüyaya dayalı bir olay olduğundan bunun 

yadırganacak veya tenkite tâbi tutulacak bir özelliği yoktur. Süleyman 

Çelebi’ye ait Vesîletü’n-necât’ta ve bugünkü şekliyle Mevlid’in vilâdet 

bahrinde de göze çarpan bu tür ifadeler, bütün müslümanların gönlünde en 

mûtena mevkiyi işgal eden Hz. Muhammed’in etrafında hâlelenen sevginin 

tecellileri kabul edilmelidir. 

Az ileride görüleceği gibi Âmine doğumdan sonra çocuğunu bir süre 

yanında tutmuş, ardından da sütanneye vermiştir. Muhtemelen dört yaşlarında 

onu tekrar yanına almış ve iki yıl daha onunla beraber kalmıştır. Belâzürî’nin 

tercihine göre (I, 94) Hz. Peygamber altı yaşında iken Âmine, oğlu ve Ümmü 

Eymen adındaki câriyesiyle birlikte Medine’ye gitmek üzere yola çıkmıştır. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/delailun-nubuvve
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Yolculuğun amacı, Abdülmuttalib’in annesi dolayısıyla ailenin dayıları sayılan 

Benî Neccâr mensuplarını ve Abdullah’ın kabrini ziyaret etmekti. Ancak 

Âmine Medine’de bir ay kaldıktan sonra Mekke’ye dönerken çok genç yaşta 

Ebvâ’da ölmüştür (m. 576 veya 577). Hz. Peygamber’in, hicretin altıncı 

yılında annesinin Ebvâ’da bulunan kabrini ziyaret ettiği ve onun rikkat ve 

şefkatini hatırlayarak gözlerinin yaşardığı bilinmektedir.  

Âmine Abdullah’ın vefatından sonra bir daha evlenmemiştir. Hz. 

Muhammed’den başka çocuğu olduğu da bilinmemektedir. Onun, dinî 

sorumluluğu bulunmayan fetret ehli statüsünde kabul edilmesi mümkün 

olduğu gibi Hz. Peygamber’in özel duasına mazhar olması ihtimali de 

mevcuttur. Başta Türkler olmak üzere bütün müslüman milletler tarafından 

Resûl-i Ekrem’e karşı duyulan derin sevgi, onun zevcelerinin, kızlarının, 

sütannesi Halîme ve annesi Âmine’nin (Türkçe şekliyle Emine) adlarını 

yaşatmak şeklinde de kendini göstermiştir. Bu husus da Âmine’nin âhiret 

saadeti için bir nevi dua ve niyaz kabul edilmelidir45. 

 

 

 

                                                           
45 Bkz. Bekir Topaloğlu, DİA, Âmine, 3/ 63-64. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/fetret
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İsimleri Ve Künyesi 

Peygamberimizin (sav)   en meşhur ismi Muhammed b. Abdullah’tır. 

İnsanlarla yaptığı anlaşmalarda ve gönderdiği mektuplarda bu ismini 

kullanmıştır. Bunun yanında başka isim ve sıfatları da vardır. Bir hadisinde 

şöyle demiştir: "Benim birtakım isimlerim vardır: Ben Muhammed'im! Ben 

Ahmed'im! Ben Mâhî'yim ki, Yüce Allah küfrü benimle yok edecektir! Ben 

Hâşır'ım ki insanlar, kıyamet günü benim izimce haşrolunacaklardır! Ben 

Âkıb'ım ki benden sonra peygamber yoktur!"46 

Peygamberimiz (sav)  , Kur'ân-ı Kerîm'de dört kere Muhammed ismi ile47 

bir kere de Ahmed ismi ile anılır.48 Sevenlerinin duyduklarında 

yüreklerinde  sevgi çiçekleri açan ve dillerede selavata sebep olan o 

güzel ismi Muhammed’in manası, “sevilen ve övülen, övülmeye layık 

hasletleri çok olan” demektir. Ahmed ise, “en çok övülen veya en çok hamd ve 

şükür eden, ya da bu hasletlerle anılan zât-ı muhterem” demektir.  

Araplarda insanlar ilk çocuklarının isimleri ile anılırdı. Buna “künye” 

denirdi. Peygamberimizin (sav)   Hz. Hatice'den ilk doğan oğlu Hz. Kasım'dan 

dolayı (Ebu'l-Kasım=Kasım'ın Babası) diye künyelenmiştir. Bu künye ona 

mahsus kılınmıştır. Medineli Ensar’dan bir zât, doğan oğluna Muhammed 

ismini koymak istemiş ve bunda bir sakınca olup olmadığını Peygamberimiz 

(sav)’den sormuştu. Peygamberimiz (sav)  : "Benim ismimi takınınız! Amma 

künyemi takmayınız!" 49 Buyurmuştur.  

Doğumu 

Peygamberimiz (sav)   Fil yılında, Rebiülevvel ayının 12. Pazartesi günü, 

tanyeri ağarırken, Şı'b denilen mahallelerindeki evlerinde doğdu. Bazı tarihçiler 

                                                           
46 Malik, Muvatta, c. 2, s. 1004, İbn Sa'd, Tabakât, c. 1, s. 105, Buhârî, Sahih, c. 4, s. 

162, Müslim, Sahih, c. 4, s. 1828, Tirmizî, Sünen, c. 4, s. 135, Dârimî, Sünen, c. 2, s. 

225. 
47 Âl-i İmrân: 144, Ahzâb: 40, Muhammed: 2, Feth: 29. 
48[24] Saf: 6. 
49 Abdurrezzak, Musannef, c. 11, s. 44, İbn Sa'd, Tabakât, c. 1, s. 106-107, Ahmed b. 

Hanbel, Müsned, c. 2, s. 248, Buhârî, Sahîh, c. 4, s. 163, Tirmizî, Sünen, c. 5, s. 136, 

İbn Mâce, Sünen, c. 2, s. 123. 
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bunun Milâdî 571 yılı 20 Nisan Pazartesi gününe rastladığını hesaplayarak bu 

konudaki rivayetleri doğrulamıştır. 

Peygamberimiz  (sav)‘in doğduğu ev: Şı'b'da, Hâşim'den Abdulmuttalib'e 

kalan, ondan da Peygamberimiz  (sav) ‘in babası Hz. Abdullah'ın hissesine 

düşen evdir. "Mevlid Sokağı" diye anılan “Ebu Talib Şı'b'ı” caddesinde, Leyl 

sokağında idi. Doğumda Abdurrahman b. Avf'ın annesi Şifa Hatun da hazır 

bulunup ebelik etmiştir. Doğum gecesinde bazı çok önemli olaylar olduğu delail 

ve tarih kitaplarında hep anlatılır. Bazı âlimler bu tür rivayetlerin sıhhati 

hakkında çok söz söylemişlerdir. Ancak ahkâmın dışında fazail bakımından bu 

hadisleri kullanmakta bir beis görmeyen âlimler, öteden beri eserlerinde bazı 

rivayetleri hep zikretmişlerdir. Biz de, Peygamber Efendimiz (sav)’in sevgisine 

vesile olması arzusuyla bazılarını yazmakta bir mahzur görmedik. 

Hz. Aişe'den50 rivayet edildiğine göre; Mekke'de, ticaretle uğraşan bir 

Yahudi Peygamberimiz  (sav) ‘in doğduğu gece, viladetine alâmet olan yıldızın 

doğduğunu görmüş, katıldığı Kureyş meclislerinden bir mecliste: 

- Ey Kureyş cemaatı, bu gece bir çocuğu doğanınız oldu mu? Diye 

sormuştur. 

- Vallahi bilmiyoruz, dediler. 

Yahudi: 

- Ey Kureyş cemaati, size söylediğim şeyi ezberleyiniz! Bu gece, bu âhir 

zaman ümmetinin peygamberi doğmuştur! Onun iki küreği arasında, üzerinde 

tüyler bulunan kırmızımtırak bir ben de vardır, dedi. 

Meclistekiler Yahudi'nin sözlerinden hayrette kalarak dağıldılar. Evlerine 

varınca Yahudi'nin söylediklerini ailelerine haber verdiler. Bazılarına aileleri: 

- Abdullah b. Abdulmuttalib'in bir oğlu doğdu. Kendisine Muhammed 

                                                           
50 Bazıları, bu ve benzer rivayetler karşısında “o zaman Hz. Aişe dünyada yoktu; 

nereden bilecek?” gibi saçma sapan sözler söylemişlerdir. Onların ilimden nasipleri ne 

kadar azdır! Hz. Aişe o muhteşem zekâsı ve ilmî merakı ile bunları daha sonra 

çevresinden öğrenerek sonraki nesillere hocalık yapmıştır, ne manisi var? 
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ismini verdiler, dediler. 

Onlar da Yahudi'ye haber verdiler. Yahudi:  

- Ben size onun doğduğunu haber verdikten sonra mı, önce mi doğdu? 

Diye sordu. 

- Önce doğdu, dediler. 

Ricası üzerine kendisini Hz. Âmine'nin evine götürdüler. Yahudi Hz. 

Âmine'den oğlunu göstermesini istedi. Yahudi Peygamberimizi  (sav) ve 

arkasındaki peygamberlik hâtemini görünce düşüp bayıldı. Ayıldığı zaman, 

kendisine: 

- Yazıklar olsun, ne oldu sana? Dediler. 

Yahudi: 

- Vallahi artık İsrail oğullarından peygamberlik gitti! Ellerinden Kitap da 

gitti! Bu, İsrail oğullarının öldürüleceklerine ve bilginlerinin de itibarlarının 

kalmayacağına verilmiş bir hükümdür! Araplar peygamberlikle büyük bir izzet 

ve şerefe erecekler! Ey Kureyş cemaati, Sevininiz! Vallahi siz; haberi doğudan 

batıya kadar ulaşacak bir gelişme ve galibiyetle güçleneceksiniz! Dedi. 

Medineli Müslümanlardan şair Hassan b. Sabit anlatır: 

"Ben, yedi sekiz yaşlarında, duyduklarımı kavrayabilecek, boylu boslu 

bir çocuktum. Bir gün Yesrib'de (Medine'de) bir Yahudi'nin köşk üzerinden en 

yüksek sesle: 

- Ey Yahudi cemaati, diyerek bağırdığını işittim. Yahudiler etrafına 

toplanındılar: 

- Allah cezanı versin ne var, ne oldu? Dediler. O da: 

 - Ahmed'in veladetinde doğacak olan yıldız bu gece doğdu! Dedi." 

İbn İshak der ki: "Hassan b. Sâbit'in torunu Saîd b. Abdurrahman'a: 
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- Resûlullah (sav)   Medine'ye geldiği zaman Hassan b. Sabit kaç yaşında 

idi? Diye sordum. Saîd şöyle söyledi: 

- Resûlullah (sav) elli üç yaşında Medine'ye geldi. Hassan o zaman altmış 

yaşında idi. Demek ki Hassan, o Yahudinin söylediğini yedi yaşında iken 

işitmiş."  

Hz. Âmine'nin bildirdiğine göre; ne Peygamberimize (sav) hamileliği 

sırasında, ne de onu dünyaya getirirken hiçbir zahmet çekmemiş ve o doğarken 

kendisinden doğu ile batı arasını aydınlatan bir nurun onunla birlikte çıktığını 

görmüştür. O gece bazı garip işlerin olduğu da rivayet edilir. Mesela, İran din 

adamı Mûbezan rüyasında; birtakım serkeş develerin bir sürü yürük atları 

önlerine katarak Dicle ırmağını geçtiklerini, İran topraklarına yayıldıklarını 

görmüştür. Yine o gece Save gölünün suyunun çekilmesi, Semave vadisini su 

basması, Kisra'nın sarayından 14 şerefenin yıkılması, İranlıların 1000 yıldan 

beri hiç sönmeden yanan ateşgedelerinin ateşinin sönmesi gibi acaip olaylar 

rivayet edilmiştir.51 

Doğumdan sonra Hz. Âmine Abdulmuttalib'e haber saldı. Abdulmuttalib, 

o sırada Kâbe’nin yanında, Hicr'de oğlu ve kavminden bazı kimselerle birlikte 

oturuyordu. Müjdeci ona: 

- Âmine bir oğlan çocuğu doğurdu! Diye Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe 

Hatun ile haber verdi. Bu habere sevinen Ebu Lehep, cariyesini azat etti. 

Abdulmuttalib de çok sevindi ve hemen ayağa kalkıp yanındakilere birlikte Hz. 

Âmine'yi ve torununu görmeye geldi. Hz. Âmine hamile iken düşünde gördüğü 

                                                           
51 Taberî, Târîh, c. 2, s. 131-132, İbn Abdi Rabbih, Ikdu'l-Ferîd, c.2,s. 29-30. Ebu 

Nuaym, Delâilü'n-nübüvve, c. 1, s. 139-140, Beyhakî, Delâilü'n-nübüvve, c. 1, s. 126-

127, Ebu'l-Ferec İbn Cevzî, el-Vefâ, c. 1 , s. 97-100, Muhyiddin b. Arabf, 

Muhâdarâtu'l-ebrâr, c. 2, s. 66-68, İbn Seyyid, Uyûnu'l-eser, c.1, s. 28-29, Zehebî, 

Târîhu'l-İslâm, s. 35-39, Ebu'l-Fidâ, el-Bidâye ve'n-nihâye, c. 2,s. 268-269, 

Diyarbekrî, Hamis, c. 1, s. 200-201. Bkz. M. Asım Köksal, İslam Tarihi, 1/25-28. Bu 

tür rivayetlerin bir kısmı sahih hadislerle sabittir. Bazıları da zayıf rivayetlerdir. 

Bunları değerlendirmek ehline düşer. Müslümanlar kitaplarında bunları rivayet 

edegelmişlerdir. Ne var ki çağımızda gerek müsteşriklerin inkârı, gerekse Batı 

kültüründeki pozitivizmin etkisinde kalan kimi insanlar, bu rivayetleri kökten inkâr 

etmişlerdir. Mucize, irhas ve kerametler Kur’an ve sünnet ile sabitken, bunları bile 

inkâr eden bir zihniyete elbette itibar edilemez!  
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bazı şeyleri de anlattı. Abdulmuttalib torununu bir kumaş parçasına sarılmış 

olduğu halde kucağına alıp Kâbe'ye götürdü. Orada, Allah'a dua ve ihsanından 

dolayı şükranını arz etti. Oğlu Ebu Talib'e de: 

- Bu, benim sana emanetimdir. Onu iyi koruyup gözet. Bu oğlumun şânı 

yüce olacaktır! Dedi.  

İlk günlerde Peygamberimizi (sav)   annesi Hz. Âmine ve Süveybe Hatun 

emzirdiler. Onun Mesruh adında bir yavrusu vardı. Daha önce Hz. Hamza'yı, 

sonraları Ebu Seleme b. Abdulesed'i de emzirmişti. Bu yüzden bunlar 

Peygamberimizin sütkardeşi olurlar.  

Müjdeyi veren ve bu yüzden kölelikten kurtulan Süveybe o sırada Hatun 

Ebu Leheb'in cariyesi idi. Peygamberimiz (sav)   Mekke'de iken, Süveybe 

Hatunu sever ve ona harçlık verirdi. Medine'ye hicret ettiğinde de harçlık ve 

elbise gönderirmeye devam etti. Hz. Hatice de ona ikramda bulunurdu. Hatta 

onu kölelikten kurtarmak için Ebu Leheb'den satın almak istemişse de Ebu 

Leheb yanaşmamıştı. Büyük bir vefa insanı olan Sevgili Peygamberimiz (sav)    

Hayber seferinden dönerken, onun vefat etmiş olduğunu haber alınca üzüldü.  

- Oğlu Mesruh ne yapıyor? Diye sordu.  

- O Annesinden önce vefat etti, denildi. Bunun üzerine Peygamberimiz 

(sav)    

- Onların akrabalarından sağ kalan kim var? Diye sordu.  

- Hiçbir kimse yok, dediler. Kim bilir ne kadar üzülmüşlerdir! 

Peygamberimiz  (sav)in doğumunun yedinci günü, dedesi Abdulmuttalib 

develer, davarlar kestirerek Mekke halkına üç kez yemek yedirdi. Ayrıca, 

Mekke mahallelerinden her mahallede develer kesilerek bırakıldı. Onlardan 

insanlar gibi kurtların, kuşların yararlanmaları da sağlandı. Kureyşliler, 

ziyafetten sonra sordular: 

- Ey Abdulmuttalib! Oğluna ne isim taktın?   
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- Muhammed ismini taktım! 

- Niçin aile halkının veya atalarının isimlerinden birini takmadın da 

Muhammed ismini koydun? 

- Gökte Allah'ın, yerde de halkın onu övmelerini istedim! 

Çok da meşhur olmayan böyle bir ismi takarken acaba ne kadar isabet 

ettiğini ne derece idrak etmişti bilemiyoruz. Fakat aynen dediği gibi oldu 

hamdolsun! 

Sütanneye Verilmesi  

O zamanlar Mekke’de bugün bizim anlamakta zorlandığımız bir adet 

vardı: Yeni doğan çocuklarını Mekke dışından gelen kabilelerdeki sütannelere 

verirlerdi. Bir annenin doğumdan hemen sonra yavrusundan ayrılması nasıl 

olabilir? Bu ayrılığa nasıl razı olabilirler? Biz bugün bu âdeti çok garip 

karşılıyoruz. Bunu neden yaparlardı? Fakat ne gariptir ki bugün Batı 

dünyasında kadınlar doğurmaktan kaçınıyorlar. Çocuk doğuranların bir 

haylisinin de, sırf göğüslerinin görüntüsü bozulmasın diye çocuklarını 

emzirmiyorlar. Evlerinde sanayi mamülü gıdalarla besliyorlar. Bu da cahiliye 

âdetinden az garip değildir herhalde. 

Onlara göre bunu iki sebepten ötürü yaparlardı. Kadınlar kocalarıyla daha 

rahat meşgul olmaları için, erkekler de çocukların kırda yaşayan Araplar içinde 

daha sağlıklı ve konuşmalarının daha düzgün ve fasih olması için böyle 

yaparlardı.  Mekke’ye göre badiyenin havası daha temiz ve güzel, rutubeti az ve 

suyu tatlı olurdu. Böylece çocuklar daha sağlıklı, sağlam vücutlu, sıkı etli ve 

cesaretli yetişirlerdi. Üstelik hayatta hep başarı kazandıran düzgün ve pürüzsüz 

konuşmayı da dili çok iyi kullanan oralarda daha iyi öğrenirlerdi. Dili güzel 

kullanmak, şair ve hatip olmak o zaman üstün bir değerdi. Her neyse, zaman, 

zemin, iklim ve şartlara göre örf ve adetlerin değiştiği hep görülegelen 

işlerdendir. 

Az önce garip karşıladığımı söylediğim bu sütanneye verme işini “Âmine 

Hatun nasıl kabul etti?” diye merak ederdim. Sonra bazı kitaplarda, mesela 

Muhammed Ebu Zehre’nin “Hatemü’n Nebiyyîn” eserinde gördüm. Âmine 
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hatun, sevgili kocasının ani vefatına çok üzülmüştü. Gerçi etrafında üzüntüsünü 

paylaşanlar vardı ama bu acıyı azaltsa da kökten bitirmiyordu.  Hep bu acıyla 

yaşadı ve bu üzüntü onun bünyesini zayıf düşürmüştü. Erken yaşta vefatına 

sebeb de ihtimal bu bitmeyen hüzündür. Bu yüzden zayıf vücudu evladına 

yetecek kadar süt veremiyordu. Gerçi Süveybe Hatun yardım etse de, nihayet 

onun da bir emzirdiği yavrusu vardı. Bu yüzden bir sütanne gerekli olmuştu.52 

Mekke çevresinde ve Harem içinde oturan kabilelerden sütannesi olanlar, 

her yıl iki kez, yaz ve güz mevsimlerinde Mekke'ye gelirler, yeni doğan 

çocukları ücretle emzirmek üzere emaneten alıp yurtlarına götürürlerdi. Bu 

kabileler içinde Benî Sa'd b. Bekr b. Hevazin'ler, Araplar arasında dil 

bakımından en fesahatli olan, en açık, en düzgün ve en pürüzsüz konuşanlar 

idiler. Aynı zamanda Arap kabileleri arasında cömertlikleri ve şereflilikleri ile 

de tanınmış bir kabileydiler. Farkında değillerdi ama şimdi bir kere daha 

tanınma ve şeref kazanma imkânına kavuşmuşlardı. Çünkü Süveybe Hatundan 

sonra Peygamberimizi Benî Sa'd b. Bekr53 kabilesinden Halime Hatun 

emzirecekti. Kader onu Sevgili Peygamberimize (sav)    sütannesi yapmıştı. 

Halime Hatun başına konacak talih kuşundan habersiz, yanında kocası, 

memedeki küçük oğlu ve kabilesinden on kadar kadınla birlikte emzirilecek 

oğlan çocuğu bulmak için Mekke'ye geldiler. Abdulmuttalib de onlar arasında 

Peygamberimiz (sav)   için sütannesi arayıp duruyordu. Olayı ileriki yıllarda 

iftiharla anlatan Halime Hatunun ağzından dinleyelim: 

"İçinde bulunduğumuz kuraklık ve kıtlık yılında hiçbir şeyimiz 

kalmamıştı. Ben merkebimin üzerinde idim. Yanımızda yaşlı bir devemiz de 

vardı. Vallahi o bize bir damla olsun süt vermiyordu. Biz ise bir yağmura 

kavuşmayı, böylece darlıktan kurtulmayı umup duruyorduk. Üzerinde 

bulunduğum arık ve zayıf merkebimin yürüyüşünün ağırlığı, arkadaşların canını 

sıkacak dereceye varmıştı. Nihayet Mekke'ye varıp emzirilecek oğlan çocukları 

aramaya başladık. Benden evvel bütün kadın yoldaşlarıma sütoğlum teklif 

                                                           
52 Bkz. Muhammed Ebu Zehre’nin “Hatemü’n Nebiyyîn, 1/148. 
53 Bu kabileden hayli insan yıllar sonra Amed fethedildiğinde oraya yerleştirilecektir. 

Bu yüzden bu şehrin adı “Diyarıbekir” olacaktır. Ama tarihin izzetini ve değerini 

bilmeyenler veya o değere ters düşenler onun adını “Diyarbakır” olarak 

değiştireceklerdir. Bir an evvel Bekiroğullarının yaşadığı şehir anlamına eski adına 

döndürülmesine duacıyız. 
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edilmiş, fakat onlar 'yetimdir!' denilince almaktan kaçınmışlar.  Çünkü bizler, 

emzireceğimiz çocuğun babasından bol bahşişe kavuşmayı umuyorduk.  Onun 

hakkında da, 'Yetimdir. Annesi ve dedesi bize ne ihsan yapabilecek ki?' 

diyorduk. Bunun için hepimiz de onu emzirmek üzere almak istememiştik. 

Benimle gelmiş olan kadınlardan ben hariç emzirilecek çocuk almayan 

kalmamıştı. Abdulmuttalib, benimle karşılaşınca: 

- Sen kimsin? Diye sordu. 

- Ben, Benî Sa'd'lardan bir kadınım. 

- İsmin nedir?  

- Halime.  

Abdulmuttalib gülümsedi: 

- Ne güzel! Ne güzel! Sa'd (saadet) ve hilm iki güzel haslettir ki, 

dünyanın hayrı da, izzet ve şerefi de bunlardadır. Ey Halime! Benim yanımda 

yetim bir çocuk vardır. Ben onu Benî Sa'd kadınlarına teklif ettim. 'Biz, 

götüreceğimiz çocuklardan yararlanmayı, onların babalarından ikram görmeyi 

umuyoruz' diyerek, almaya yanaşmadılar. Onu emzirmeyi, sen üzerine alır 

mısın? Belki onun yüzünden saadete, mutluluğa erersin, dedi. Ben de:  

- Bana biraz müsaade et de kocama bir danışayım, dedim.  

Hemen kocamın yanına dönüp durumu ona haber verdim ve:  

- Mekke'de bu yetim çocuktan başka emzirilecek çocuk yoktur! O çocuğu 

almamızı uygun görür müsün? Vallahi ben arkadaşlarım arasında, emzirilecek 

bir çocuk almadan yurdumuza eli boş geri dönmeyi istemiyorum. O yetime 

gideceğim ve alacağım, dedim. Kocam: 

- Bunu yapmanda bir sakınca yok. Belki Allah onun yüzünden bereket ve 

bolluk ihsan eder. Ey Halime, git al onu, dedi. 

Döndüğüm zaman Abdulmuttalib'i oturmuş, beni bekliyor bir halde 
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buldum. Kendisine:  

- Haydi çocuğu getir, deyince, yüzünde sevinç belirdi ve beni hemen 

Âmine'nin evine götürdü. Âmine bana:  

- Hoş geldin! Safa geldin! Dedi. Beni Muhammed  (sav)   in bulunduğu 

odaya koydu. Odaya girdiğim zaman o, sütten daha ak bir yün kumaşa sarılmış, 

altına da yeşil ipekten bir sergi serilmişti. Sırtüstü yatırılmış, mışıl mışıl 

uyuyordu. Kendisinden misk kokusu geliyordu! Sevimliliğine ve yüzünün 

güzelliğine hayran oldum. Kendisini uykudan uyandırmaya kıyamadım. 

Ellerimi göğsünün üstüne yavaşça koyduğum zaman uyandı ve bana bakarak 

gülümsedi. İçim sevgi ile dolmuştu. Hemen iki gözünün arasından öptüm ve 

kucağıma aldım. Hz. Âmine dedi ki: 

- Bana üç gece rüyamda 'Oğlunu, Benî Sa'd b. Bekr'lerde Ebu'z Züeyb 

ailesi içinde emzireceksin!' denildi. Ben de ona: 

- İşte bu kucağımdaki çocuğun sütbabası Ebu'z-Züeyb'dir. O benim 

babamdır, dedim.” 

Hz. Âmine gerek hamilelik, gerek doğum sırasında gördüklerini haber 

verip "Oğlumu iyi koru!" diyerek Halime Hatuna sıkı sıkı tenbihte bulundu. 

Halime Hatun ferahladı, içi huzur doldu. İşittiği şeyler kendisini çok 

sevindirmişti.”54 

Halime Hatun, hatıralarını anlatmaya devamla der ki:  

"Doğrusu ben onu başkasını bulamadığım için almıştım. Binitimin ve 

yolculuk eşyalarımın yanına döndüğümde emzirmek istediğim zaman, ona 

memelerimden dilediği kadar süt geldi! Hem o, hem de sütkardeşi kanasıya 

emdiler ve uyudular. Hâlbuki bundan önce bizim çocuk, açlıktan ağladığından 

kendisiyle birlikte bizi de hiç uyutmazdı. Kocam kalkıp o yaşlı ve sütsüz 

devemizin yanına vardığı zaman, onun da memelerinin sütle dolu olduğunu 

gördü. Kendisi ondan içeceği kadar süt sağıp içti. Ben de içtim. Her ikimiz de 

süte kandık ve doyduk! Bambaşka ve hayırlı bir gece geçirdik. Sabaha 

                                                           
54 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, 1/32-35. 
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çıktığımız zaman kocam bana dedi ki:  

- Vallahi ey Halime, iyi bil ki sen çok mübarek bir çocuk almışsın!  

- Vallahi ben de böyle olmasını umuyor ve diliyordum, dedim. Sonra, 

hayvanıma bindim. Çocuğu da kucağıma aldım. Haris ise yaşlı devesinin 

üzerine bindi. Sirer vadisinde yol arkadaşlarımıza yetiştik. Kadınlar: 

- Ey Halime! Ne yaptın, diye sordular. 

- Vallahi, hayır ve bereketi en büyük olan bir çocuğu görüp aldım. 

- Yoksa o kucağındaki, Abdulmuttalib'in oğlu mu?  

- Evet, dedim. Kadınlarımızdan bazılarının kıskandıklarını gördüm. 

Vallahi benim merkebim öyle hızlı gidiyordu ki, hepsinin önüne geçti. 

Kafiledekilerin merkeplerinden hiçbirisi ona yetişemediler. Nihayet kadın 

arkadaşlarım bana: 

- Ey Ebu Züeyb'in kızı, yazıklar olsun sana, biraz durup bizi beklesene! 

Gelirken üzerine binmiş olduğun merkep değil mi bu? Diyerek sesleniyorlar; 

ben de onlara: 

- Evet, vallahi o merkeptir, diyordum. Hayretler içinde: 

- Vallahi buna şaşılacak bir şey olmuş, diyorlardı. 

Nihayet, Benî Sa'd yurtlarındaki evlerimize geldik. Ben; Allah'ın yarattığı 

yerler içinde Benî Sa'd yurdundan daha kurak bir yer bulunduğunu bilmiyorum. 

Fakat çocuğu yanımıza getirdiğimizden beri, davarlarımız akşamları karınları 

tok ve memeleri sütlü olarak dönüyor ve biz de onlardan süt sağıp içiyorduk. 

Hâlbuki hiç kimse, davarlarından sağıp içecek süt bulamıyordu. Hatta 

kavmimizden çevremizde bulunanlar çobanlarına: 

- Yazıklar olsun size! Ebu Züeyb'in kızının çobanı nerede yayıyor, 

otlatıyorsa, siz de onunla birlikte yaysanız ya! Diyerek çıkışmakta idiler. 

Fakat onların davarları akşamlan karınları aç, memelerinde bir damla bile 
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süt sızmaz bir halde dönerlerken, bizim davarların karınları tok, memeleri sütle 

dolu olarak dönerlerdi! Yüce Allah bize, onun yüzünden hayır ve bereketi 

arttırıp durdu. Onun büyüyüp yetişmesi de başka çocuklara benzemiyordu”55. 

Peygamberimiz (sav) daima sütannesinin memesinden birisini emmekle 

yetinip diğerini emmekten kaçınır, onu süt ortağı olan sütkardeşi Abdullah'a 

bırakırdı. Peygamberimiz  (sav)in bu sütanne ve sütbabadan kardeşleri ise 

Abdullah, Üneyse ve Şeyma idi. 

Büyümesindeki Başkalık 

Sütannesinin diyarında olmanın faydası Peygamber Efendimizin (sav)    

sağlığında ve büyüyüp gelişmesinde açıkça kendisini gösteriyordu. Hatta başka 

çocukların durumuna göre de çok hızlı bir büyüme içindeydi. İki aylık iken her 

tarafa yuvarlanıyor, üç aylıkken ayağa kalkıp tay duruyor, dört aylıkken duvara 

tutunup yürüyordu. Sekiz aylık iken konuşulanı anlıyor, dokuz aylık iken, açık 

ve düzgün konuşuyordu. On aylık iken, çocuklarla ok atıyordu.  

Halime Hatun iki yıl geçince, onu sütten kesti. Çünkü iki yılı doldurduğu 

zaman, oldukça iri ve gösterişli bir çocuk olmuştu. Onu annesine götürdü. Fakat 

onun yüzünden gördüğü hayır ve bereketten dolayı, kendisini yanlarında bir 

müddet daha tutmaya çok istekliydi.   

Sütannesi Halime Hatun, Peygamberimizi (sav) Medine'ye, annesine 

götürürken Siner vadisinde Habeş Hıristiyanlarından bazı kimselere rastlamıştı. 

Halime Hatuna nereye gittiğini sordular. Hıristiyanlar, Peygamberimize (sav) 

dikkatli dikkatli baktılar. Arkasını döndürüp onun iki kürek kemiği arasındaki 

peygamberlik hâtemine ve gözlerinin beyazındaki kırmızılığa baktılar. 

Kırmızılık hakkında: 

- Gözlerinden bir şikâyeti, bir hastalığı var mı? Diye sordular. 

Halime Hatun: 

- Hayır! Bu kırmızılık gözlerinden hiç ayrılmaz, dedi. 

                                                           
55 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayınları: 1/35-37. 
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Hıristiyanlar: 

- Biz bunu ülkemize götürüp kralımıza göstereceğiz. Çünkü bunun 

bizimle ilgili durumu ve şanı vardır. Biz, onun işini biliyoruz, dediler. Hatta 

hıristiyanlar, Peygamberimiz (sav)   hakkında o kadar baskı yaptılar ki, Halime 

Hatun onu zorla elinden alacaklarından korkmaya başladı. Fakat Yüce Allah 

onu korudu. Halime Hatun, Peygamberimiz (sav)’i onların ellerinden güçlükle 

kurtarıp Hz. Âmine'nin yanına götürebildi. Hz. Âmine'ye, Peygamberimiz (sav)   

hakkında bilgiler verdi. Onun uğurluluğu yüzünden gördükleri hayır ve bereketi 

anlattı. Habeş Hıristiyanlarının yaptıklarını da haber verdi. 

Tekrar Sütannesinde 

Halime Hatuna sütevladından ayrılmak zor gelmişti. Annesi Âmine'ye 

rica etti: 

- Oğlumu iyice büyüyünceye kadar benim yanımda bıraksan iyi olur. 

Çünkü ben onun Mekke vebasına yakalanmasından korkuyorum, dedi.  

Bu hususta çok ısrar etti. Elbette annesi de onu özlemişti ama bu hastalık 

işi de ciddi idi. Sonunda Âmine onu bir müddet daha sütannesi yanında 

bırakmaya razı oldu:  

- Oğlumla birlikte yurduna dön! Ben de onun Mekke vebasına 

tutulmasından korkuyorum. Vallahi onun hali, şanı büyük olacak, dedi.56 

Böylece Peygamber Efendimizin (sav)    Beni S’ad yurduna ikinci gelişi 

başladı.  

Yahudi Tehlikesi 

Peygamber Efendimizin (sav)    farklı meziyetleriyle gurur duyan Halime 

Hatun, bir gün yurtlarına uğrayan bir Yahudi cemaatine: 

- Siz, bu oğlum hakkında bana bir şey söyler misiniz? Dedi. Onlara, Hz. 

Âmine'nin kendisine anlattığı gibi ‘Ben ona hamile iken şöyle, onu 

                                                           
56 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayınları: 1/39.  
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doğurduğumda böyle, rüyada da şöyle şöyle gördüm’ diyerek görülenleri 

anlattı. Yahudiler heyecanla birbirleriyle fısıldaştılar ve karar verdiler:  

- Onu öldürelim! 

Halime Hatun vaziyetten korkmuş, dediğine bin pişman olmuştu. 

Yahudiler: 

- O, yetim midir? Diye sordular. 

Halime Hatun: 

- Hayır! Şu adam onun babasıdır. Ben de annesiyim, dedi. 

Yahudiler: 

- Eğer yetim olsaydı, onu muhakkak öldürürdük, dediler. 

Halime Hatun, Peygamberimiz (sav)’i hemen oradan götürüp kendi 

kendine "Az kalsın emanetimi harap edecektim!" diyordu.57 Bu ve benzeri 

Peygamber Efendimizin (sav)    çocukluk döneminde yahudi ve hıristiyanlarla 

olan bazı ahvalini yazdık. Bu rivayetlerin bir kısmı zayıf sayılmıştır. Ama o 

kadar çoklar ki, toplamından bir sıhhat işareti çıkar kanaatindeyiz. 

Maksadımız ise ileride yahudi ve hıristiyanlarla olan ilişkileri anlatmada bir 

zemin oluşturmaktır. Malum, Allah Teâlâ’nın son peygamber için her 

peygamberden bir ahit aldığı Kur’an-ı Kerîmde yazılıdır. Yahudi ve 

hıristiyanlar da Sevgili Peygamberimizin (sav)    gelişini beklemekteydiler. Ne 

acıdır ki çokları, onu evlatları gibi bildikleri halde tanımazlıktan gelerek iman 

etmeyeceklerdir. Fakat görüyorsunuz ki, daha o çocukken işin ne kadar 

farkındadırlar. 

Göğsünün Yarılması Olayı 

Bir başka garip olay daha yaşanmıştı. Sütannesi Halime Hatun yemin 

ederek der ki: “Muhammed (sav) sütkardeşi Abdullah ile birlikte evlerimizin 

arkasında küçük kuzularımızın yanında bulundukları sırada, sütkardeşi telaş ve 
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heyecanla koşarak bize geldi. Bana ve babasına: 

- Üzerlerinde ak elbise bulunan iki adam, o Kureyşî kardeşimi tutup yere 

yatırdılar, kendisinin karnını yardılar. Şimdi, onun içini karıştırıyorlar, dedi. 

Ben ve babası, hemen ona doğru koştuk. Vardığımızda kendisini, ayakta 

ve yüzü sararmış bir halde bulduk. Ben hemen tutup onu bağrıma bastım. 

Babası da bağrına bastı. 

- Sana ne oldu yavrucuğum? Diye sorduk. 

- Üzerlerinde ak elbise bulunan iki adam gelip beni yatırdılar, karnımı 

yardılar. Karnımda, bilemediğim bir şey aradılar, dedi. Korkuyla çadırımıza 

döndük. Sütbabası Haris: 

- Ey Halime! Ben bu çocuğun başına bir felaket gelmesinden 

korkuyorum! Gel sen, başına bir felaket gelmeden önce, onu hemen ailesine 

götürüp teslim et, dedi.” 

“Şakkı sadr” denilen bu hadise, bazı kaynaklara göre, Peygamberimizin 

(sav)   dört-beş yaşlarında bulunduğu sırada vuku bulmuştur. Peygamberimiz 

(sav)   da bu hususta şu açıklamada bulunmuşlardır: 

"Ben, Sa'd b. Bekirler'de emzirilip büyütüldüm. O sıralarda, 

sütkardeşimle birlikte evlerimizin arkasında kendimize ait küçük kuzuları 

yayıyor, otlatıyorduk. Üzerlerinde ak elbise bulunan iki adam, içi kar dolu, 

altından bir leğen ile yanıma geldi. Beni tutup karnımı yardılar. Kalbimi 

çıkardılar. Onu da yardılar. Kalbimin içinden, kara, pıhtılaşmış bir kan parçası 

çıkarıp attılar. Sonra kalbimi, karnımı, o karla iyice yıkayıp temizlediler. Sonra 

da onlardan birisi arkadaşına: 'Onu, ümmetinden on kişi ile tart!' dedi. Beni 

onlarla tarttı. Ben onlardan ağır geldim. 'Onu ümmetinden yüz kişi ile tart!' 

dedi. Beni onlarla tarttı. Ben yine onlardan ağır geldim. 'Onu ümmetinden bin 

kişi ile tart!' dedi. Beni onlarla tarttı. Ben onlardan da ağır geldim. Bunun 

üzerine: 'Artık onu tartmayı bırak! Vallahi onu bütün ümmeti ile tartacak olsan, 
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yine de o ağır gelir' dedi."58 

Kitaplarımız bu “göğsün yarılması” olayının risalet başlangıcında ve isra 

- miraç gecesinde tekrar yaşandığını bildirirler. 

Halime Hatunun Peygamberimiz (sav)’i Mekke'de Kaybedişi  

Sütannesi Halime Hatun kocasının endişelerine hak verdi ve o zamanlar 

beş yaşında olan Peygamberimizi (sav)   annesine teslim etmek üzere Mekke'ye 

getirdi. Fakat “sakınan göze çöp batar” derler ya, ne yazık ki onu Mekke'nin 

yukarı tarafında kalabalık arasında kaybetti. Halime Hatun, yaşadığı bu korkunç 

olayı şöyle anlatır:  

"Hayvanıma bindim. Sütoğlumu da önüme aldım. Mekke'ye giriş 

kapılarından büyük kapıya kadar vardım. Orada toplanmış bir cemaat 

bulunuyordu. İhtiyacımı gidermek ve üstümü başımı düzeltmek için, sütoğlumu 

orada bırakıp ayrıldım. Şiddetli bir gürültü işitip döndüğüm zaman, kendisini 

orada göremedim. O zaman korkuyla bağırdım: 

- Ey cemaat, çocuk nerede?  

- Ne çocuğu, hangi çocuk?  

- Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalib! Tam da onu büyütmek 

sebebiyle Allah'ın yüzümü güldüreceği, ev halkımı zengin kılacağı, açlığımı 

gidereceği ve onu annesine götürüp teslim ederek emanetimden çıkaracağım, 

sevincime ve umduğuma kavuşacağım sırada, önümden kaptılar kaçtılar! Lât ve 

Uzzaya andolsun ki, onu göremeyecek olursam, kendimi şu dağın tepesinden 

atacağım, parçalanacağım. 

- Biz, birşey görmedik! 

Beni ye'se düşürdükleri zaman, elimi başıma koyup: 'Vah 

Muhammed'ciğim! Vah oğulcuğum!' diyerek çığlık çığlığa ağlamaya başladım. 

Kadınları de erkekleri de feryadımla ağlattım. Orada bulunan halk da, benimle 
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birlikte figan ederek ağlaştılar, yanıp yakıldılar. Kaybolma haberinin 

Abdulmuttalib'e benden önce erişmesinden korktum. Hemen gidip 

Abdulmuttalib'in yanına vardım. Bana bakınca hemen sordu: 

- Başına mutluluk mu, yoksa yaramazlık mı geldi?  

-Belki de yaramazlığın en büyüğü! Dedim. Maksadımı hemen anladı. 

- Oğlum mu kayboldu?  

- Evet! Bu gece Muhammed'i getirmiştim. Mekke'nin yukarı tarafında 

bulunduğum sırada kaybettim. Vallahi şimdi o nerededir, bilmiyorum. Belki de 

Kureyşliler hainlik edip onu öldürmüşlerdir! 

Abdulmuttalib çok kızdı ve hemen kılıcını sıyırdı. Kızdığı zaman, hiç 

kimse onun kızgınlığını durduramazdı. Bana: 

- Ey Halime, sen otur! Dedi ve hemen Safa tepeciğine çıktı ve haykırdı:  

- Yâ Âl-i Galib!  

Bütün Kureyşliler toplanıp geldiler: 

- Ey Hâris'in babası, ne var? Söyle sana icabet edelim? Dediler. 

Abdulmuttalib: 

- Oğlum Muhammed kayboldu! Dedi. Kureyşliler: 

- Sen hayvanına atla! Biz de seninle birlikte hayvanlarımıza atlayalım. 

Sen bizi harekete geçir! Sen denize dalarsan, biz de seninle birlikte dalarız, 

dediler. 

Abdulmuttalib hemen hayvanına bindi. Öteki Kureyşliler de hayvanlarına 

bindiler. Mekke'nin yukarı tarafına vardılar. Oradan da, Mekke'nin aşağısına 

indiler. Bir şey göremeyince, Abdulmuttalib halkı kendi haline bırakıp Beyt-i 

Harama geldi. İhrama girip Kâbe’yi yedi kere tavaf etti ve:  

- Yâ Rab! Kavmimin hepsi toplandı ise de Muhammed bulunamadı! 
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Diyerek Allah'tan yardım diledi. Havadan, bir seslenicinin: 

- Ey cemaat! Feryad etmeyiniz! Hiç şüphesiz, Muhammed'in Rabbi 

vardır. Onu yardımsız bırakmaz ve zayi etmez! Diyerek seslendiğini işittik. 

Abdulmuttalib: 

- Ey seslenici! Bize, onun nerede bulunduğunu da haber ver! Dedi. 

- O, Tihame vadisinde, sağdaki ağacın yanındadır, diye haber verdi. 

Abdulmuttalib, hemen o tarafa doğru gitti. Yolun bir kısmında Varaka b. 

Nevfel'e rastladı. Birlikte yollarına devam ettiler. O sırada, Peygamberimiz 

(sav)   bir ağacın altında ayakta duruyor, ağacın dallarını çekip yaprağı ile 

oynuyordu. Abdulmuttalib, ona: 

- Ey çocuk! Sen kimsin? Diye sordu. 

- Ben, Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalib'im cevabını alınca, 

Abdulmuttalib: 

- Canım sana feda olsun! Ben de senin deden Abdulmuttalib'im, dedi. 

Onu öptü, kucakladı, bağrına bastı. Hemen, hayvanının önüne bindirip 

Mekke'ye getirdi. Boynuna bindirip Kâbe’yi yedi kere tavaf ve onu her türlü 

tehlike ve kötülükten koruması için Allah'a dua etti. Sonra da, Peygamberimizi 

(sav)   Hz. Âmine'ye gönderdi. Duhâ sûresinin: "Seni (çocukluğunda) 

kaybolmuş bulup da yolunu doğrultmadı mı?" mealli 7. âyetinin bu hadiseye 

işaret ettiği rivayet edilir.59 

Halime Hatun der ki: "Kureyşliler ve sair halk sakinleştikleri zaman, 

Abdulmuttalib, yirmi deve ve ayrıca davar ve sığır da kestirip Mekke halkına 

yemek yedirdi. Fakirlere sadaka olarak bir miktar altın dağıttı. Sonra da, benim 

için hazırlanacak her şeyi en güzel bir şekilde hazırlatıp beni yurduma 

döndürdü. Ben yurduma, tarif edemeyeceğim her dünyalık hayırla döndüm! 

Muhammed dedesinin yanında kaldı. Bu arada Abdulmuttalib'e, onun bütün 

haberlerini anlattım. Abdulmuttalib onu bağrına basıp ağladı. 'Ey Halime! Hiç 

                                                           

59 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayınları: 1/42-45. 
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şüphesiz, bu oğlum için büyük bir hal ve şan vardır. Ben, o zamana erişmeyi ne 

kadar arzu ederdim!' dedi."60  

Âmine Hatun ve dedesi sütannesini memnun ettiler ve ona “artık yurduna 

gidebilirsin” dediler. 

Peygamberimiz (sav)beş yaşında bulunduğu ve dedesi Abdulmuttalib'e 

teslim edildiği sırada Mekke'ye bir kâhin gelmişti. Kâhin Abdulmuttalib'in 

yanında Peygamberimiz (sav)’i görünce, ona dikkatli dikkatli bakıp: "Ey 

Kureyş cemaati, Şu çocuğu öldürünüz! Çünkü o sizi bölecek, öldürecek!" dedi. 

Abdulmuttalib, Peygamberimiz (sav)’i hemen oradan kaçırdı. 

Peygamberimiz  (sav)in Halime Hatuna Sevgi ve Saygısı  

Peygamberimiz (sav) Halime Hatunu gördükçe: "Benim annem, annem! 

Benim annem!" der, kendisine candan sevgi ve saygı gösterir, omuz atkısını 

yere serip onu oturtur, bir dileği varsa hemen yerine getirirdi.  

Halime Hatun bir gün, Peygamberimiz (sav)’i görmek için Mekke'ye 

gelmişti. Peygamberimiz (sav) o zaman, Hz. Hatice ile evli bulunuyordu. 

Halime Hatunu konukladılar ve ağırladılar. Halime Hatun; yurtlarında hüküm 

süren kuraklık ve kıtlıktan, hayvanlarının kırıldığından dert yandı. 

Peygamberimiz (sav)bu hususta Hz. Hatice ile konuştu. Hz. Hatice, ona kırk 

koyun ile binmek ve yüklerini taşımak üzere bir de deve verdi. 

Peygamberimiz (sav)   Mekke'nin fethinde Ebtah mevkiinde bulunduğu 

sırada, Halime Hatunun kızkardeşi, görümcesi (kocasının kızkardeşi) ile 

birlikte, Peygamberimizi (sav)   ziyaret ve bir dağarcık içinde keş peyniri 

(çökelek) ve yoğurt kurusu ile eritilmiş yağ hediye etmişti. Peygamberimiz 

(sav)   ona hemen Halime Hatunu sordu. Vefat etmiş olduğu söylenince, 

Peygamberimizin (sav)   gözleri yaşla doldu. Onun geride kimlerinin kaldığını 

da sorup bilgi aldı. Bu sütannenin kızkardeşine elbise giydirilmesini, bir deveye 

bindirilmesini, kendisine ayrıca 200 dirhem gümüş para verilmesini de emretti. 

Kadıncağız sevinerek yurduna dönerken: "Sen, küçük iken de, büyüdükten 

sonra da ne güzel kefil olunansın, bakılansın!" diyordu.  

                                                           

60 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayınları: 1/46-47. 
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Hevazin temsilcileri içinde Medine'ye gelen ve Peygamberimiz (sav)e 

sütannesi dolayısıyla amca düşen Ebu Servan da: 

- Yâ Rasûlallah! Biz seni süt emer olarak gördük. Fakat senden daha 

hayırlı süt emenini görmedik! Biz seni sütten kesilmiş olarak gördük. Fakat 

senden daha hayırlı sütten kesilenini görmedik! Biz seni genç iken de gördük. 

Fakat senden daha hayırlı genç görmedik! Demiştir.61 

Peygamberimiz Annesiyle Medine'de   

Peygamberimiz (sav)   Yüce Allah'ın himayesinde Mekke'de, annesi Hz. 

Âmine ile dedesi Abdulmuttalib b. Hâşim'in yanında yaşıyordu. Yukarıdaki 

örneklerde gördüğümüz gibi onu Yahudi, hıristiyan ve müşrik kâhinlerin saçtığı 

tehlikelerden Allah Teâla koruyordu. Peygamberlikle şereflendireceği için, onu 

bir gül gibi güzelce büyütüyordu. 

Peygamberimiz (sav)   altı yaşında iken annesi Hz. Âmine, kocası Hz. 

Abdullah'ın Medine'deki Benî Adiyy b. Neccarlardan olan dayılarını ziyaret 

ettirmek istedi. Peygamberimiz ve dadısı Ümmü Eymen ile birlikte iki deve 

üzerinde Medine'ye gittiler. Kocasının mezarının bulunduğu Nâbiga'nın evine 

indiler. Hz. Âmine'nin Medine'ye gidişi, özellikle de kocası Hz. Abdullah'ın 

kabrini ziyaret içindi. Genç yaşta dul kalan ve bir daha evlenmeyen bu temiz 

ve iffetli kadın, çok sevdiği kocasının mezarını ziyarette, içinde yanan sevgi 

ateşine kim bilir ne serin teselliler arıyordu! Bu nasıl bir sevgidir ki, bu 

mübarek kadın, çöllerde yolculuk yapmanın ne kadar zor ve tehlikeli olduğunu 

bilmesine rağmen bazı rivayetlere göre her yıl Medine'ye gidip kocasının 

kabrini ziyaret ederdi. Bazen bu ziyaretlerde kendisine kayınpederi 

Abdulmuttalib ve dadı Ümmü Eymen'in eşlik ettiği de rivayet edilir.  

Malum Neccaroğulları Abdulmuttalib'in öz dayılarıdır. Annesi Selma 

hatun onların kızıdır ve mezarı haliyle oradadır. Hâşim b. Abdi Menaf, 

Medine'de Benî Neccarlardan Amr'ın kızı Selma Hatunla evlenmiş, 

Abdulmuttalib, Selma Hatundan doğmuştu. Bunun hikâyesi daha önce 

geçmişti. 

                                                           

61 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayınları: 1/47-48. 
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Peygamberimizin Bazı Medine Hatıraları  

Bu ziyarette misafirler Medine'deki dayılarının evinde bir ay oturdular. 

Peygamberimiz (sav)   Medine'de geçen bir aylık ikametleri sırasında 

olanlardan birçok şeyler hatırlıyordu. Nitekim Medine'ye hicret ettiği zaman, 

Adiyy b. Neccar oğullarının köşklerini görür görmez tanımıştı ve: 

- Çocukluğumda, bu köşkün damında Ensar kızlarından Enise ile 

oynardım. Dayılarımın oğullarından bazıları da yanımda bulunurlardı, demiştir. 

Nâbiga'nın evine bakınca da: 

- Oraya da, beni annem konuk olarak indirmişti. Babam Abdullah b. 

Abdulmuttalib'in kabri de bu evin içindedir. Suda yüzmeyi de, Adiyy b. 

Neccarların kuyusunda öğrenmiştim. Yahudilerden birtakım kimseler, yanıma 

gelirler, bana bakar dururlardı. Bir gün, Yahudilerden bir adam da, bana dikkatli 

dikkatli bakıp durduktan sonra, dönüp gitti. Yalnız bulunduğum bir günde, 

tekrar yanıma gelip: 

- Ey çocuk! Senin ismin nedir? Diye sordu. 

- Ahmed, dedim. 

Sırtıma bakınca: 

- Bu, bu ümmetin peygamberidir! Dedi. 

Dayılarım da durumu anneme anlatınca, annem benim hayatım hakkında 

korkmaya başladı. Mekke'ye dönmek üzere, Medine'den acele yola çıktık. 

Peygamberimiz  (sav)in dadısı Ümmü Eymen de, bu husustaki hatırasını 

şöyle anlatır:  

"Bir gün, gündüzün ortalandığı sırada, Medine Yahudilerinden iki kişi 

gelip: 

- Ahmed'i yanımıza çıkar da, bir bakalım? Dediler.  
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Kendisini onların yanına çıkardım. Uzun uzun süzdüler, evirdiler, 

çevirdiler. Hatta onun edeb yerine bile baktılar! Onlardan birisi diğerine: 

- Bu, bu ümmetin peygamberidir. Burası da, onun hicret yurdudur. Bu 

şehirde de, öldürme ve sürgün etme gibi birtakım büyük hadiseler vuku 

bulacaktır, dedi. Ben, ondan bu hususta işittiğim sözlerin hepsini 

ezberlemişimdir."62 

Hz. Âmine'nin Vefatı 

 Hz. Âmine Medine'de Peygamberimizin (sav)   Neccar oğullarından olan 

dayılarını ve eşinin mezarını ziyaretten sonra artık Mekke’ye dönmeye karar 

verdi. Yola koyuldular. Ne var ki Âmine Hatun yolda hastalandı. Ebva köyünde 

durmak zorunda kaldılar.63 İyice hasta olup yatağa düşen Hz. Âmine’nin artık 

yola devam edecek dermanı kalmamıştı. Başucunda duran ciğerparesinin 

yüzüne baktı. İçinde kopan duygu fırtınalarını anlatabilmek mümkün müydü? 

Ancak şunları söyleyebildi: 

"Ey çekilen dehşetli ölüm okundan, Allah'ın lütfu ve yardımı ile yüz deve 

karşılığında kurtulan zâtın oğlu! Allah, seni mübarek ve devamlı kılsın! Eğer 

rüyada gördüklerim doğru çıkarsa, sen celâl ve ikram sahibi tarafından 

Âdemoğullarına helâl ve haramı bildirmek üzere gönderileceksin! Allah seni, 

milletlerle birlikte devam edip gelen putlardan, putperestlikten de 

esirgeyecektir. Her canlı ölür. Her yeni eskir. Her yaşlanan zeval bulur, yok 

olur. Ben de öleceğim. Fakat temelli anılacağım. Çünkü temiz bir oğul 

doğurmuş, arkamda hayırlı bir evlat bırakmış bulunuyorum." 

Hz. Âmine Ebva'da vefat etti ve oraya gömüldü. Vefat ettiği zaman otuz 

yaşında idi. Artık anadan ve babadan öksüz ve yetim kalan Sevgili 

Peygamberimizi (sav)   dadısı Ümmü Eymen Bereke bağrına bastı. Mekke'den 

binip gelmiş oldukları iki deveden birisine bindi. Ötekini yedeğine aldı. Hızlıca 

hareket ederek beş günde, Peygamberimizi (sav)   Mekke'ye getirip dedesine 

kavuşturdu. 

                                                           

62 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayınları: 1/49-51. 
63 Ebva, Mekke ile Medine arasında bir köydür. Medine'ye Mekke'den daha yakındır. 

Medine'ye 23 mil, yani beş günlük uzaklıktadır. 
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Dünyada babasız ve annesiz kalarak en yakınlarını kaybeden 

Peygamberimizi (sav)   Yüce Allah hamisiz bırakmadı. Önce dedesi, sonra da 

amcası Ebu Talib onu bağrına bastı ve canı gibi esirgeyip korudu. Duhâ 

sûresinin 6. âyetinde: "Rabbin, seni yetim bulup da barındırmadı mı?" 

buyurularak bu gerçek hatırlatılır. 

Peygamberimizin Ümmü Eymen'e Sevgisi 

Peygamberimiz  (sav)’in dadısı Ümmü Eymen'in asıl adı Bereke'dir. 

Peygamberimiz (sav)   Hz. Hatice ile evlendiği zaman, Bereke de Hazreclilerin 

Haris oğullarından Ubeyd b. Zeyd ile evlenmiş, kendisinden Eymen doğmuştu. 

Eymen, Huneyn gazasında şehit olmuştur. Ümmü Eymen, Ubeyd'den sonra, 

peygamberimizin peygamberlik öncesinde kölesi iken azat edip evlatlık 

edindiği Zeyd b. Harise ile evlenmişti. Ondan da Üsâme adındaki oğlu dünyaya 

gelmiştir. Hz. Hasan ve Hüseyin ile beraber oynayan, Peygamberimizin dizlerini 

onlarla paylaşan ve nihayet Hz. Resulullah (sav)ın vefatı yaklaştığında Suriye’ye 

göndereceğei orduya komutan tayin ettiği kahraman genç, işte bu Üsame’dir. 

Peygamberimiz (sav)   çok sevdiği bu dadısını sık sık ziyaret eder ve 

kendisine "Ey anne!" diye hitap ederdi.  "Annemden sonra annem!" diyerek 

sevgi ve saygı gösterir, ona baktıkça: "Bu, benim ev halkımın sağ kalanıdır!" 

buyururdu. Şu zenci kadının eriştiği yüce mertebeye bakar mısınız? İşte İslam 

budur; insanın ırkına, rengine, sosyal konumuna bakmaz; imanına, ahlakına, 

iyiliklerine ve kalbinin güzelliğine bakar.  

Peygamberimiz Annesinin Kabri Başında   

Yıllar sonra Peygamberimiz (sav)   Hudeybiye umresine giderken, Ebva 

köyüne uğramıştı. Annesi Hz. Âmine'nin kabrini ziyaret için Yüce Allah'tan 

izin istemiş, izin verilince de gidip kabrin üzerini eliyle düzeltmişti. Kim bilir, 

içindeki merhamet denizleri nasıl coşup dalgalanmışsa sessizce gözyaşları 

dökerek ağlamıştı. Bu hazin manzaraya hangi yürek dayanabilir! O sessizce 

döküllen gözyaşları, yanındaki yol arkadaşlarını da ağlatmıştı. Her olaydan bir 

ders almak için yerinde soru sormasını bilen, iyi niyetiyle buna cesaret eden 

ashabı “niçin ağladığını” sordu. Cevabı, belki de küçük yaşta annesini kaybeden 

herkesin duygularına tercüman idi: "Rahmet duygusu beni rikkate getirdi de 
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ağladım!" O da bir insandı. Evet, vahiy alan bir Resul idi ama sonunda o da bir 

insandı ve bu yüzden bütün insanlara örnek model olarak gönderilmişti. 

Kaybettiği yakınlarına ağlamasından daha tabii ne olabilirdi? Ancak, ağlamanın 

da nasıl güzelleşeceğini gösteriyordu. Bağırma, çağırma yok, bağıra veya 

dizlere vurma yok, kadere isyan yok, saçını başını yolma yok. İnce bir kalbin 

şefkat ve merhameti ile sessizce yözyaşı döküyordu sadece!  

İman Ve İhsan 

Burada kısa bir değerlendirme yapmamız umarım hoşgörülür. İmanın iki 

dünyada da saadet, inkârın iki dünyada da azap olduğunu biliyoruz. İmanın bir 

ihsan-ı ilahî olduğunu da görüyoruz. Hamdolsun, ne kadar şükür etsek azdır bu 

hidayetimize! Hz. Lut (a.s.)’un karısı, Hz. Nuh (a.s.)’un oğlu, Hz. İbrahimin 

babası kâfir oluyor da, Fir’avn’un karısı Asiye Hatun Müslüman oluyor ve onca 

işkenceye rağmen Müslüman olarak ölüyor! Elbette insanın iradesini, isteğini 

ve yapıp ettiklerini inkâr etmiyoruz, elbette neticeye bunların da bir etkisi 

vardır, ama bu iman edişi ne ile izah edebiliriz ihsan-ı ilahi oluştan başka! 

Ya Sevgili Peygamberimizin en yakınlarının bile bir kısmı iman 

etmezken, bu kadar asırdan sonra bizim Müslüman oluşumuz? Allah Teâlâ’ya 

hamdolsun ki bize bu hidayeti nasip eyledi! Yoksa biz kendimize kalsaydık, 

nefis emmareliği emrediyorken hem de bu inkârın ayyuka çıktığı materyalist 

çağda biz bu hidayeti asla bulamazdık! Sonsuz hamd, şükür ve senalar olsun 

Rabbimize! 

Peygamberimizin Anne Ve Babasının Ahirette Durumu 

Yeri gelmişken söyleyelim, Peygamberimizin Sahih-i Müslim’de geçen: 

“Rabbimden anneme istiğfar edeyim diye izin istedim, ama izin vermedi” sözü, 

ciğerimi o kadar yakar kavurur ki! Hele de bu bilgiyle beraber Ebva’da 

annesinin mezarı başında içten ve derinden ağlamasını, sessizce gözyaşı 

dökmesini hatırlayınca, gözyaşlarımı tutamadım ve utandım, ezildim!64 Bu 

                                                           
64 İşte o zaman, Hz. Ebu Bekir’in, Mekke fethinde Müslüman olan çok yaşlı babasının 

elinden tutarak Peygamber Efendimizin huzuruna getirdiğinde, evet, o en mesut 

gününde ağlamasını anladım. Babasının Peygamberimizle sohbet edişini seyreden 

Sıddîk-i Ekber Hz. Ebu Bekir ağlıyordu. Peygamber Efendimiz (sav)’in “Niçin 
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yangın yüreğimde alev alev iken, bir kere daha imanımdan dolayı Rabbime 

hamdimi, şükrümü yeniledim.  

Burada bir parentez açalım isterseniz. Belki bazı kardeşlerimiz 

“Peygamberimizin ana babasının iman durumu hakkında tek görüş bu değildir” 

diyerek tali bir meseleye, yani “Peygamberimizin, Sahih-i Müslim’de geçen: 

‘Rabbimden anneme istiğfar edeyim diye izin istedim, ama izin vermedi’ sözü, 

ciğerimi o kadar yaktı ki!” sözümüze takılıp kalabilirler. Önce şunu ifade 

edelim ki bu sözün amacı, iman nimeti karşısında şükrün gereği ve bu gereğin 

gereklerinin eda edilmesi borcunun dile getirilmesidir. Verilen bilgi sahih bir 

kaynaktan, Sahih-i Müslim’den alınmıştır. Yani bu bilgide bir yanlışlık yoktur. 

Ancak şunu iyi bilmeliyiz ki, dinimizde her zaman her meselenin tek bir cevabı 

yoktur. Elbette Resulüllah (sav) Efendimizin ana babasının imanı meselesinde 

de tek görüş bu değildir. İman ehli ve cennetlik olduklarına dair başka görüşler 

de vardır ve biz de o kanaatteyiz. Bizim yüreğimiz de onlar için “cehennemlik” 

demeye asla el vermiyor, selef-i salihinden aldığımız bilgi ve edeple onlar 

hakkında hürmet ve muhabbetle konuşuyoruz. Onun (sav) anne ve babası 

cehennemde yanarken hangi Müslüman içi yanmadan ve hayâsından ezilmeden 

cennette sefa sürebilecektir? Süremez! Orada ise asla keder yoktur. Öyleyse ya 

onlar da cennette olacaklardır veya en azından unutturulacaklardır. Biz de İmam 

Suyutî’nin görüşündeyiz. İmam Suyutî’nin birçok yerde ve “et-Ta'zîm ve'l-

Minnet fi Enne Ebevey-i Resûlillah fi'l-Cennet” isimli risalesinde dediği gibi, 

“onlar ehl-i fetret döneminde yaşamış Hanif’lerden idiler.”  

Biz de öyle diyor ve Bediuzzaman Said Nursi (ks)’nin sözlerini tekrar 

ediyoruz: “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın peder ve valideleri ehl-i 

necattır ve ehl-i Cennettir ve ehl-i îmandır. Cenab-ı Hak, Habib-i Ekreminin 

mübarek kalbini ve o kalbin taşıdığı ferzendâne şefkatini elbette rencide 

etmez”65  

                                                                                                                                            

ağlıyorsun?” diye sormasına verdiği cevaba bakar mısınız? “Keşke babam yerine 

amcanız Ebu Talip Müslüman olsaydı! Siz o zaman daha çok sevinecektiniz.” Allahu 

Ekber! Bu nasıl bir sevgi, bu nasıl bir duyguda incelik, bu nasıl bir minnettarlık, bu 

nasıl bir fedakârlık, bu nasıl bir adanmışlık, bu nasıl bir “sıddîkiyet”! 
65 Bkz. Mektubat, 28. Mektup, 8. Mesele, Tenvir Neşriyat, İst. s. 365.  
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Şefkatli Dede 

Babasızlığın ne olduğunu en iyi bilenlerden birisi olan dede 

Abdulmuttalib, her zaman Peygamberimizi çok sevmiş ve esirgemiştir. Ama 

özellikle de Ebva’dan döndükten sonra babasızlığın yanında şimdi bir de anasız 

kalan torununu yanına alıp daha bir şefkat ve merhametle bağrına bastı. 

Oğullarından hiçbirine göstermediği sevgi ve şefkati ona gösterdi. Onun üzerine 

kanat gerdi, titredi durdu.  

Abdulmuttalib Dedenin; uyurken veya odasında yalnız iken, yanına hiç 

kimse giremezdi. Kâbe’nin Hicr'inde serili minderine de kendisinden başkası 

oturamazdı. Fakat Peygamberimiz (sav)   dedesinin yanından hiç ayrılmaz; 

odasında yalnız olduğu, uyuduğu sırada bile, dedesinin yanına serbestçe girer 

çıkardı. Kâbe’nin gölgesinde serili minderin üzerine babalarına olan tazim ve 

saygılarından dolayı oğullarından hiçbiri oturmaz, çevresinde dururlarken; 

Peygamberimiz (sav)   gelip dedesinin minderine serbestçe otururdu. 

Amcalarının kendisini minderden çekmek için tuttuklarını gördüğü zaman dede 

Abdulmuttalib: "Bırakınız oğlumu! Vallahi onun büyük bir hal ve şanı vardır!" 

der, minderinin üzerinde yanına oturtup sırtını eliyle sıvazlar, o ne yapsa hoşuna 

giderdi. 

Peygamberimiz (sav) yine bir gün, dedesinin Hicr'de serili minderinin 

üzerine oturmuş, bir adam çekip kendisini minderden kaldırınca, ağlamaya 

başlamıştır. Abdulmuttalib sordu: 

- Oğlum niçin ağlıyor?  

- Minderinden kaldırdılar da ondan! 

- Bırakınız oğlumu, otursun minderime! Herhalde o kendisindeki şerefi 

hissediyor. Onun, ne kendisinden önce geçmiş, ne de sonradan gelecek hiçbir 

Arab'ın erişemeyeceği bir şerefe erişeceğini umuyorum, dedi. 

Abdulmuttalib Dedede sevgi ve şefkat o kadar ileri gitmişti ki, bu sevgili 

torununu yanına almadıkça yemek bile yemezdi. Yemeği getirildiği zaman, 

"Oğlumu yanıma getiriniz!" der, onu bazen yanına alır, bazen de dizine oturtup 

yemeğin en nefisini hep ona yedirirdi. O gelmedikçe yemeklere el sürmez, onun 
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gelmesini bekler, sırtını sıvazlar, başını ve ağzını öper, sözleri ve hareketleri 

hep hoşuna giderdi. Edep ve terbiyesine de çok dikkat ederdi. Peygamberimiz 

(sav)   sekiz yaşında iken Abdulmuttalib dedesinin vefatına kadar, onun yanında 

kaldı. 

Abdulmuttalib’in bu kadar torununun üstüne düşmesinin çok 

sebeplerinden birisi de onu koruma hassasiyetidir. Abdulmuttalib reisliğinin de 

verdiği imkânlarla çok insanlarla düşüp kalkıyor, çok şeyler duyuyordu. Bu 

duyumlar arasında yahudi ve hıristiyanların torununa kötülük yapma niyetleri 

de vardı. Bu yüzden o Sevgili Peygamberimizin (sav)    daima yanında olmasını 

ister, onu bir ihtiyaç için bile olsa yalnız başına bir yerlere göndermez, bu 

konuda oğullarını da, dadısı Ümmü Eymen’i de tembihlerdi. Bunların bazı 

örneklerini daha önce gördük. Bu kadarını zikretmekle yetindik. Bu konuda 

kitaplarımızda bazı ilginç hikâyeler de var, ama biz buraya almak istemedik. 

Abdulmuttalib’in Vefatı  

Peygamberimizin (sav)   dedesi Abdulmuttalib; Fil Vak'asından sekiz yıl 

sonra ölüm döşeğine düştü.  O zaman seksen iki yaşındaydı. Peygamberimiz de 

sekiz yaşındaydı.  

Abdulmuttalib öleceğini anlayınca, kızlarını başına topladı. Onlara: 

"Vefatımdan sonra, hakkımda söyleyeceğiniz mersiyeleri, ölmeden bir 

dinleyeyim bakayım" dedi. Bunun üzerine, kızları, söyledikleri birer şiirle 

babalarına ağıt yaktılar. Bu ağıtlarda onun üstün soylu, yakışıklı ve iyi ahlak 

sahibi olduğunu vurguladılar. İlginç bir istek değil mi? Herhalde çok mutlu 

ölmüştür! 

Abdulmuttalib vefat edince, Kureyşliler onun cesedini, hürmeten su ile 

beraber sidr ağacının yaprağı ile yıkadılar. Bu bir ilk idi.  Kefen olarak, Yemen 

hüllesinden, bin miskal altın değerinde iki kat hülleye sarıldı. Ayrıca misk 

sürüldü. Kureyşliler, besledikleri derin sevgi ve saygılarından dolayı, onun 

cenazesini eller üzerinde taşıdılar. Hacun kabristanına, dedelerinden Kusay'ın 

yanına gömdüler. Peygamberimiz dedesinin cenazesini kabristana kadar 

ağlayarak takip etti. Mekke çarşısı onun ölümünden dolayı günlerce 

açılmamış, yas tutulduğundan kapalı kalmıştır. Hatta ölümünü tarih edindiler.  
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Abdulmuttalib o kadar sevilirdi ki, Kureyşliler ona "İkinci İbrahim" 

derlerdi. Ahlaklı, faziletli, iffetli, cömert, kahraman, misafirperver bir adamdı. 

Kendisi ahiret hayatına, oradaki ceza ve mükâfata inanır; "Vallahi, şu 

dünyanın arkasında bir dünya daha vardır ki, iyilik edenler orada iyiliklerinin 

mükâfatını görecekler, kötülük edenler de orada kötülüklerinin cezasını 

çekeceklerdir!" derdi. 

Kaybolan Zemzem kuyusunu ortaya çıkardıktan sonra, kuyunun başına 

yaptığı havuza Zemzem doldurup, Mekke halkına ve hacılara Zemzem suyu 

içirirdi. Ayrıca develerinin sütünü balla karıştırarak hacılara ikram ettiği gibi, 

kuru üzüm satın alıp Zemzemle hoşaf yaparak içirdiği de olurdu. İçkiyi ve 

zinayı yasaklamıştı. Zina yapanı, kamçılatarak cezalandırırdı. Oğullarına, ahlâkî 

faziletleri emir ve tavsiye ederdi. 

Ebu Talib’in Yanında  

Dede Abdulmuttalib ölüm döşeğine düşünce, bütün oğullarını başına 

topladı. Peygamberimize (sav)   çok iyi bakmalarını onlara vasiyet yollu 

emretti. Zübeyr ile Ebu Talib, Peygamberimiz  (sav)’in babası Hz. Abdullah ile 

aynı anneden, yani Fâtıma binti Amr b. Âiz’den doğma kardeş idiler. Bu iki 

amca Peygamberimizi (sav)   yanlarına almak için kur’a çektiler. Kur'a, Ebu 

Talib’e çıktı. Gerçekten de Ebu Talib, Peygamberimize (sav)   karşı, 

amcalarının en hamiyetlisi ve en şefkatlisi idi. Peygamberimiz (sav) o zaman, 

sekiz yaşında bulunuyordu. 

Ebu Talib'in, Arafat hizasındaki Ürene vadisinde bulunan, arada sırada 

sütü sağılıp Mekke'ye getirilen birkaç deveden başka malı yoktu. Aile efradı ise 

çoktu. Onları geçindirmekte sıkıntı çekmekteydi. Yoksulluğuna rağmen, 

Kureyşlilerin seyyidi, ulu kişisi idi. Kendisinin sözü dinlenir, emirlerine karşı 

gelmekten, aykırı hareket etmekten sakınılırdı. Babası Abdulmuttalib gibi o da 

ağzına içki koymazdı.  

Ebu Talip bu güzel huylarıyla beraber, üstelik Peygamberimizin (sav) 

üzerine çok titrer, onu kendi çocuklarından fazla severdi. Onu yanına almadıkça 

uyumaz, bir yere giderse onu da yanında götürürdü. Onun üzerine düştüğü 

kadar, hiçbir şeyin üzerine düşmezdi! İstirahati için kendisine serilen mindere 
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onun gelip oturmasından sevinç duyar, "Rebia'nın İlâhına yemin ederim ki, 

kardeşimin oğlu için pek büyük bir şeref vardır!" derdi. Hazırlanan bir yemeği, 

Ebu Talib'in aile efradı, toplu veya münferid olarak yedikleri zaman, 

doymazlardı. Fakat Peygamberimiz (sav)   onlarla birlikte yediği zaman, 

doyarlardı. Hatta yemekler artardı. Bunun için, Ebu Talib, yemeklerini yemek 

istedikleri zaman, aile efradına: "Durunuz! Sizin gibi oğlum da gelsin, hazır 

olsun!" derdi. Ebu Talib onu çok sever, "Sen hiç şüphesiz, mübareksin!" derdi. 

Peygamberimiz  (sav)’in dadısı Ümmü Eymen Bereke der ki: 

"Peygamberimiz (sav)’in, gerek çocukluğunda, gerek büyüklüğünde, ne 

açlıktan, ne de susuzluktan şikâyetlendiğini görmedim. Günlerinin çoğunda, 

sabahleyin biraz Zemzem içer, kendisine yiyecek vermek istediğimiz zaman, 

‘İstemem! Ben tokum’ derdi. Amcasının çocukları sofraya konulan şeye hemen 

uzandıkları halde o uzanmaz, onun yenme zamanını beklerdi. Bunun için, Ebu 

Talib'in ona ayrı sofra kurdurduğu da olurdu. Ebu Talib'in çocukları, sabahleyin 

yataklarından gözleri çapaklı, yüzleri asık kalktıkları halde o, parlak yüzlü, 

sürmeli gözlü olarak sabaha çıkardı."66 

Ebu Talib’in zevcesi Fâtıma Hatun da faziletli, iyi halli bir kadındı. 

Müslüman olmuştu. Peygamberimiz  (sav)’in yanında, onun büyük bir mevkii 

ve itibarı vardı. Peygamberimiz (sav)   bu mübarek Cennetlik hatunu, sağ 

bulunduğu müddetçe, gidip ziyaret eder, onun evinde kuşluk uykusu uyurdu. 

Vefat ettiği zaman da gözlerinden yaşlar akmış, "Bugün annem vefat etti!" 

buyurup gömleğini ona kefen olarak sardırmış, cenaze namazını kıldırmış, 

gömüleceği kabrin içine inip yanının üzerine uzandıktan sonra onu indirtmişti.  

- Biz, senin buna yaptığın şeyi başkasına yaptığını hiç görmedik, dedikleri 

zaman: 

- Ebu Talib'den sonra, bu kadıncağız kadar bana iyilik eden hiçbir kimse 

yoktur! Âhirette Cennet elbiselerinden elbise giymesi için, ona gömleğimi 

sardırdım. Kabre ısınması için de, oraya kendisiyle birlikte uzandım, 

buyurmuştur. 

Peygamberimiz (sav) bu yengesi için duyduğu üzüntüden hayrete 

                                                           

66 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayınları: 1/73-75. 
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düşenlere de şöyle demiştir:  

- O, beni doğuran annemden sonra, annemdi. Kendisinin çocukları aç 

durur, suratlarını asarlarken, o önce benim karnımı doyurur, saçımı tarar ve 

gülyağlarıyla yağlardı. O, benim annemdi! Cebrail (as)   Yüce Rabbim 

tarafından: 'Bu kadın, Cennetliklerdendir!’ diye bana haber verdi" buyurmuştur. 

Nihayet onun hakkında şöyle dua etmiştir:  

"Allah seni yarlıgasın ve hayırla mükâfatlandırsın! Allah sana rahmet 

etsin ey annem! Sen, benim annemden sonra, annemdin! Kendin aç durur, beni 

doyururdun! Kendin çıplak durur, beni giydirirdin! En nefis nimetlerden kendi 

nefsini alıkor, bana tattırırdın! Bunu da, ancak Allah'ın rızasını ve ahiret 

yurdunu umarak yapardın! Allah ki, diriltendir, öldürendir, hiç ölmeyen diridir 

O! Ey Allah’ım! Annem Fâtıma binti Esed'i af ve mağfiret et! Ona hüccet ve 

delilini anlat! Ben peygamberinin ve benden önceki peygamberlerinin hakkı 

için, duamı kabul buyur ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah!"  

Bu dua bütün yetim ve öksüzleri koruyup kollayan müslümanlara da 

gitsin inşallah. Hiç şüphesiz onlar, ahirette Peygamber Efendimiz (sav)’in 

komşuları olacaklardır. 

Amcasıyla Ticaret Kervanında 

Peygamberimiz (sav)   on iki yaşında bulunduğu sırada Kureyşliler 

Şam'da satmak üzere pek çok ticaret malları hazırlamışlardı. Ebu Talib de bu 

ticaret kervanına katılacaktı. Peygamberimiz (sav) “acaba beni de yanında 

götürecek mi?” diye bekleyip duruyor ve bunu çok istiyordu. Yola çıkacağı 

zaman bütün erkek ve kız kardeşleri, Ebu Talib'i uğurlamaya gelmişlerdi. 

Malum, Ebu Talib'in Peygamberimize (sav)   karşı sevgisi ve şefkati çok 

derindi. Bir ara ona sordu: 

- Sen de benimle gider misin?  

Peygamberimizden önce amcaları ve halaları Ebu Talib'e çıkıştılar: 

- Çocuğun aklına iş düşürme! Bu yaştaki bir çocuk götürülür mü? 
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Haklıydılar. Aylar süren uzun bir yolculuk, aşılacak büyük çöller, başa ne 

gelir bilinmez bir macera. Bunun üzerine Ebu Talib Peygamberimizi (sav)   

geride bırakmaya karar verdi. Fakat bu karar Peygamberimizi çok üzmüştü.  

Kendini tutamayarak ağladı. Ebu Talip sordu: 

- Ey yeğenim, sana ne oldu? Seni geride bıraktığım için mi ağlıyorsun?  

Ebu Talip’in devesinin yularından tutan Peygamberimiz dedi ki: 

- Evet! Benim ne babam var, ne anam! Sen de bırakıp gidiyorsun? 

Ebu Talibin içi parçalandı ve kararını verdi: 

- Gel yeğenim, seni de yanımda götüreceğim! Hiçbir zaman, ne sen 

benden ayrılacak, ne de ben senden ayrılacağım!  

Kureyş ticaret kervanı çöllerden geçti, dağları aştı, vadilerden yılan gibi 

kıvrılarak Şam topraklarına girdi ve Busra'da konakladı. 

 

Busra'da Rahip Bahîra  

O zamanlar Busra hıristiyanların çoğunlukta olduğu bir şehirdi. Orada bir 

manastır,  içinde yaşayan Rahip Bahîra diye bilinen bir papaz vardı. Dünyaya 

pek karışmaz, giden gelenle çok ilgilenmez, kendini ibadete adamış yaşlı ve 

bilgili bir keşişti. Hatta ıristiyanların en âlimi denilebilirdi. Çünkü 

hıristiyanların ilmi ondaydı.  Zira bu manastırda büyükten büyüğe geçerek 

gelen bir kitap vardı. Bu manastırda o güne kadar gelip geçmiş rahiplerden bu 

kitaptan bilgi almayan yoktu. Kendisi aslen Teyma Yahudilerindendi. Çok 

ilginçtir, bir Yahudi âlimi iken o gün için son peygamber olan Hz. İsa’nın 

(sav)   dinini kabul etmişti.  

Kureyş ticaret kervanı bu sefer onun manastırının yakınında 

konaklamıştı. Bu kervanlar daha önceki yıllarda defalarca gelip geçtikleri halde 

Rahip Bahîra onlarla hiç ilgilenmezdi. Bu sefer de oturduğu yerden böyle ilgisiz 

bakışlarla kervanı seyrederken birden bire heyecanla yerinden fırlamıştı! Çünkü 
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bazı şeyler görmüştü!  Telaşla kalktı, manastırının yakınında konaklayan bu 

kervana birçok yemekler yaptırdı ve onları ziyafete davet etti. Manastırdakiler 

de şaşkındı. Çarşı pazara ilgisiz rahip şimdi bambaşka davranıyordu. Acaba 

nedendi? Ne görmüştü? 

Rivayete göre Bahîra manastırda bulunduğu bir sırada ilerleyen bir 

kafilenin üstünde bir bulutun kervanı gölgelediğini görmüştü. Heyecanla 

kervanı gözetlemeye başladı. Onun gelip manastırının yakınında bir ağacın 

gölgesine indikleri zaman bulutun bu sefer o ağacı gölgelediğini gördü. Dikkat 

edince farkına vardı ki ağacın dalları aşağıya doğru eğilmişti, sanki birisini daha 

iyi gölgesinin altına almaya çalışıyordu. Bahîra bütün bunları görünce ürpererek 

manastırından indi ve büyük bir sevinç ve heyecanla kervana elçisini gönderdi:  

- Ey Kureyş cemaati, ben sizin için güzel yemekler yaptırdım. Sizin 

büyük küçük, hür köle, hepinizi yemekte hazır bulunmaya davet ediyorum. 

Teşrif etmenizi çok arzu ediyorum! 

Yemek için geldikleri zaman, yüzünde güller açan rahibe bir Kureyşli 

dayanamadı sordu: 

- Vallahi ey Bahîra, senin bugün şaşılacak bir halin var! Biz buraya çok 

gelip gittik, bize böyle bir şey yapmadın. Bugün sendeki bu hal nedir? 

Rahip Bahîra neşeyle cevap verdi: 

- Doğru söyledin! Siz konuksunuz, ağırlanmaya layıksınız. Ben de sizi 

ağırlamayı arzu ettim ve hepiniz yiyesiniz diye yemek yaptırdım! 

Bir bekçi olarak bıraktıkları en küçükleri hariç, bütün kervan ehli 

oradaydı. Hepsi de sofraya oturdular.  Bahîra garip bir şekilde heyecanla birer 

birer gelenlere bakıp daha önce kitapta kaç kere okuyup ezbere bildiği sıfatları 

bulmaya çalışıyordu. Hiçbirinde göremediği zaman keyfi kaçtı ve sordu: 

- Ey Kureyş cemaati, Sizden olup da bu yemekte hazır bulunmayan bir 

kimse var mı? 

- Ey Bahîra! Senin yemeğine herkes geldi. Kimse geride kalmadı! Sadece 
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bir çocuk var. Onu da, aramızda yaşça en küçük olduğu için kervana bekçi 

bıraktık.  

Bahîra yeniden canlanmış gibiydi. Heyecanını yenmeye çalışarak rica 

etti: 

- Haydi, onu da çağırınız! Bu yemekte sizinle birlikte o da bulunsun! 

Kafileden hatır kıymet bilen birisi ayağa kalktı ve: 

- Lât ve Uzzâ'ya andolsun ki, aramızdan Abdullah b. Abdulmuttalib gibi 

birisinin oğlunun bu yemekten geride kalışı, bizim için kınanacak bir 

tutumdur! Dedikten sonra kalktı, kervana kadar gitti ve bekçi bırakılan çocuğu 

kolundan tutup getirdi, büyüklerin yanında sofraya oturttu. 

Rahip Bahîrâ çocuğu görür görmez ona dikkatli bir şekilde bakmaya 

başladı. Bedeninden bazı uzuvlarını inceden inceye süzüyordu. Sonubda keyfi 

yerine gelmişti ama bu sefer de heyecanla ürpermeye başladı. Çünkü baktıkça 

elden ele kendisine gelen o eski kitapta yazılı sıfatları onda buluyordu. Cemaat 

yemeklerini yiyerek dağıldıkları zaman, Bahîra, Peygamberimiz  (sav)’in 

yanına geldi ve: 

- Ey çocuk! Ben sana bazı şeyler soracağım. Lât ve Uzzâ hakkı için, 

sorularımı cevaplandır, dedi. 

Bahîrâ, “Lât ve Uzzâ adına yemin ettiklerini” Kureyşlilerden işittiği için, 

böyle and vermişti. Çocuk: 

- Lât ve Uzzâ adına yemin vererek bana bir şey sorma! Vallahi ben, 

onlardan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem, dedi. 

Bahîra: 

- Öyle ise Allah aşkına, sana soracağım şeyler hakkında bana cevap ver, 

dedi. 

- Tamam, bana istediğini sor. 
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Bunun üzerine Bahîra o çocuğa uyku durumu ve bunlardan başka halleri 

ve işleri hakkında birçok sorular sordu. Çocuk da sorulara cevaplar verdi. Bu 

cevapların hepsi de Bahîra'nın bildiği sıfatlara uyuyor, bu yüzden rahip halden 

hale giriyordu. En sonunda onun sırtına baktı. İki omuzu arasındaki 

peygamberlik mührünün de aynen bildiği şekilde bulunduğunu gördü. Rahip 

Bahîra, sorularını bitirdikten sonra, bu sefer Ebu Talib'in yanına geldi ve ona 

sordu: 

- Bu çocuk senin neslinden midir? 

- Oğlumdur. 

- O senin oğlun değildir! Bu çocuğun babasının sağ olması uygun 

değildir! 

- Doğrudur! O benim kardeşimin oğludur. 

- Babasına ne oldu? 

- Annesi buna hamile iken öldü! 

- Doğru söyledin! Annesi ne oldu? 

- O da öldü! 

- Doğru söyledin! Bak efendi, bu kardeşinin oğlunu hemen memleketine 

geri götür. Yahudilerin ona zarar vermelerinden sakın! Vallahi Yahudiler onu 

görüp de benim onda bulduğum şeyleri anlayacak olurlarsa, muhakkak onu 

öldürmeye kalkışırlar! Senin kardeşinin oğlunun çok büyük bir hal ve şanı 

olacaktır. Sen onu memleketine götürmekte acele et. Açıkça söylüyorum, biz 

onun son peygamber olacağını kitaplarımızdan ve atalarımızdan bize yapılan 

rivayetlerden biliyoruz. Bu hususta bizden söz ve misak da alınmıştır! 

- Sizden bu misakları kim aldı? 

- Yüce Allah, onu İsa b. Meryem'e indirdiği kitapta aldı. Sen daha fazla 

eğlenip kalma da, onu hemen doğduğu yere döndür! Sen onun üzerine titrersin, 
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değil mi? 

- Evet! 

- Vallahi onu Şam'a götürecek olursan, artık kendisini hiçbir zaman ev 

halkına kavuşturamazsın. Muhakkak onu öldürmeye kalkarlar. Onlar buna 

düşmandırlar. O yüzden yeğenini sakın Yahudilerin bulunduğu oralara 

götüreyim deme! Diyeceksin ki neden? Sebebi açıktır; bu çocuk, bu ümmetin 

peygamberi olacaktır! Kendisi Araplardandır. Hâlbuki Yahudiler gelecek 

peygamberin İsrail oğullarından olmasını isterler, bu çocuğu kıskanırlar. Sen, 

yeğenin hakkında onlardan kork. İyi bil ki, ben sana karşı üzerime düşen öğüt 

vazifesini yerine getirmiş bulunuyorum. 

Yahudilerin Suikast Teşebbüsleri  

Peygamberimiz  (sav)’in amcası Ebu Talib'le yaptığı Şam seferi sırasında 

Rahip Bahîra'nın Peygamberimiz (sav)de gördüğü şeyleri, YahudiIerden Zebir, 

Temmam ve Deriş adlarındaki kimseler de gördüler. Dehşete düşerek 

Peygamberimizi (sav)   öldürmeyi tasarladılar. Bunu Rahip Bahîra ile de 

konuşmaya geldiler. Çünkü suikast hususundaki görüşlerine Rahip Bahîra'nın 

da katılacağını sanıyorlardı. Fakat Rahip Bahîra onları böyle bir şeye 

girişmekten şiddetli bir şekilde nehyetti. Kendilerine Allah'tan korkmalarını 

hatırlattı. Kitapta gelecek peygamberin zikrini ve sıfatını bulduklarını, onu 

öldürmek isteseler de öldüremeyeceklerini anlattı. Onlara sordu: 

- Siz de onun sıfatını Kitapta bulamadınız mı?  

- Evet, Bulduk. 

- O halde kabul edin ki sizin onu öldürmeniz imkânsızdır.  Boşuna 

kendinizi tehlikeye atmayın! 

Bunun üzerine onlar Bahîrâ'nın söylediği haklı sözlerin doğruluğuna 

kanaat getirerek Peygamberimiz (sav)’i bıraktılar, geri dönüp gittiler. Ebu Talib 

de Rahip Bahîra'nın tavsiyesi üzerine, mallarını orada satarak hemen Mekke'ye 

döndü. 
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Ehl-i Kitab Peygamberimizi Biliyordu 

 Peygamberimiz Hz. Muhammed  (sav)in isim ve sıfatları, Musa (a.s.)a 

indirilen Tevrat'ta ve İsa (a.s.)a indirilen İncil'de yazılı idi. Ehl-i Kitab olan 

Yahudi ve Hıristiyan bilginleri bu hususta bilgiye sahip bulunmaktaydılar. 

Hatta onlar Peygamberimiz (sav)’i öz oğullarını tanıdıkları gibi tanımakta 

idiler. Kur’an-ı Kerîm buna şahittir: 

“Kendilerine kitap verdiklerimiz onu kendi oğullarını tanıdıkları 

gibi tanırlar. Yine de içlerinden bir grup bile bile gerçeği saklıyorlar. 

Gerçek, rabbinden gelendir; o halde sakın şüpheye düşenlerden olma!”67 

Nitekim Hz. Ömer, bir Yahudi âlimi iken Müslüman olan Abdullah b. 

Selam’a bunu sormuştu. Aldığı cevap çok ilginçtir: 

- Ben, Resûlullah’ı (sav)   kendi oğlumu tanıdığımdan daha ziyade 

tanırım. 

- Ey Selam'ın oğlu! Bu, nasıl tanıma?  

                                                           
67 Bakara 146-147. “Tanıma, bilme” ifadesinden anlaşıldığına göre kitap verilenlerden 

maksat, özellikle yahudi ve hıristiyan din bilginleridir. Onların tanıdıklarının ne veya 

kim olduğu hususunda tefsirlerde farklı açıklamalar vardır. Taberî’nin naklettiği 

rivayetlerin tamamına göre tanıyıp bildikleri şey, Mescid-i Harâm’ın kıble olduğu 

gerçeğidir (II, 25-26). Ancak Râzî ve daha birçok müfessir bu yorumu zayıf görmekte 

ve burada Hz. Muhammed’in peygamberliğinin kastedildiği yönündeki görüşü 

benimsemektedir.  

 

Âyette Ehl-i kitabın o Peygamber’i kendi kitaplarında verilen bilgilerle pekâlâ 

tanıdıkları, bundan dolayı da peygamberliğini kabul etmeleri gerektiği ifade 

edilmektedir. Sonuç olarak yüce Allah, Tevrat ve İncil’de Hz. Muhammed’in geleceği 

ile ilgili bilgi vermişti (İslâmî literatürde eski kutsal kitaplarda yer alan bu bilgiye 

“beşâret” [müjde] denir; genişbilgi için bk. A‘râf 7/157; Saf 61/6). Yahudiler de bir 

peygamber bekliyor, ancak ırkçı ve bağnaz bir zihniyete sahip oldukları için, onun 

kendi kavimleri arasından çıkması gerektiğini düşünüyorlardı. Bu sebeple Araplar 

arasından mütevazı bir aileden yetim bir çocuğun büyüyüp Allah tarafından 

peygamber seçilmiş olmasını hazmedemediler; onun peygamberliğini, diğer 

tebliğlerini, bu arada kıble ile ilgili yeni hükmü reddettiler; böylece aslında kendi 

kutsal kitapları vasıtasıyla bilgi sahibi oldukları bir gerçeği de gizlemiş oldular. 

(Bkz.Kur'an Yolu Tefsiri, I. 232-234.) 
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- Ben, Muhammed  (sav)’in gerçekten Resûlullah olduğuna yakînen 

şehadet ederim. Kendisinin peygamber olduğunda hiç şüphe etmem. Çünkü 

onun Allah tarafından gönderilen peygamber olduğu, na't ve vasıfları 

kitabımızda bulunmaktadır. Kendi oğlum üzerinde ise böyle kesin bir şehadeti 

yapamam. Çünkü onun anası olan kadının ne yaptığını bilemem. Ne bileyim, 

belki de ihanet etmiş olabilir! 

Bunun üzerine, Hz. Ömer: 

- Ey Selam'ın oğlu! Allah seni hakka isabet ettirmiş, dedi ve onu 

başından öptü. 

Peygamberimiz Hakkında Ahd ve Mîsak Alınışı  

Yüce Allah, daha önceki peygamberlerden, Peygamberimize (sav) iman 

ve yardım etmeleri hakkında ahd ve mîsak almıştır: 

“Allah peygamberlerden, ‘Ben size kitap ve hikmet verdikten sonra 

nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve 

yardım edeceksiniz’ diyerek söz almış, ‘Kabul ettiniz mi ve bu ahdimi 

üstlendiniz mi?’ dediğinde ‘Kabul ettik’ cevabını vermişlerdi. Bunun 

üzerine ‘O halde şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim’ 

buyurmuştu”68. 

Kadı lyaz der ki: "Yüce Allah, o mîsakı, vahiy ile almıştır. Hiçbir 

peygamber göndermemiştir ki, ona Muhammed (sav)’i veya vasıflarını anmış 

ve 'Ona eriştiğin takdirde, kesin olarak iman edeceksin’ diye kendisinden ahd 

ve mîsak almış olmasın! Deniliyor ki: Yüce Allah, bunu kendi kavimlerine de 

haber vermeleri ve onların kendilerinden sonra gelecek kavimlerine de aynen 

                                                           
68 Al-i İmrân: 81. “Âyette, Allah tarafından görevlendirilen bütün peygamberlerin, 

bildirimlerinin bütünlüğü ilkesi hatırlatılmakta, her peygamberin kendinden önceki 

ilâhî bildirimlerin doğruluğunu beyan etmesi, önceki peygamberlerin tâbilerinin de 

onun getirdiklerine inanıp onu desteklemesi suretiyle karşılıklı bir tanıklık sisteminin 

öngörüldüğü belirtilmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’in üslûbu ve “mîsâk”la ilgili âyetler 

dikkatle incelendiğinde görülür ki, burada kastedilen bizzat peygamberlerden söz 

alınması değil, onların kendi ümmetlerinden Hz. Muhammed geldiğinde ona iman 

edeceklerine ve ona destek vereceklerine dair söz almış olmalarıdır.” (Kur'an Yolu 

Tefsiri I. 618-620) 
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bildirmeleri hususunda da kesin söz almıştır."69 

Nitekim Medineli putperest Evs ve Hazrec kabilelerinin ne zaman 

Medineli Yahudilerle araları açılsa, Yahudiler onlara şöyle derlerdi: "Bir 

peygamber, hemen gönderilmek, gelmek üzeredir! Onun geleceği zamanın 

gölgesi düştü. O peygamber gelince, biz ona tâbi olacak; İrem ve Âd kavimleri 

gibi, sizi öldürüp kökünüzü kazıyacağız!".  

İleride genişçe göreceğiz, Yesrip’liler AKâbe’de Peygamberimizin 

İslam’a davetiyle karşılaşınca, Yahudilerden o sözleri çok işiten bu insanlar 

birbirlerine bakarak, “Yoksa bu o mu? Öyleyse biz Yahudilerden önce 

davranalım” demişlerdi. Bu bilginin İslamiyeti kolay kabul etmelerine faydası 

olmuştu. Yeri gelince göreceğiz inşallah. 

Rahip Bahîra'nın da dediği gibi, Yahudiler gelmesini bekledikleri son 

peygamberin İsrail oğullarından olmasını umuyorlardı. Zira Peygamberlik bu 

zamana kadar Hz. İbrahim’in İki oğlundan birisi olan İshak ve oğlu Yakup 

neslinden gelmişti. Yakub’ub lakabı “İsrail” olduğu için, bu nesle “Benî İsrail” 

denmiştir. Onlara göre son peygamber de aynen öyle olacaktı. Oysa Hz. İsmail 

de Hz. İbrahim’in evladı idi. Peygamberimiz Muhammed (sav)   de İsmail  

(sav)in soyundan gelen Araplardan olduğu için; Medineli Yahudiler de 

Peygamberimiz (a.s.)a kıskançlıklarından dolayı, iman etmemekte ve karşı 

koymakta direnmiş durmuşlardır. Nitekim Peygamberimiz Muhammed  (sav)in 

Medine'ye hicreti sırasında, Küba köyüne geldiği işitilince, Huyey b. Ahtab ile 

kardeşi Ebu Yâsir b. Ahtab hemen Küba'ya gitmişler, güneş batarken de çok 

bitkin ve üzgün bir halde eve dönmüşlerdi. Ebu Yâsir b. Ahtab, Huyey b. 

Ahtab'a: 

- Bu, geleceği beklenilen O Peygamber midir? Diye sormuş, Huyey b. 

Ahtab: 

- Evet! Vallahi, odur, demişti. 

Ebu Yâsir: 

                                                           
69 Kadı lyaz, eş-Şifâ, I. 35. Kitaplarımızda bu konuda başka bilgiler de vardır. Arzu 

edenler M. Asım Köksal’ın mufassal kitabına bakabilirler. 
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- Bunun o olduğunu iyice anladın ve tesbit ettin mi? diye tekrar sorunca 

Huyey b. Ahtab yine: 

- Evet, demiştir. 

- O halde, ona karşı kalbinde ne var? 

- Vallahi sağ oldukça, ona hep düşmanlık besleyip duracağım, demiştir. 

Medineli Yahudilerin, Peygamberimiz (sav)   ve Allah'tan getirdiği 

Kitabı hakkındaki tutum ve davranışları Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle açıklanır: 

"Ne zaman ki onlara, Allah katından, yanlarındakini tasdik edici, 

doğrulayıcı bir kitap geldi - ki onlar daha önce, kâfirlere karşı, Allah'tan 

böyle bir fetih ve yardım istiyorlardı - istedikleri kendilerine gelince, 

(kıskançlıklarından) onu inkâr ettiler. Artık, Allah'ın laneti o kâfirlerin 

üzeri nedir. "70 

İbrahim (sav)   ile oğlu İsmail  (sav)   in, Kâbe’nin duvarlarını örüp 

yükseltirlerken Yüce Allah'a şöyle diyerek dua ettikler: 

"Ey Rabbimiz! Bizden sâdır olan şu hizmeti kabul buyur! Şüphe yok 

ki, her şeyi işiten, her şeyi bilen Sensin Sen! Ey Rabbimiz! Bizi, Sana 

teslimiyette sabit kıl! Soyumuzdan da, yalnız Sana boyun eğen Müslüman 

bir ümmet yetiştir! Ey Rabbimiz! Onların içinden de, kendilerine Senin 

âyetlerini okuyacak, onlara Kitabı ve Hikmeti öğretecek, onları iyice 

temizleyecek bir peygamber de gönder!"71 

Yine ayette: "İçinizde, kendinizden bir peygamber gönderdik ki, size 

âyetlerimizi okuyor, sizi tertemiz yapıyor, size Kitabı ve Hikmeti öğretiyor, 

bilmediğiniz şeyleri size bildiriyor"72 buyurularak Peygamberimiz (sav)   

hakkındaki dualarının kabul edilmiş olduğu açıklanmış bulunmaktadır. 

                                                           
70 Bakara 89. 
71 Bakara: 127-129. 
72 Bakara: 151. 
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Her Türlü Kötülüklerden Korunması 

Peygamberimize (sav)  mcası Ebu Talib'in şefkat kanatları altında 

çocukluktan gençliğe doğru güzelce yetişip büyüyüyordu. Amcası bu 

koruyuculuğunu hayatının sonuna kadar devam ettirdi. Yüce Allah; 

Peygamberimiz (sav)’i, cahiliye devrinin kötülüklerinden hiçbirine 

bulaştırmadı. O putlara tapmaktan, içki, kumar ve fuhuştan, haram yemekten ve 

zulmetmekten uzak, tertemiz ve iffetli bir hayat yaşadı. Peygamberimiz (sav) 

kendisini çocukluğu sırasında Yüce Allah'ın nasıl koruduğunu şöyle anlatır: 

"Öyle bir zamanımı biliyorum ki; Kureyş çocuklarıyla birlikte, bir oyun 

oynamak üzere, bir yerden bir yere taş taşıyorduk. Her birimiz, fotasını sıyırıp 

boynuna dolamış, taşı onun üzerinde taşıyordu. Ben de, onlarla birlikte böyle 

yapıp gelir giderken, kendisini görmediğim birisi bana acı bir yumruk indirip: 

'Bağla fotanı beline!' dedi. Ben de hemen fotamı belime bağladım. 

Arkadaşlarımın arasında yalnız ben fotalı olduğum halde boynumda taş 

taşıdım." 

Bu olay Kâbe’nin tamiri zamanında da yaşandığı rivayet edilir. 

Peygamberimiz (sav)   Kureyş ile birlikte Kâbe için taş taşıyordu. Fotası da 

üzerinde idi. Peygamberimiz  (sav)’in amcası Hz.Abbas: 

- Yeğenim! Şu fotanı çözsen, omuzlarının üzerine alsan da, taşıyacağın 

taşla gitsene, demişti. Peygamberimiz (sav)fotasını çözüp omuzlarının üzerine 

koyar koymaz baygın olarak yere düştü! İşte ondan sonra, kendisi hiçbir vakit 

çıplak görülmemiştir.73 

Peygamberimiz (sav) oniki yaşında bir çocuk iken Rahip Bahîra'nın 

"Lâtve Uzzâ hakkı için, sorularıma cevap ver!" dediğinde verdiği cevabı 

hatırlarsınız: "Lât ve Uzzâ adına yemin vererek birşey sorma bana! Vallahi ben, 

bunlardan nefret ettiğim kadar, hiçbir şeyden nefret etmem!" 

Peygamberimiz  (sav)’in dadısı Ümmü Eymen der ki: "Kureyş müşrikleri 

tazim için, Buvâne putunun yanında yılda bir gün toplanırlar, geceye kadar 

                                                           
73 Buhârî, Sahih, c. 1, s. 96, Müslim, Sahih, c. 1, s. 268, Beyhakî, Delâilü'n-nübüvve, c. 

2, s. 32. 
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onun yanında saç kestirmek, itikâfa girmek, kurban kesmek suretiyle tören 

yaparlardı. Ebu Talib de Kureyş kavmi ile birlikte bu bayram için hazırlanmış 

ve Resûlullah  (sav)in da bu bayramda kavminin yanında bulunmak üzere 

hazırlanmasını söylemişti. Resûlullah (sav)   bundan kaçınınca, Ebu Talib'in de, 

Resûlullah'ın halalarının da Resûlullah'a son derece kızdıklarını gördüm. 

Halaları: 

- İlahlarımızdan yüz çevirmek demek olan bu davranışından dolayı, senin 

bir felakete uğramandan korkuyoruz! Diyerek o kadar ısrar ettiler ve o kadar 

üzerine düştüler ki, Resûlullah (sav)   yanlarına düşüp gitmek zorunda kaldı. 

Allah'ın dilediği kadar bir müddet orada kaybolup görünmedi. Sonra, korkudan 

benzi sararmış bir halde dönüp yanımıza geldi. Halaları: 

- Senin başına ne felaket geldi? Diye sordular. O da: 

- Bana cin dokunmasından korkuyorum, dedi. Halaları: 

- Allah, seni şeytanla mübtelâ kılmaz! Sende, iyi haslet ve meziyetler var. 

Söyle bakalım, görmüş olduğun şey nedir?' dediler. Resûlullah dedi ki: 

- Ben, bu putun yanına yaklaşınca, beyaz ve uzun boylu bir adam peyda 

olup bana 'Ey Muhammedi Geri dön! Sakın ona el sürme’ diyerek bağırıyordu!  

Artık kendisine peygamberlik gelinceye kadar bir daha onların bayramına 

ve törenine katılmadı." 

Hz. Ali'nin,  Peygamberimiz (sav)den bizzat işitip bildirdiğine göre, 

Peygamberimiz (sav)   buyurmuşlardır ki: "Ben, Cahiliye devri insanlarının 

işledikleri bir şeyi işlemeye iki kere teşebbüs etmiş isem de, Yüce Allah, 

işlemek istediğim şeyle benim arama girerek beni ondan engelledi. Bundan 

sonra, Yüce Allah beni peygamberlikle şereflendirinceye kadar hiçbir kötü şeye 

teşebbüs etmedim !"74 

                                                           
74 Buhârî, Târîhu'l-kebir, c. 1 , s. 130. Ebu Nuaym, Delâilü'n-nübüvve, c. 1, s. 186, 

Beyhakî, Delâilü'n-nübüvve, c. 2, s. 33, İbn Hacer, Metâlibu'l-âliye, c. 4, s.178, Suyûtî, 

Hasâisü'l-kübrâ, c. 1, s. 219. Nakleden M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal 

Yayınları: 1/95-100. 



146 

 

İki kere yapmaya teşebbüs edip alıkonulduğum şey onun dilinden şöyle 

anlatılır:  

"Bir gece, Mekke'nin yukarı taraflarında, Kureyş'ten bir veya birkaç 

gençle birlikte kendi koyunlarımızı otlatıyordum. Arkadaşıma: 'Eğer koyunuma 

bakarsan, ben de diğer gençler gibi Mekke'ye gidip gece konuşmalarına 

katılayım' dedim. Arkadaşım: 'Olur. İstediğini, yap!' dedi. Ben, bu arzumu 

yerine getirmek üzere, yola çıktım. Mekke evlerinden ilk evin yanına vardığım 

zaman defler ve düdüklerle ıslık çalındığını işittim. 'Nedir bu?' diye sordum. 

'Filan erkek, filanca kadınla evleniyor!' dediler. Hemen, oturup onlara bakmaya 

başladım. Derken, Yüce Allah kulaklarımı tıkadı, uyuyakaldım. Beni ancak 

güneşin sıcaklığı uyandırabildi! Hemen, dönüp arkadaşımın yanına geldim. 'Ne 

yaptın?' diye sordu. 'Hiçbir şey yapmadım!' dedim. Sonra da, başımdan geçeni 

ona anlattım. 

Başka bir gece, yine, arkadaşıma aynı şekilde ricada bulundum. O da: 

'Olur. Dilediğini, yap!' dedi. Yola çıkıp Mekke'ye geldiğimde, şu geçen gece 

Mekke'ye geldiğim zaman işittiğimin aynısını işittim. Hemen oraya çöküp 

bakmaya başladım. Derken Yüce Allah kulaklarımı tıkadı. Vallahi beni ancak 

güneşin sıcaklığı uyandırabildi! Uyanınca hemen arkadaşımın yanına döndüm. 

Başımdan geçeni ona anlattım. Bundan sonra, Yüce Allah beni peygamberlikle 

şereflendirinceye kadar hiçbir kötü şeye teşebbüs etmedim ." 

Kureyş müşriklerinin, putları olan Lât ve Uzzâ'ya geceleri taptıktan sonra 

yatmayı âdet edindikleri sıralarda, Peygamberimiz  (sav)’in, zevcesi Hz. 

Hatice'ye "Ey Hatice! Vallahi, ben hiçbir zaman Lâta tapmam! Vallahi, ben 

hiçbir zaman Uzzâ'ya tapmam!" dediğini ve Hz. Hatice'nin de "Boş ver Uzzâya 

Muzzâya!" diye karşılık verdiğini komşusunun işitmiş olduğu rivayet edilir.75 

İbn İshak der ki: “Resûlullah (sav)   erlik çağına erinceye kadar mertlik 

ve insanlıkça, kavminin en üstünü; ahlâkça en güzeli; soy sop itibarıyla en 

şereflisi; komşuluk haklarını en çok gözeteni; akıl ve uslulukça en büyüğü; 

doğruluk ve doğru sözlülükte en başta geleni; eminlik ve güvenilirlikte en 

büyüğü; kötülükten, insanları alçaltan huylardan da, insanların en uzak bulunanı 

idi. Yüce Allah, bütün iyi haslet ve meziyetleri onda toplamıştı. Bunun için; 

                                                           
75 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 5, s. 362. 
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kendisi, kavmi arasında 'el-Emîn' adıyla anılırdı ."76 

Velhasıl Hz. Resulullah (s.a.v.) çocukluk ve gençlik döneminde ruhî ve 

manevî hazırlıkla peygamberlik için gerekli olan kemale ulaştırılmıştır. O 

kavminin küfür ve şirk inancından korunduğu gibi, içki, kumar, fuhuş, açıklık 

saçıklık, kaba ve çirkin söz ve davranışlardan da korunmuştur. O’nun temiz ve 

güven verici bir hayatı vardır ve bu yüzden çevresinin sevgi ve itimadını 

kazanmıştır. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 İbn İshak, İbn Hisam, Sîre. c.1, s. 194, Ebu'l-Fidâ, el-Bidâye ve'n-nihâye, c. 2, s. 

286-287. 
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GENÇLİĞİ VE EVLİLİĞİ 

 

 

 

Peygamberimiz Hılfu'l Fudûl’da 

Sevgili Peygamberimiz Efendimiz (sav) Allah Teâla’nın hıfzu 

himayesinde, Ebu Talib’in evinde ve sorumluluğunda temiz bir hayat yaşayarak 

yetişiyor, günden güne sevilip sayılarak, gıpta edilerek büyüyordu. Ebu Talip’e 

her işlerinde ve ticaretinde yardım ediyor, koyunlarını ve develerini güdüyor, 

işten kaçmıyordu. Az önce onun koyun güderken bir düğüne katılma isteğini 

ama gittiği yerde uyuya kaldığını görmüştük. Hz. Muhammed’in, kalabalık bir 

aileye sahip olan Ebû Tâlib’e yardım için on yaşlarında iken onun veya 

başkalarının koyunlarını güttüğü bilinmektedir. Hatta yer yer çobanlıktan 

edindiği tecrübelerini anlatır. Nübüvvetten sonra kendisine sorulan bir soru 

üzerine her peygamberin koyun güttüğünü ifade etmiştir (Buhârî, “İcâre”, 2; İbn 

Sa‘d, I, 125-126).  

Doğruluk ve dürüstlüğü, sözünde durması, yiğitlik ve yardımseverliği, 

çalışkanlığı, alkol ve fuhşiyattan uzak durarak aklını ve iffetini koruması ile 

dikkat çekiyor, herkesin güvenini ve beğenisini kazanıyordu. Velhasıl takdir 

edilen bir genç olarak yetişiyordu. Ebu Talip kavminin reisi olunca, o konularda 

da yanında bulunuyordu. 

Giriş bölümünde “Hılfu'l-fudûl” hakkında bilgi vermiş, niçin kurulduğu 

ve nasıl çalıştığını anlatmıştık. Şimdi o bilgileri tekrar etmiyelim, sadece 

hatırlatmakla yetinelim ve diyelim ki Peygamberimiz  (sav) de yirmi yaşlarında 

iken bu teşkilata katılmıştı. Beğendiği bu kurumda severek çalıştı. Hılfü'l-

fudûl'ün ilk işi; yerinde anlatıldığı gibi, Âs b. Vâil'e giderek Zübeydî'nin malını 

ondan çekip almak ve Zübeydîye teslim etmek oldu. 

Bu kurumun yaptığı başka bir iyi hareket de şöyledir: O sırada; Has'am 

kabilesinden bir adam, umre veya hac yapmak maksadıyla, kızını yanına alarak 
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Mekke'ye gelmişti. Has'amî'nin Katul diye anılan kızı, herkesin kadınından 

daha güzeldi. Mekke eşrafından Nübeyh b. Haccac, onu görür görmez babasının 

elinden zorla alıp kaçırdı. Has'amî: 

- Bu adamı bulup benim yanıma getirecek bir kimse yok mu? Diyerek 

feryad ediyordu. Kendisine: 

- Git derdini Hılfü'l-fudûl'e anlat! Denildi. 

Bunun üzerine Has'amî hemen Kâbe’nin yanına dikilip: 

- Yâ Hılfe'l-fudûl! Yetiş imdadıma! Diyerek bağırmaya başladı. 

Bu anlaşmaya katılanlar ve gönül verenler feryadı duyar duymaz hemen 

kılıçlarını sıyırıp Has'amî'nin yettiler ve: 

- İşte yardıma geldik. Ne oldu sana? Diye sormaya başladılar. Has'amî: 

- Nübeyh, kızım hakkında bana zulmetti. Kızımı elimden zorla alıp 

götürdü, dedi. 

Hılfü'l-fudûl ashabı, hemen Has'amî'yi yanlarına alarak Nübeyh'in evine 

gittiler, kapısının önüne dikildiler. Nübeyh kapıya çıkınca kendisine: 

- Yazıklar olsun sana! Sen de biliyorsun ki, biz bu hususta akid 

yapmışızdır! Haydi, tez getir kadını! Dediler. Nübeyh: 

- Emrinizi yerine getireyim! Fakat bir gece olsun, ondan yararlanmama 

müsaade ediniz, dedi. HıIfü'l-fudûl ashabı: 

- Hayır! Vallahi sana süt sağım zamanı kadar bile müsaade edilemez, 

dediler. Bunun üzerine Nübeyh, kadını çıkarıp babasına teslim etmek zorunda 

kaldı.77 

Peygamberimize (sav)  mcalarıyla birlikte bulunup Abdullah b. Cüd'an'ın 

                                                           
77 Ebu'l-Fidâ, el-Bidâye ve'n-nihâye, c. 2, s. 292; Süheyli, Ravdu'l-ünüf, c. 2, s. 73, 

Ebu'l-Fidâ, el-Bidâye ve'n-nihâye, c. 2, s. 292 
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evinde yapıldığını bildirdiği Hılfü'l-fudûl hakkında söylediği sözü hatırlayalım:  

"Ona İslâmiyet devrinde bile davet edilsem, icabet ederim"78.  

Bu söz, Müslümanlar için ufuk açıcı bir sözdür. Dünyada zalime karşı 

çıkmak, mazluma yardım etmek, insanlık onuru için çalışmak konusunda 

Müslümanlar daima öncü olmalı, bunun evrensel kurumlarını kurmalı, bu 

amaçla kurulanlara da destek vermelidirler. 

İlginç Bir Benzerlik 

Peygamberimiz  (sav) yirmi yaşlarında bulunduğu sırada Kureyşliler 

kıyafet ve izlerden anlayan kâhin bir kadının yanına varıp: 

- Şu Makam sahibine iz bakımından hangimizin daha çok benzediğini 

bize haber ver, dediler. 79 

İbrahim (sav)   oğlu İsmail (as) ile birlikte Kâbe’nin duvarlarını 

yükseltirlerken,80 İbrahim  (sav)’in uzanıp yerden taş alması ve duvara 

kaldırması zorlaşınca, İsmail (sav) bir taş getirip İbrahim  (sav)’in ayağının 

altına koymuş, o da onun üzerinde dikilerek duvar örme işine devam etmişti.81 

Kâbe’nin yapısı sona erinceye kadar bu iskele taşı köşelerde dolaştırılmış 

durmuştu. İşte İbrahim  (sav)’in üzerinde durduğu bu taş'a "Makam-ı İbrahim" 

adı verilmiştir. Kur'ân-ı Kerîm'de: 

"Şüphesiz ki, âlimler için feyizli ve aynı hidayet olmak üzere konulan 

İlk Beyt (Mâbed), elbetteki Mekke'de olandır. Orada, apaçık alâmetler, 

Makam-ı İbrahim vardır."82 buyurularak, bu mübarek taş anılmıştır. 

İbrahim  (sav)’in gerek iskele gibi kullandığı ve gerek üzerine dikilip 

insanları hacca davet ettiği bu mübarek taşın üzerinde İbrahim  (sav)’in iki 

                                                           
78 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayınları: 1/100-104. 
79 İbn Mâce, Sünen, c. 2, s. 787. 
80 Bakara: 1 27. 
81 Buhârî, Sahîh, c. 4, s. 116, Taberî, Tefsîr, c. 1, s. 536, Beyhakî, Delâilü'n-nübüvvıe, 

c. 2, s. 52. 
82 Âl-iİmrân: 96-97. 
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ayağının izi de bulunmaktadır. Kâhin kadın, Kureyşlilerin isteklerine karşı: 

- Eğer siz şu ince milli yerin üzerine bir sergi serer, sonra da onun 

üzerinde yürür geçerseniz, ben size istediğinizi haber veririm, dedi.  

Kureyşliler ince, yumuşak milli yerin üzerine hemen bir yaygı serdiler, 

sonra da üzerinden yürüyüp geçtiler. Kâhin kadın Peygamberimiz  (sav)’in izini 

görünce,  

- Bu iz, Makam'dakine benzerlikte en yakın olandır, dedi. 

Bu da onun İbrahim ve İsmail evladından oluşuna açık bir delil idi. Bu 

soy iyi bilindiğinden kimse buna itiraz etmemişti. 

 

Ficar Savaşı'na Katılması 

Ficâr sözlükte “azmak, haktan ayrılmak, günaha dalmak, yemininde ve 

sözünde yalancı çıkmak” anlamına gelir. İslâm’dan önce Arap kabileleri 

arasında çeşitli sebeplerle sık sık savaşlar meydana gelirdi. Bunlardan dördü, 

her türlü düşmanlık ve mücadeleden el çekilmesi gereken, kötülük yapmanın 

ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylarda (zilkade, zilhicce, muharrem, 

receb) yapıldığı için “ficâr savaşları” (eyyâmü’l-ficâr) diye anılmıştır. Câhiz 

ise haram aylarda sadece Mekke’de cereyan eden savaşlara ficâr adı verildiğini 

kaydeder (Kitâbü’l-Ḥayevân, I, 165-166).83 

Birinci Ficâr savaşı Kinâne ve Hevâzin kabileleri arasında meydana 

geldi. Muharebesinin başlamasına şu olay sebep olmuştur: Kinâne kabilesinin 

bir kolu olan Benî Gıfâr’dan Bedr b. Ma‘şer, Ukâz panayırında ayaklarını 

uzatıp, “Araplar’ın en şereflisi benim. Kim benden daha şerefli olduğunu iddia 

ediyorsa gelsin, kılıcı ile şu ayağıma vursun” diye övünür. Bunu duyan, 

Hevâzin’in kollarından Benî Duhman’dan (veya Benî Nasr b. Muâviye) 

Ahmer b. Mâzin öfkelenerek onu kılıçla yaralar. Harp böyle başlar ama 

çarpışmalar şiddetlenmeden sona erer.  

                                                           
83 Bkz. Hüseyin Algül, DİA, Ficar, 13/ 52. 
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İkinci Ficâr Muharebesi, Kinâne kabilesine mensup bazı gençlerin Ukâz 

panayırında Benî Âmir b. Sa‘saa kabilesinden bir kadına saldırmaları sonucu 

çıkmıştır.  

Kinâne ve Hevâzin arasında cereyan eden Üçüncü Ficâr Muharebesi’nin 

sebebi, Kinâne’den bir kişinin Benî Nasr’a mensup birine olan borcunu inkâr 

etmesidir.  

Dördüncü Ficâr Muharebesi ki Peygamber Efendimiz (sav) amcalarıyla 

buna katılmıştır, savaşların en şiddetlisi olup birbirleriyle müttefik Kureyş-

Kinâne ile Kays Aylân kabileleri arasında cereyan etmiştir. Benî Kinâne’den 

Berrâd b. Kays’ın Hevâzin eşrafından Urve b. Utbe’yi öldürmesi bu savaşa 

sebebiyet vermiştir.  

Rivayete göre Benî Kinâne arasında kötü bir kişi olarak bilinen Berrâd 

b. Kays Hîre’ye gitmişti. Burada Hîre Hükümdarı Nu‘mân b. Münzir’in büyük 

bir kervan hazırladığını, Urve’yi de bu kervanı korumakla görevlendirdiğini 

duyar. Berrâd buna sinirlenerek,  

- Sen bu kervanı Kinâne’ye karşı da koruyacak mısın? Diye sormuş, 

Urve de: 

- Evet, bütün kabilelere ve herkese karşı koruyacağım, cevabını 

vermişti.  

Bunun üzerine Berrâd Urve’yi takip etmiş, bir fırsatını bulup onu 

öldürmüş ve durumu Kureyş’in reisi Harb b. Ümeyye’ye bildirmişti. Bunu 

duyan Harb bir toplantı yaparak Kureyş’in muhtemel bir intikam savaşına 

karşı hazır olmasını istedi. Öte yandan Kays Aylân reisi Ebû Berâ Âmir b. 

Mâlik kabilesiyle Berrâd’ı takibe koyuldu ve Mekke yakınlarında ona yetişip 

öldürdü. Bu ilk çarpışmadan sonra her iki taraf savaş için ciddi bir şekilde 

hazırlandı.  

Harb b. Ümeyye, Kureyş ve Kinâneliler’in başkumandanlığına getirildi. 

Kureyş’in kollarından Hâşimoğulları’nın reisi ve Hz. Peygamber’in amcası 

Ebû Tâlib, haram aylarda bulundukları gerekçesiyle Hâşimoğulları’nın bu 

savaşa katılmasına razı olmamış, Abdullah b. Cüd‘ân ile Harb b. Ümeyye, 



153 

 

“Hâşimoğulları bu savaşa katılmazlarsa biz de katılmayız” deyince 

Hâşimoğulları Zübeyr b. Abdülmuttalib kumandasında savaşa katılmak 

zorunda kalmıştı. Savaşın ilk başlarında Kays Aylân üstünlük sağladıysa da 

savaş akşama doğru Kureyş ve müttefiki Kinâne’nin zaferiyle sonuçlandı. 

Daha sonra Utbe b. Rebîa’nın gayretiyle taraflar arasında anlaşma sağlandı. Bu 

çarpışmalarda Kays Aylân’ın kaybı daha fazla olmuştu. Ölenlerin diyeti 

Kureyş ve Kinâne tarafından ödendi. Berrâd ve Urve isimleri bir daha ağza 

alınmamak kaydıyla muahede imzalandı. 

Hz. Muhammed’in bu Ficar savaşlarının dördüncüsüne amcalarıyla 

birlikte katıldığı ve o sıralarda on dört, on beş (İbn Hişâm, I, 184; Diyarbekrî, 

I, 259; Halebî, I, 207), on yedi (Ya‘kūbî, II, 15) veya yirmi (a.g.e., II, 15-16; 

İbnü’l-Esîr, I, 592; Diyarbekrî, I, 259) yaşlarında olduğu nakledilmektedir. 

Onun bu muharebede fiilen savaşıp savaşmadığı hususunda iki rivayet 

bulunmaktadır. Birinci rivayette Kayslılar’la savaşmayıp amcalarına ait 

eşyaları koruduğu, atılan okları kalkanla karşılayıp toplayarak onlara vermekle 

yetindiği belirtilir (İbn Hişâm, I, 195-198). Abdurrahman es-Süheylî de Hz. 

Muhammed’in bu savaşa fiilen iştirak etmediğini, onun haram aylarda ve 

müşrikler arasında cereyan eden bir savaşa katılmasının mümkün olmadığını, 

Cenâb-ı Hakk’ın ancak i‘lâ-yi kelimetullah için savaşa izin verdiğini 

söyleyerek bu görüşü destekler (er-Ravżü’l-ünüf, II, 229). İkinci rivayete göre 

ise Hz. Muhammed amcaları ile birlikte katıldığı bu savaşta ok atmış ve 

bundan dolayı pişman olmadığını beyan etmiştir (İbn Sa‘d, I, 128). Onun diğer 

ficâr savaşlarına katılıp katılmadığı bilinmemektedir. Nûreddin el-Halebî 

başka bir savaşa iştirak etmediğini (İnsânü’l-ʿuyûn, I, 210), İbn Kesîr ise Şerib 

(Ukâz) Savaşı’na katıldığını söyler (el-Bidâye, II, 290). Zührî gibi bazı 

müellifler ise Hz. Muhammed’in Kureyş’in yenilgisiyle sonuçlanan Şemta 

Savaşı’na katılmasının mümkün olmadığını söylerse de İbnü’l-Esîr bu fikre 

karşı çıkarak onun peygamber olduktan sonra katıldığı savaşlarda bile 

ashabının mağlûp olduğunu hatırlatır (el-Kâmil, I, 592-593).84 

Ticaret Hayatına Atılışı  

Kureyşlilerin toprakları ziraate elverişli değildi. Kâbenin orada bulunuşu 

                                                           
84 Bkz. A.y. 
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ve devamlı ziyaretçi çekmesi onlara ticareti öğretti. Bu yüzden öteden beri 

ticaretle uğraşırlardı. Ticaretle uğraşmayanların ise haliyle ellerinde başta deve 

olmak üzere hayvanlardan başka bir şeyleri bulunmazdı. Ellerinde, mesela kılıç, 

kalkan, yay, mutfak kabı gibi iş görür bir sanatları da yoksa fakir bir hayat 

yaşamaya mahkûm idiler.  

Peygamberimiz (sav)   on altı yaşında bulunduğu sırada, amcası Zübeyr 

ile birlikte Kureyşlilerin ticaret kervanına katılarak Yemen'e gitti. Giderken, 

önlerine gerilen puğur85 deveyi uysallaştırmak, gelirken de kafilenin önüne 

düşerek onları sel sularıyla dolup taşan geçitsiz vadiden selametle geçirmek gibi 

faydalı işleri görüldü. Bu da onun ticarette de adının geçmesine sebep oldu. Bu 

hadiseler, ayrıntılı olarak şöyle anlatılır: 

Ticaret kafilesi giderken bir vadiye uğramışlardı. Baktılar ki puğur bir 

deve oradan kimseyi geçirmiyor. Kafile, geri dönmek istedikleri zaman, 

Peygamberimiz (sav)   "Ben onun hakkından gelirim!" diyerek kafilenin önüne 

düştü. Puğur deve Peygamberimiz (sav)’i görünce uysallaştı. Peygamberimiz 

(sav)   kendi devesinden inip onun üzerine bindi. Vadiyi geçtikten sonra, onu 

salıverdi. 

Seferlerinden dönüşlerinde de su ile dolup taşan bir vadiye rastlamışlar 

ve duraklamışlardı. Peygamberimiz (sav)   "Siz beni takip ediniz!" dedi. Kafile 

onu takip ederek selametle geçtiler. Sanki Yüce Allah, oradaki suları kurutmuş, 

geçit verir hale getirmişti. Mekke'ye gelip bunları anlattıkları zaman, halk "Bu 

gencin şanı büyük olacak!" demeye başladılar. 

Mekke’deki Kureyş kabilesi mensuplarının ticaretle uğraştığı 

bilinmektedir. Kumaş ve tahıl ticareti yapan Ebû Tâlib’e yardım etmek suretiyle 

ticaret hayatına başlayan Hz. Muhammed amcasının yaşlandığı yıllarda kendisi 

ticarete devam etti. Hz. Muhammed yirmi yaşını geçtiği sırada ticari seyahatlere 

çıkma teklifleri alıyordu. Hastalandığı için bizzat gidemeyen bir tüccarın 

mallarını götürüp başarılı bir sonuç elde edince yeni teklifler aldı.  Sonra 

Mekkeli bir zatla ticarî ortaklık kurdu (Müsned, III, 425; İbnü’l-Esîr, II, 253-

254; III, 170; IV, 214; Hamîdullah, İslâm Peygamberi, I, 56-57).  Bu dönemde 

                                                           
85 Puğur: İki hörgüçlü, damızlık erkek deve. 
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çeşitli yerlere ticaret amacıyla seyahat etti. Ergenlik çağında Hubâşe panayırına, 

bir veya iki defa Yemen’e, ayrıca Doğu Arabistan’daki Muşakkar ve Debâ 

panayırlarına, hatta Habeşistan’a gittiği bilinmektedir. Böylece bir taraftan 

ticareti öğrenirken diğer taraftan Arabistan’ın çeşitli yerlerinde yaşayan 

insanları yakından tanıma, onların dil ve lehçelerini, dinî, siyasî ve içtimaî 

durumlarını öğrenme imkânını elde ediyordu (Hamîdullah, İİFD, sy. 4 [1980], 

s. 327-342). Kaynakların ittifakla belirttiğine göre Câhiliye devrinin yaygın 

kötülüklerinin hiçbirine bulaşmadan temiz bir hayat yaşayan Hz. Muhammed 

çevresinde iffeti, mertliği, merhameti ve hak severliğinin yanı sıra ticaret 

hayatında güvenilirliği sebebiyle “Muhammedü’l-emîn” (el-emîn) unvanıyla 

temayüz etti (İbn Sa‘d, I, 121, 156).86 

Onun Hatice bint Huveylid ile ile evlenmeye kadar giden tanışıklığı ve iş 

birliği de bu ticari gelişmelerden sonra gerçekleşmiştir.87 Peygamberimiz (sav)   

zengin Kureyş kadınlarından Hz. Hatice hesabına, Cüreş pazarına iki kere 

ticaret seferi yapmış ve her sefer için, kendisine ücret olarak genç ve erkek birer 

deve verilmiştir. Cüreş, Yemen'in Mekke tarafına düşen sancaklarından büyük 

ve geniş bir şehirdi. Yine Hz. Hatice; kendisine ait malları Tihâme'deki Hubaşe 

pazarında sattırmak üzere Peygamberimiz (sav)’i ücretle tuttu ve Kureyşlilerden 

tuttuğu bir zâtı da Peygamberimiz  (sav)’in yanına kattı. Hubaşe, Yemen'de 

Arapların pazar yerlerinden biriydi. Mekke'ye altı günlük bir mesafedeydi. 

Orada, her yıl Recep ayında üç gün veya sekiz gün pazar kurulur, alışveriş 

yapılırdı. Bu sefer, Peygamberimiz  (sav)’in Hz. Hatice hesabına Hubaşe’ye 

Meysere ile birlikte yaptığı ilk seferi idi. Oradan Tihâme kumaşı satın alıp 

Mekke'ye getirmişler, Hakîm b. Hizam'a satarak çok güzel bir kazanç 

sağlamışlardı. 

Peygamberimiz (sav) der ki: "Ben, Hatice'den daha hayırlı bir patron 

görmedim. Ben ve arkadaşım, seferden dönüp de onun yanında, bizim için 

biriktirilmiş buğday ekmeği, nefis ve turfanda türlü türlü yemişleri hazır 

bulmadığımız olmamıştır!" diyerek Hz. Hatice'yi övmüştür.88  

                                                           
86 Bkz. Mustafa Fayda, DİA, Muhammed md. 30/ 410. 
87 Bkz. Mustafa Fayda, DİA, Muhammed md. 30/ 410. 

88  Abdurrezzak, Musannef, c. 5, s. 320, Yakut, Mu'cem, c. 2, s. 211, İbn Seyyid, 

Uyûnu'l-eser, c. 1, s. 50. 
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Ebu Talib bir gün Peygamberimiz (a.s.)a: 

- Ey yeğenim! Ben malsız bir adamım. Zamanın üzerimize çöken sıkıntısı 

son dereceyi buldu. Kıtlık ve mücadele yılları bizde ne sermaye bıraktı, ne de 

ticaret! İşte kavminin ticaret kervanı Şam'a gitmeye hazırlanmış bulunuyor. 

Hatice binti Huveylid de bu kervana yükleyeceği mallarla katılacak, mallarının 

üzerinde kavminden bazı adamlar gönderecektir. Onun senin gibi güvenilir, 

temiz ve vefakâr bir insana çok ihtiyacı vardır. İşlerinden ve ticaretinden bir 

kısmına seni vekil yapması için yanına varıp kendisiyle konuşmuş olsaydık, iyi 

olurdu. Yine de gidip dileğini ona arzedecek olursan, herhalde hemen kabul 

eder. Temizliğin sebebiyle, seni başkasına üstün tutar sanırım. Gerçi, ben senin 

Şam taraflarına gitmeni istemiyorum. Sana Yahudilerden bir zarar gelmesinden 

korkuyorum, ama bundan başka bir fikir, bir çare de bulamıyorum, dedi. 

Peygamberimiz (sav): 

- Belki de o bu hususta bana bir haber salar, dedi. 

- Ben, onun senden başkasını vazifelendireceğinden endişe ediyorum. 

Sen, işini takip et, tedbirli olarak talep et! 

- Amcacığım! Sen nasıl istiyorsan öyle yap, dedi.  

Görüldüğü gibi amcası yeğenini çok seviyor ve her işiyle ilgileniyor, o da 

amcasına her konuda güveniyor ve fikirlerine teslim oluyordu. Elbette bu 

aralarındaki büyük sevgi ve saygının bir ifadesiydi. Hatice’ye gelince, 

gerçekten de o çok şerefli ve çok zengin bir kadındı. Ticaretle uğraşırdı. 

Güvendiği kimselere sermaye verir, aralarında belirleyecekleri şartlara göre, 

zarar sermayeye ait olmak üzere onlarla ortaklık yapar, elde edilen kazançtan 

bir kısmını onlara verirdi. Hz. Hatice Ebu Talib ile Peygamberimiz (sav)   

arasında geçen konuşmayı işittiği zaman, "Ben onun bunu isteyeceğini 

bilmiyordum!" dedi. Peygamberimiz  (sav)’in son derecede doğruluğunu, 

eminliğini ve iyi huyluluğunu iyi biliyordu. Hemen Peygamberimize (sav)   

haber salıp ticaret kervanını götürenlere verdiğinden daha fazla ücret vermek 

şartıyla ticaret malını Şam'a götürmesini teklif etti. Tecrübeli reis Ebu Talip ne 

kadar haklı idi. Her meslekte, ama özellikle de ticarette iş takibi, teşebbüs, 

cesaret ve tedbirli olmak fevkalade önemlidir. 
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Peygamberimiz (sav)   bu işi konuşmak için Hz. Hatice'nin yanına 

gidince, Hz. Hatice: 

- Ben, seni Şam'a göndereceğim ticaret malları üzerinde göndermek için 

çağırdım. Senin doğru sözlü, son derecede gücenilir, güzel huylu olduğunu 

biliyorum. Sana, kavminden hiçbir kimseye vermediğim ücretin birkaç katını 

vereceğim, dedi.  

Peygamberimiz (sav) Hz. Hatice'nin bu teklifini kabul etti. Hemen, 

amcası Ebu Talib'le buluşup durumu ona anlattı. Ebu Talib sevindi ve: 

- Bu, Allah'ın sana gönderdiği bir rızıktır. Ey yeğenim! Bana erişen 

habere göre, Hatice filan adamı iki erkek genç deve vermek üzere tutmuş. Biz 

sana da bu kadar ücret vermesine razı değiliz. Senin için, bu hususta onunla bir 

konuşsak olmaz mı? Dedi. 

Peygamberimiz (sav): 

- Sen nasıl istersen öyle olsun, dedi. 

Bunun üzerine Ebu Talib hemen Hz. Hatice'nin yanına gitti: 

- Ey Hatice! Haber aldığıma göre, filan zâtı iki erkek genç deve vermek 

üzere tutmuşsun. Biz, Muhammed için dört erkek ve genç deveden başkasına 

razı değiliz, dedi.  

Hz. Hatice’nin cevabı olumluydu: 

- Sen bunu bize uzak ve düşman olan bir kimse için bile dilemiş olsaydın, 

yine kabul ederdik. Kaldı ki bize akraba ve dost olan birisi için dilemiş 

bulunuyorsun, bunu nasıl kabul etmeyiz? 

O da iyi biliyordu ki iş güvenilir ve ehil kişiye verilirse, ona ödenen 

ücretin çok olması hiç önemli değildir. Zira o ücret, yapılan işten fazlasıyla 

çıkar. O yüzden iş bilir ama aynı zamanda güvenilir insan bulmak her zaman 

her işte kazançlıdır. 
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Yola Çıkış  

Peygamberimiz (sav)   Hz. Hatice'nin ticaret malını Şam'a götürüp 

satmak üzere, kölesi Meysere ile birlikte Mekke'den yola çıktı. Hz. Hatice, 

Huzeyme b. Hakîmü's Sülemîyi de yardımcı olmak üzere yanlarına kattı. 

Huzeyme, Hz. Hatice'nin akrabasındandı. Hz. Hatice, kölesi Meysere'ye 

Peygamberimiz (sav)   hakkında, "Ona, hiçbir işte itaatsizlik etme. Onun hiçbir 

görüşüne de aykırı davranma. Daima onu gözet!" diye tembih etti. 

Peygamberimiz  (sav)’in amcaları ve amca mevkiinde bulunanları da, onun 

güvenliğini hep endişe ediyorlardı. Bu yüzden bir tedbir olarak kervan halkına 

Peygamberimiz (sav) ile ilgilenmelerini tavsiye ettiler.  

Hicaz ile Şam arasında Hz. Hatice'nin mal yüklü develerinden ikisi 

yorulup geride kaldı. Ticaret kervanından gittikçe uzakta kalmaya 

başlamışlardı. O sırada Peygamberimiz (sav)   önde bulunuyordu. Meysere hem 

kendi hayatından, hem bu develerin durumundan korktu. Koşarak, 

Peygamberimiz  (sav)’in yanına gelip durumu haber verdi. Peygamberimiz 

(sav)   hemen develerin yanına geldi. Develerin ayaklarının altını ve kemiklerini 

eliyle oğuşturduktan sonra yanlarından ayrıldı. Develer koşmaya başladılar ve 

böğürerek kafilenin önüne geçtiler. Huzeyme bunu görünce, Peygamberimiz  

(sav)’in hal ve şanının büyük olacağını anladı. Hizmetine ve korunmasına daha 

çok özen gösterdi. 

Tekrar Busra Ve Rahip  

Ticaret kervanı Şam topraklarından Busra'ya ulaştı. Peygamberimiz (sav) 

Busra çarşısında rahiplerden bir rahibin manastırının yakınındaki bir ağacın 

altına indi. Denildiğine göre, altına inilen ağaç, çok yaşlı bir zeytin ağacı idi. 

Manastırda oturan rahibin adı Nastur (Nastura) idi. Meysere'yi tanırdı. 

Manastırından başını Meysere'ye doğru çıkarıp seslendi: 

- Ey Meysere! Şu ağacın altına inmiş olan zât kimdir? 

- Bu Kureyşilerden, Harem halkından bir zâttır. 

- Şimdiye kadar, bu ağacın altına peygamberden başkası inmemiştir! 

Onun gözlerinde biraz kırmızılık var mı? 
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- Vardır ve gözlerinden hiç ayrılmaz! 

- İşte, o peygamberlerin sonuncusudur! Ne olurdu, ben onun peygamber 

olarak gönderilmesinin emrolunacağı zamana da erişseydim! 

Meysere Rahip Nastura'nın bu sözlerini de aklında tuttu. Denildiğine 

göre, Hz. Ebu Bekir de Peygamberimiz  (sav)’in bu ticaret seferinde bulunmuş 

ve rahipten işittiği sözlerden çok duygulanmıştı.89 

Peygamberimiz (sav)   Mekke'den getirdiği mallan Busra çarşısında sattı 

ve satın almak istediği malları da oradan satın aldı. Sattıkları mallardan, o güne 

kadar hiç kazanamadıkları bir kazanç sağladılar. Hatta Meysere onu tebrik etti: 

- Ey Muhammed! Hatice için kırk yıl ticaret yapsaydık, senin yüzünden 

elde ettiğimiz şu kazançtan daha fazla bir kazanç sağlayamazdık. 

Busra pazarında satılan mal üzerinde Peygamberimiz (sav)   ile bir 

Yahudi arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Adam Peygamberimize (sav): 

- Lât ve Uzzâ'ya yemin et! Demişti.  

Peygamberimiz (sav): 

- Ben, şimdiye kadar onlar adına hiç yemin etmedim! Onların yanından 

da hep yüzümü çevirerek geçerim, deyince Yahudi: 

- Haklı bir söz, dedi ve tenhada Meysere'nin yanına varıp: 

- Ey Meysere! Bu zât, vallahi peygamberdir! Varlığım Kudret Elinde 

bulunan Allah'a yemin ederim ki o, muhakkak âlimlerimizin kitaplarında 

sıfatlarını buldukları peygamberdir, dedi.  

Meysere, bunu da aklında tuttu. 

                                                           
89 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, 1/111-112. 
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Kârlı Dönüş  

Ticaret kervanı Mekke'ye dönmek üzere Busra'dan ayrıldı. Meysere, öğle 

sıcağının şiddetlendiği sıralarda, devesinin üzerinde giderken, iki meleğin 

Peygamberimizi (sav) güneşten gölgelediklerini gördü. Bunu da aklında tuttu. 

Yüce Allah Meysere'nin kalbinde, Peygamberimize (sav)karşı derin bir sevgi 

uyandırdı. Artık o, Peygamberimiz  (sav)’in kölesi oldu. Ticaret kervanı, 

Merruz-Zahran'da bulunduğu sırada, Meysere: 

- Ey Muhammed! Sen, benden önce Hatice'ye git! Senin yüzünden Yüce 

Allah'ın ona neler yaptığını haber ver de o da seni anlasın, dedi.  

Peygamberimiz (sav)   hemen hareket edip öğlenin en sıcak saatlerinde 

Mekke'ye girdi. O sırada Hz. Hatice, içlerinde Nefise binti Münye'nin de 

bulunduğu bazı kadın arkadaşlarıyla birlikte konağının üst katında oturuyordu. 

Peygamberimizin (sav), devesinin üzerinde iken iki melek onu güneşten 

gölgeler bir halde Mekke'ye girdiğini o da gördü ve bunu kadın arkadaşlarına da 

gösterdi. Hepsi de hayret içinde kaldılar.  

Peygamberimiz (sav) Hz. Hatice'nin konağına vardı. Busra'dan Mekke'ye 

getirdiği malları Hz. Hatice'ye teslim etti. Malların satışından ne kadar kazanç 

sağladıklarını ona haber verdi. Bu haber Hz. Hatice'yi çok sevindirdi. Onları da 

satıp iki kat veya bu miktara yakın bir kazanç elde etti. 

Meysere, Rahip Nastura'nın, Peygamberimiz (sav) hakkında 

söylediklerini, mal satışı sırasında Peygamberimize (sav) itimatsızlık gösteren 

yahudi'nin sonunda neler söylediğini, iki meleğin, Peygamberimizi (sav), 

güneşin şiddetli sıcağından nasıl gölgelediklerini, giderken ve gelirken 

gördükleri şeyleri, yorulan iki deveyi nasıl yürütüp hızlandırdığını, eminliğini, 

temizliğini, uğurluluk ve bereketliliğini, Kitab Ehli olanların onun hakkında 

neler söylediklerini, kendisiyle yemek yediği zaman doyduğunu ve artan 

yemeğin ise hiç yenilmemiş gibi olduğunu vs. hep anlattı. Peygamberimizde 

(sav) gördüğü fevkalâde halleri Hz. Hatice'ye anlattığı zaman, kendi kendine: 

"Eğer o yahudi'nin söylediği doğru ise, geleceği haber verilen O Peygamber, 

ancak budur!" demişti. 

Hz. Hatice bir tabak üzerinde olgun taze hurma getirtip kızkardeşi Hâleyi 
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ve Peygamberimizi (sav) davet etti. Tabaktaki hurmadan doyasıya yedikleri 

halde, ondan hiçbir şey eksilmediği görüldü. 

Hz. Hatice Araştırıyor 

Hz. Hatice kölesi Meysere'nin Peygamberimiz (sav)   hakkında Rahip 

Nastura'dan işitip anlattığı şeyleri ve iki meleğin onu güneşin sıcaklığından 

gölgeleyerek koruduğunu görmüş olduğunu amcasının oğlu Varaka b. Nevfel'e 

anlattı. Varaka b. Nevfel Hz. hıristiyan'dı. Semavî kitapları çok okurdu, bilgili 

birisiydi. Hz. Hatice'ye dedi ki: 

- Ey Hatice! Eğer bu söylediklerin doğru ise, hiç şüphesiz Muhammed bu 

ümmetin peygamberi olacaktır! Ben, zaten gelmesi beklenen peygamberin bu 

ümmetten çıkacağını biliyorum. Onun geleceği zaman da tam bu zamandır! 

Dedi. 

Rivayete göne Kureyş kadınları, Recep ayında veya bayramda Mescid-i 

Haram'da toplanarak tören yaparlardı. Bu bayrama gelip katılmaktan kendilerini 

hiçbir şey alıkoymazdı. Yine bir gün, Kureyş kadınları Mescid'de, bir putun 

yanında toplanmış bulundukları sırada, birden ortaya çıkan bir adam, yanlarına 

gelip en yüksek sesiyle bağırdı: "Ey Teymâ kadınları, ey Kureyş kadınları! Çok 

sürmez, yakında yurdunuzda Ahmed ismiyle anılan peygamber zuhur edecektir. 

Sizden hangi kadın ona zevce olabilirse, hemen olsun!"  

Bütün kadınlar adama taş atmışlar, hakaret etmişler, ağır sözler 

söylemişlerdi. Hz. Hatice ise, onun sözüne karşı hayâ ederek başını önüne eğip 

duymazdan gelmiş, hiçbir itirazda bulunmamış, hatta bundan ümide bile 

düşmüştü. 
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EVLİLİĞİ 

 

 

 

 

Hz. Hatice'nin Teklifi 

Hz. Hatice cahiliye devrinde “Tahire” diye anılırdı. Peygamberimizle iş 

yaptığı o günlerde iki kere evlenmiş ve dul kalmış bir kadındı. Zengin, soylu, 

ahlaklı, faziletli, cömert ve merhametli bir kadındı. Aklının yanında 

tüccarlıktan gelen bir cesareti de vardı. Belki dul oluşu da cesaretini 

desteklemiştir. Peygamber Efendimiz (sav) ile evlenmek istiyordu. İlk adımı 

atmaktan çekinmedi. Hemen bir aracı buldu. 

Nefise binti Ümeyye der ki: "Hatice binti Huveylid, işini bilir ve sıkı 

tutar, sağlam karakterli ve şerefli bir kadındı. Yüce Allah; onu, bu 

meziyetleriyle birlikte, daha da şereflendirmeyi ve hayra erdirmeyi diledi. 

Hatice o zaman Kureyş kadınlarının soy sopça en seçkin ve üstünü, şerefçe en 

büyüğü, mal bakımından da en zengini idi. Bunun için, kavminin her erkeği, 

elinden gelse onunla evlenmeye can atar, onunla evlenebilmek için servetini 

saçardı. Muhammed (sav)   Hatice'nin Şam ticaretinden döndükten sonra, 

Hatice kendisiyle evlenmek isteyip istemeyeceğini anlamak maksadıyla 

yoklama yapmak üzere, beni Muhammed (a.s.)'e gönderdi. Ona sordum: 

- Ey Muhammed, seni evlenmekten alıkoyan nedir?  

- Elimde param yok! Ben nasıl evlenebilirim? 

- Eğer sana evlenme masrafı sağlansa ve sen güzelliğe, mala, şerefe, 

denkliğe davet olunsan, icabet eder misin? 

- Kim bu kadın? 
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- Hatice'dir.  

- Sence, benim için bu olabilir mi? 

- Orası bana düşen bir vazifedir. 

- O halde ben de senin dediğini yaparım! 

Hemen sevinçle gittim ve durumu Hatice'ye bildirdim."  

Hz. Hatice, Nefise Hatun aracılığıyla yaptığı yoklama sonucunda 

Peygamberimizin (sav) kendisiyle evlenmeye razı olacağını anlayınca 

Peygamberimizi (sav) davet etti:  

- Ey amcamın oğlu! Akrabam olduğun kavminin arasında şerefli, 

emniyetli, güzel huylu ve doğru sözlü olduğun için seninle evlenmeyi arzu 

etmiş bulunuyorum. Şu saatte gel, Amcam Amr b. Esed'den beni iste! 

Bu arada amcası Amr b. Esed’e de nikâh kıyması için haber gönderdi. 

Peygamberimiz (sav) bu teklifi amcalarına duyurdu. Onlar da memnun 

oldular. Ebu Talib durumu iyice öğrenmek üzere Peygamberimizi (sav) yanına 

alıp Hz. Hatice'nin evine vardı. Hz. Hatice, Ebu Talib'e:  

- Ey Ebu Talib! Amcamın yanına var, kardeşinin oğlu Muhammed b. 

Abdullah'la benim nikâhımı kıysın, dedi.  

Ebu Talib o zaman Mudar'ların başkanları olan Hâşim oğullarından on 

kişilik bir toplulukla Hz. Hatice'nin amcasının yanına vardı. Gidenler arasında 

Peygamberimiz (sav) ile bütün amcaları bulunuyordu. Hz. Hatice'nin amcası 

Amr b. Esed, o zaman çok yaşlı idi. Kendisinden başka kardeşi kalmamıştı. 

Nikâh Töreni  

Dünürlük ve nikâh töreninde Hz. Hatice'nin amcası Amr b. Esed ile 

Peygamberimiz (sav)   ve amcaları hazır bulundular. Amr b. Esed, sakalını sarı 

yağla yağlayıp taramış, üzerine de Bürd-ü Yemanî diye anılan Yemen işi 
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alacalı kumaştan ağır bir elbise giymişti. Hz. Hatice'nin koyun etinden 

yaptırdığı yemekler yenildikten sonra Ebu Talib ayağa kalkıp şöyle konuştu: 

- Hamd olsun Allah'a ki bizi, İbrahim'in zürriyetinden, İsmail'in 

neslinden, Maad'in mâdeninden ve Mudar'ın aslından yarattı. Bize; hac ve 

ziyaret edilecek bir beyt (Kâbe), içinde emniyet ve huzura kavuşulacak bir 

Harem ihsan etti. Bizi, beyt'inin bakıcısı ve Harem'inin yöneticisi kıldı. Bizi, 

böylece, halkın hâkimi ve başkanı yaptı. İçinde bulunduğumuz beldemizi, bize 

bereketli kıldı. 

İmdi, kardeşimin oğlu Muhammed b. Abdullah ile Kureyş’ten kim 

tartılsa muhakkak bu, soy sopça, akıl ve faziletçe ona üstün tutulur; kendisiyle 

kim ölçülse, bu, ondan büyük gelir. Malı az olsa da, mal dediğin nedir ki? Tez 

geçici bir gölgedir; alınır verilir iğreti bir şeydir! Muhammed'in, 

Abdulmuttalib ve Hâşim gibi şanlı ataların torunu olduğunu bilirsiniz. Kendisi 

şimdi kızınız Hatice binti Huveylid ile evlenmeyi arzu etmektedir. Aynı 

şekilde, Hatice de onunla evlenmeyi istemektedir. Hatice'ye kendi malımdan 

mehir olarak ne vermemi istersiniz? Vallahi bundan sonra, yeğenimin haberi 

büyük, hal ve şanı ulu olacaktır!  

Ebu Talib konuşmasını tamamlayınca, Hz. Hatice'nin amcasının oğlu 

Varaka b. Nevfel kalkıp şöyle konuştu: 

- Allah'a hamd olsun ki, bizi de, anlattığın gibi yarattı. Saydığın fazl ve 

şereflerle de mümtaz kıldı. Biz de, Arapların ulu kişisi ve başkanıyız. Siz de 

böylesiniz. Ne Araplar sizin faziletinizi inkâr, ne de insanlardan hiçbiri sizin 

iftihar ettiğiniz şeyleri, şerefinizi red eder. Biz de, sizinle hısımlık kurmayı ve 

şereflenmeyi arzu ediyoruz. Ey Kureyş cemaati, şahit olunuz ki; ben, Hatice 

binti Huveylid'i, dörtyüz dinar mehirle Muhammed b. Abdullah'a nikâhladım! 

Ebu Talib:  

- Ben, Hatice'nin amcasının da konuşmasını istiyorum! Dedi. Bunun 

üzerine Amr b. Esed:  

- Ey Kureyş cemaati, Siz şahit olunuz ki; ben de Hatice binti Huveylid'i, 

Muhammed b. Abdullah'a nikâhladım! Dedi.  
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Hazır bulunan Kureyş uluları, buna şahit oldular. Böylece dünyanın en 

güzel, en mes’ud, en bahtiyar, en bereketli ve yeryüzü yerinde kaldıkça örnek 

olacak, her nikâhın neticesinin onlarınki gibi olması istenecek o şanlı ve şerefli 

nikâh kıyılmış oldu.  

Düğün Şenliği  

Hz. Hatice cariyelerine defler çaldırdı, oyunlar oynattı. Peygamberimiz 

(sav) evden dışarı çıkacağı sırada, Hz. Hatice dedi ki: 

- Ey Muhammed, nereye gidiyorsun? Amcan Ebu Talib'e uğra da, senin 

develerinden bir veya iki deve kessin ve halka yemek yedirsin!  

Peygamberimiz (sav)   da öyle yaptı. Bu ziyafet, Peygamberimiz 

Aleyhiselamın verdiği ilk velime ziyafeti idi. Peygamberimiz (sav)   Hz. 

Hatice ile evlendiği zaman, Ebu Talib son derecede sevindi ve:  

- Allah'a hamd olsun ki, bizden bütün sıkıntıları ve üzüntüleri giderdi, 

dedi. Böylece üstündeki ona karşı babasından beri gelen sorumluluk yükü 

biraz olsun hafiflemişti.  

Evlenme tarihi, Peygamberimizin (sav) Busra dönüşünden yaklaşık üç 

ay sonradır. O zaman Peygamberimiz (sav)   25 yaşında, Hz. Hatice ise 40 

yaşında olduğu yaygın kanaattir. Mustafa Fayda haklı olarak dikkat çeker:  

Hatice’nin daha küçük yaşlarda bulunduğu da rivayet edilmektedir. İbn 

Abbas’tan nakledilen, Hatice’nin yirmi sekiz yaşında olduğu yolundaki 

rivayet, bu evlilikten yedi (veya altı) çocuğun dünyaya gelmiş olması göz 

önüne alındığında daha isabetli görünmektedir.90  

Peygamberimizin (sav) gerdeğe girdiği ev, Hz. Hatice'nin evidir.  Safa 

ile Merve'nin arasındaki Attarlar Çarşısının arkasında idi. Eve girilince, 

kapının sol tarafında bir arşın bir karış çapında bir taş vardı. Hz. Hatice ve 

kızları daima bu evde oturmuşlar, Hz. Hatice bütün çocuklarını bu evde 

dünyaya getirmiş, kendisi de bu evde vefat etmişti. Peygamberimiz (sav) 

                                                           
90 Bkz. Mustafa Fayda, DİA, Muhammed md. 30/ 410.  
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Medine'ye hicret edinceye kadar da, buradan ayrılmamıştı. Medine'ye hicret 

ettiği zaman, bu evi, amcası Ebu Talib'in oğlu Akîl zaptetti. Muaviye b. Ebu 

Süfyan, halifeliği sırasında bu mübarek evi ondan satın aldı ve içinde namaz 

kılınır mescid haline getirdi. 

Zeyd b. Hârise'nin Evlat Edinilmesi  

Ebû Üsâme Zeyd b. Hârise b. Şerâhîl (Şürahbîl) el-Kelbî (ö. 8/629). 

Resûl-i Ekrem’in evlâtlığı ve âzatlısı olarak meşhurdur. Bi‘setten otuz beş yıl 

kadar önce doğdu. Aslen Yemen menşeli Kelb kabilesindendir. Hz. 

Peygamber’den sadece on yaş küçük olduğu halde evlâtlığı olmasından dolayı 

önceleri Zeyd b. Muhammed diye anılırdı. Ancak evlâtlıkların öz babalarının 

adıyla anılmasını emreden âyet (el-Ahzâb 33/5) indikten sonra babası 

Hârise’nin adıyla anılmaya başlandı (Müslim, “Feżâʾilü’ṣ-ṣaḥâbe”, 62). 

Resûlullah tarafından çok sevildiği için “hibbü Resûlillâh” lakabıyla 

tanınırdı.91  

Câhiliye döneminde henüz çocukken annesi Su‘dâ ile birlikte Benî 

Ma‘n’daki akrabalarını ziyarete giderken Benî Kayn mensupları tarafından 

kaçırıldı ve Ukâz panayırında köle olarak satıldı.  Zeyd b. Harise o zaman 

sekiz yaşında bir çocuktu.  Bu korkuç kaderin ona ne güzellikler bahşedeceğini 

kim bilebilirdi ki! Anasının bağrından zorla koparılan bu yavru, binbir 

hakaretler içinde acıyla kıvranırken, özgür bir insan olmasına rağmen 

pazarlarda köle diye satılmıştı. Fakat onu öyle güzel günler bekliyordu ki, bir 

gün ana babasına dönme imkânı bulduğu halde, satıldığı şehirde efendisini 

seçmiş, onu çok sevdiği için terk edememişti. Öyle bir hayat yaşıyordu ki, onu 

değil obasına ve akrabalarına, dünyaları verseler değiştirmezdi. İşte o 

mutluluğu doğru giden acı yolda, o köle pazarında Hakîm b. Hizam onu halası 

Hz. Hatice için dört yüz dirheme satın almıştı. Böylece o sırada dünyası 

kararmış bu gözü yaşlı çocuk, hiç farkında olmadan iki cihan güneşinin pırıl 

pırıl parlayan mutluluk yuvasına girmişti. Kader nasıl ilâhî bir sırdı!   

Peygamberimiz (sav) onu görünce: 

                                                           
91 Bkz. Bünyamin Erul, DİA,  Zeyd B. Hârise, 44/ 319-320. 
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- Bu köle benim olsaydı, muhakkak onu hemen azad ederdim! Demişti. 

Hz. Hatice, o kıymetli eş de: 

- Haydi, o senin olsun! Diyerek Peygamberimize (sav) bağışlamıştı.  

Peygamberimiz (sav)   da onu hemen azat etti.  

Artık aradan ne kadar geçtiyse, bir gün Zeyd’in kabilesinden hac için 

Mekke’ye gelenler kendisini görüp tanıdılar ve dönüşte durumu ailesine 

bildirdiler. Babası Hârise ile amcası Kâ‘b (bazı rivayetlere göre ağabeyi 

Cebele) yanlarına Zeyd’in fidyesini de alarak Mekke’ye geldiler, henüz risalet 

görevi başlamayan Resûl-i Ekrem’den onu geri istediler. Resûlullah, Zeyd’i 

ailesiyle görüştürdü ve dilerse kendileriyle gidebileceğini söyledi. Fakat Zeyd, 

Resûlullah’ın yanında kalmayı tercih etti. Bu olaydan sonra Resûl-i Ekrem, 

Zeyd’i Kâbe’nin bitişiğindeki Hicr mevkiine götürüp, yüksek sesle ilan etti: 

- Şahit olun, Zeyd benim oğlumdur, o benim mirasçım, ben de onun 

mirasçısıyım! Dedi ve ardından onu âzat etti.  

Babası ve yanındakiler hayretler içinde gördüklerine inanamıyorlardı! 

Bu nasıl bir işti! Evlatlarını yanlarında götüremeseler de onun mutluluğunu 

yanlarına alarak anasına götürdüler. Artık her istediklerinde evlatlarını 

görebileceklerini bilmenin huzuru içindeydiler. 

Hz. Peygamber’den hiç ayrılmayan Zeyd onun risâletini ilk tasdik 

edenlerdendir; hatta bazı rivayetlere göre erkeklerden ilk müslüman olan 

kişidir. Artık hiçbir zaman Peyfamber Efendimizden ayrılmadı. Resûl-i 

Ekrem’in Tâif yolculuğunda Zeyd de beraberdi. Tâifliler, Resûl-i Ekrem’i 

dinlemeyip şehirden çıkardıkları sırada üzerlerine atılan taşların Peygamber’e 

isabet etmemesi için Zeyd kendi vücudunu ona siper etti ve yaralandı. İslâm’ın 

ilk yıllarında Mekke’de Resûlullah tarafından Hz. Hamza ile kardeş ilân edildi. 

Hz. Hamza savaşa gitmeden önce öldüğü takdirde ne yapacağını Zeyd’e 

vasiyet ederdi; şehid olacağı Uhud günü de ona vasiyette bulunmuştu. 

Medine’ye hicretten sonra Zeyd bir süre Sa‘d b. Hayseme’nin “beytü’l-uzzâb” 

(bekârlar evi) denilen Kubâ’daki evinde misafir oldu ve Üseyd b. Hudayr ile 

kardeş ilân edildi. Zeyd b. Hârise Bedir, Uhud, Hendek gazvelerine, 

Hudeybiye seferine ve Hayber’in fethine katıldı. Bedir zaferinin müjdesini Hz. 
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Peygamber’in devesi Kasvâ’ya binerek Medine’ye o ulaştırdı. Hendek 

Gazvesi’nde muhacirlerin sancaktarı idi. Karede Seriyyesi, Süleym kabilesi 

üzerine düzenlenen Cemûm, ayrıca Îs, Taref, Hismâ (Benî Cüzâm), Ümmü 

Kırfe (Benî Fezâre), birinci Vâdilkurâ, Medyen ve ikinci Vâdilkurâ seriyyeleri 

onun kumandanlığında yapıldı. Hicretin 6. yılının Rebîülevvel ayı başında 

(Temmuz 627), Kureyş’in müttefiki olup Hendek Gazvesi’ne 700 kişilik bir 

kuvvetle katılan Benî Süleym kabilesini cezalandırmak üzere Cemûm’a 

gönderildi ve kabilenin üzerine baskın düzenleyerek çok sayıda esir ve 

ganimet elde etti. Ümmü Kırfe seferinden dönüşünde Resûl-i Ekrem’in ona 

sarılıp öptüğü rivayet edilir. Sefevân ve Müreysî‘ gazvelerinde Resûlullah’a 

vekâlet için Medine’de kaldı. Hz. Peygamber’in Zeyd’e olan güvenine işaret 

eden Hz. Âişe, “Resûl-i Ekrem, Zeyd’i bir ordu ile sefere gönderdiğinde 

mutlaka onu kumandan tayin ederdi. Eğer şimdi sağ olsaydı kendisini yerine 

halife bırakırdı” demiştir (Müsned, VI, 226-227, 254, 281).92 

Çocuk Ali de Yanında  

Kureyşlilerin şiddetli bir kıtlığa ve açlığa uğradığı bir zamanda 

Peygamberimiz (sav) Hz. Ali’yi bakmak üzere onu yanına almak istemişti. 

Yüce Allah'ın Hz. Aliye olan nimetlerinden ve onun hakkında dilediği 

iyiliklerden birincisi herhalde budur.  

Ebu Talib’in aile efradı kalabalıktı. Peygamberimiz (sav) Hâşim 

oğullarının en zengini olan amcası Hz. Abbas'a gidip dedi ki: 

- Ey Abbas! Biliyorsun ki kardeşin Ebu Talib'in aile efradı çok 

kalabalıktır. Halk, şu gördüğün kıtlık ve açlık felaketine uğramış, kıvranıp 

duruyor. Haydi, Ebu Talib'in yanına gidelim de, kendisiyle konuşalım. 

Oğullarından birini ben yanıma alayım, birini de sen yanına al. Onun aile 

yükünü biraz hafifletelim! Çocuklarından ikisinin yükünü onun üzerinden 

almamız ona yeter! 

                                                           
92 Bkz. Bünyamin Erul, DİA,  Zeyd B. Hârise, 44/ 319-320. Burada Zeyd’in hayatı, 

evlilikleri ve çocukları ile ilgili bilgiler vardır. Biz, kitap boyunca yeri geldikçe 

göreceğimiz için o bilgileri buraya almadık. Okuyucularımıza o kaynağı salık veriririz. 
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Hz. Abbas bu teklifi güzel gördü. İkisi birden kalkıp Ebu Talib'in yanına 

vardılar. Ona: 

- Halkın içinde kıvrandığı kıtlık ve açlık sıkıntısı ortadan kalkıncaya 

kadar, biz senin aile efradından bir kısmını yanımıza alıp geçim yükünü 

hafifletmek istiyoruz,- dediler. Ebu Talib: 

- Akîl ile Talib'i bana bırakınız, istediğinizi yapınız, dedi. 

Bunun üzerine Peygamberimiz (sav)   Hz. Ali'yi, Hz. Abbas da Hz. 

Cafer'i yanına aldı. Allah Teâla Peygamberimizi (sav) peygamber olarak 

gönderinceye kadar, Hz. Ali Peygamberimizin (sav) yanında kaldı.   

Peygamberimizin Çocukları  

Peygamberimizin (sav)   Hz. Hatice'den, iki erkek, dört kız çocuğu 

doğdu. İlk doğan erkek çocuğu, Hz. Kasım'dı ve Peygamberimiz (sav) ondan 

dolayı "Ebu'l Kasım=Kasım'ın Babası" künyesini aldı. Hz. Kasım iki yaşında 

bulunduğu sırada vefat etti. Peygamberimizin bütün çocuklarının doğum ebesi, 

Safiyye binti Abdulmuttalib'in cariyesi Selma Hatundu. Selma Hatun, Hz. 

Fâtıma'nın oğullarının da doğum ebesi idi.  

Peygamberimizin, İslâm devrinde Hz. Hatice'den ikinci erkek çocuğu 

doğup, kendisine Abdullah ismi verilmişti. Hz. Abdullah, Tayyib ve Tahir diye 

de anılırdı. O da vefat ettikten sonra, Kureyş müşriklerinden Âs b. Vâil, 

Peygamberimiz için: "Bırakınız onu! O, ebter, nesli devam etmeyecek bir 

adamdır! Ölünce, anılmaz olur! Siz de, artık ondan rahata kavuşursunuz!" 

dedi. Bu söz Peygamber Efendimizi (sav)    çok üzmüştü. Bunun üzerine, 

Yüce Allah, onu teselli etmek ve kem söz sahibine hak ettiği cevabı vermek 

için Kevser sûresini indirdi.  

Sonra Peygamberimizin (sav)    kızı Hz. Zeynep doğdu. Hz. Zeynep 

Peygamberimizin kızlarının en büyüğü idi. O doğduğu zaman, Peygamberimiz 

(sav)   otuz yaşında bulunuyordu. Ondan sonra Hz. Rukayye (Rukiyye) doğdu. 

Hz. Rukayye doğduğu zaman, Peygamberimiz (sav)   otuz üç yaşında idi. 

Ondan sonra Hz. Ümmü Külsûm doğdu. Ondan sonra da Hz. Fâtıma doğdu. 

Hz. Fâtıma'nın doğumu, Kureyşlilerin Kâbe'yi yeniden yaptıkları yıla rastlar. 
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Bu da, Peygamberimize (sav)   Peygamberlik gelmeden beş yıl öncedir.  O 

zaman Peygamberimiz (sav)   otuz beş yaşında bulunuyordu.  

Hz. Abbas bir gün, Hz. Ali ve Hz. Fâtıma'nın evine gitmişti. O sırada, 

Hz. Fâtıma, Hz. Ali'ye: 

- Ben senden yaşlıyım! Diyordu. 

Hz. Abbas: 

- Ey Fâtıma! Sen, Kureyşlilerin Kâbe'yi yeniden yaptıkları ve 

Peygamber Aleyhisselamın da otuz beş yaşında bulunduğu sırada doğdun. Sen 

de ey Ali, bundan yıllarca önce doğmuştun! Dedi.  

Kâbe'nin Yeniden Yapılışı  

Evet, Peygamberimiz Milâdî 605 yılında Kâbe Kureyşliler tarafından 

yeniden inşa edilirken otuz beş yaşlarındadır. Bu olayda üstlendiği önemli 

görevi, evlilik ile Peygamberlik öncesi hayatında nadir bilinen bir hadise 

olarak onu tarihe geçirmiştir.  

Bir kadının Kâbe Hareminde buhurdanlıkta öd ağacı yaktığı sırada 

buhurdanlıktan sıçrayan bir kıvılcımdan, Kâbe’nin kat kat olan örtüsü tutuşup 

yanmış, bu yüzden duvarlar da her taraftan gevşeyip çatlamıştı. Bu arada 

Mekke'nin yukarı tarafından gelen ve neredeyse iki dağ arasını dolduran bir sel 

Kâbe’nin içerisine girerek duvarları büsbütün çatlattı. Kureyşliler Kâbe 

yıkılacak diye son derece korktu. Bu arada bir de hırsızlık yaşanmıştı. 

Kâbe'deki kuyunun içinde saklanan zinet eşyası ile altından yapılmış, üzeri 

inci ve cevher ile süslü geyik heykelleri çalındı. Çalınanlar Huzaa kabilesinden 

Müleyh b. Amr oğullarının azadlı kölesi Düveyk'in yanında bulundu. Ceza 

olarak eli kesildi.  

Kâbe böyle devam edemezdi. Bunu gören Kureyşliler Kâbe’nin 

duvarlarını onarıp sağlamlaştırmak ve üzerine de tavan çatmak istiyorlardı.  

Fakat onu yıkmaya kalkarlarsa azaba uğrayabileceklerinden de korkuyorlardı.  

Bu işi aralarında istişare ediyorlar, fakat bir karara varamıyorlardı.  
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Bu arada olan bir olay, karar vermelerine yardımcı oldu. Ficar 

harbinden on beş yıl sonra, Peygamberimize (sav)   vahiy ve peygamberlik 

gelmeden beş yıl önce idi. Denizde çıkan şiddetli bir rüzgâr Rum 

tüccarlarından birinin gemisini, o zaman Mekke'nin Cidde tarafından iskelesi 

olan Şuaybe'ye doğru sürüklemişti. Gemi orada karaya çarparak parçalanmıştı.  

Geminin yükü, ak ve yumuşak düz taş ile kereste ve demir gibi inşaat 

malzemeleri idi. İçinde yapı ustası ve marangoz olan Bakom da vardı. Bunları, 

Rum kralı, Mısır'dan Kızıldeniz yolu ile Habeşe'de Farsların yıktıkları bir 

kiliseyi yeniden yapmak için göndermişti.  

Gemi sahibi Rum tüccarı, Kureyşlilere adam salıp, İbrahim  (sav)’in 

Beyt'ini yapmaları için gereken usta, marangoz, kereste ve sair malzemeleri 

sağlamakta kendilerine yardımcı olacağını bildirmişti. Kureyşliler geminin 

parçalandığını işitince, Velid b. Mugîre ve Kureyş'ten bazı kişileri  parçalanan 

geminin yanına gönderip malzemeleri satın aldılar. Kendileriyle birlikte 

Mekke'ye gelmesi için, Bakom'la da konuştular. Gemi tayfalarının da, 

Mekke'de yanlarında bulunan metalarını bir vergi ödemeksizin 

satabileceklerini bildirdiler. Hâlbuki Araplardan Rumların memleketlerine 

giren tüccarlardan onda bir vergi alındığı gibi, Rum tüccarlarından Mekke'ye 

girenlerden de onda bir vergi alınırdı. Bakom teklifi kabul etti. O zamana 

kadar Kâbe’nin tavanı yoktu. Kureyşliler, satın alıp getirdikleri gemi 

tahtalarıyla Kâbe’yi tavanlatmak için hazırlandılar. Mekke'de Kıbti (Mısırlı) 

bir marangoz da bulunuyordu. Herşey hazırdı. İş geldi yıkım işlemine! 

Kureyşliler, Kâbe'nin duvarlarının yıkım ve yapım işinde yine ihtilafa 

düştüler. Velid b. Mugîre, bu hususta kur'a çekilmesini tavsiye etti ve öyle de 

yapıldı. Her kabile Kâbe’nin kendilerine düşen yerleri için taş toplamaya ve 

taşımaya başladılar. Erkekler taş, kadınlar da sıva taşıdılar.  

Bu arada Kâbe'nin içinde bulunan ve Kâbe'ye yapılan bağışlar içine 

konulagelen kuyuya, bir müddetten beri, bir yılan gelip yerleşmişti.  Rengi 

kara, karnı ak, başı oğlak başı gibi olan bu büyük ve korkunç yılan, her gün 

çıkıp Kâbe duvarının üzerinde güneşler; Kâbe'ye hiç kimseyi yaklaştırmazdı. 

Bir kimse ona yaklaşacağı zaman hemen kuyruğunun yanından başını kaldırır, 

ağzını açar, korkunç sesler çıkarmaya başlardı. Bunun için, Kureyşliler ona 

yaklaşmaktan ürperir, korkarlardı. Bir gün bu yılan, her gün yaptığı gibi, 
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Kâbe'nin duvarları üzerinde güneşleniyordu. Kureyşliler, Makam-ı İbrahim'in 

yanında toplanarak şöyle dua ettiler: "Ey Rabbimiz! Biz, Senin Beyt'ini 

şereflendirmek ve süslemek istiyoruz. Eğer Beyt'inin yıkılıp yeniden 

yapılmasına razı isen, onu tamamlattır ve şu yılan belasını da üzerimizden 

kaldır! Razı değilsen, istediğini yap!"  

O sırada gökten bir çığlık işittiler.  Sırtı kara, karnı ak, ayakları sarı, 

kartaldan daha büyük bir kuşun süzüldüğü görüldü. Bu kuş birden yılanın 

üzerine inerek, başına batırdığı tırnaklarıyla onu hemen kapıp havalandı. 

Yılanı, kuyruğu sallana sallana Küçük Ecyad ve Hacun tarafına doğru götürdü. 

Hacun'da bıraktı. Yer onu yuttu.  Bunun üzerine Kureyşliler: "Yapmak 

istediğimiz işten Allah'ın razı olduğunu ümit ediyoruz. Yanımızda 

yararlanacağımız bir usta, elimizde kereste de var! Yüce Allah, yılan belâsını 

da başımızdan def etti!" dediler. Fakat yine de korkuyorlardı! 

Kureyşliler Kâbe'yi yıkıp yeniden yapmaya karar verdikleri zaman, Ebu 

Vehb b. Amr kalktı, Kâbe duvarının üzerindeki taşlardan birine elini uzatıp 

almasıyla taşın elinden sıçrayıp duvardaki eski yerine dönmesi bir oldu! Ebu 

Vehb: 

- Ey Kureyş cemaati, Kâbe’nin yapısına, kazancınızın temiz ve helal 

olmayanını sokmayınız! Ona ne fahişe, ne faiz parası, ne de herhangi bir 

kimseden haksız olarak alınmış olan para sokulmasın, dedi.  

Kureyşliler, hâlâ Kâbe’yi yıkmaktan çok korkmakta ve çekinmekte 

idiler. Velid b. Mugîre Kureyşlilere: 

- Sizin Kâbe’yi yıkmaktaki gayeniz nedir? İyilik mi, yoksa kötülük 

müdür? Diye sordu. 

- Elbette, iyiliktir! Dediler.  

- Ey kavmim! Siz, Kâbe’yi yıkmakla onu ıslah etmek istiyorsunuz, öyle 

mi?  

- Evet, ıslah etmek istiyoruz! 



173 

 

- Yüce Allah, ıslah edicileri helak etmez! Fakat siz, Rabbinizin Beyt'inin 

onarımına, mallarınızın temiz ve helal olanından başkasını sokmayınız! Ona, 

faizden, kumardan, fahişe başlığından elde edilen parayı sokmayınız! 

Beytullah'ı, mallarınızın kötü olanından uzak tutunuz! Çünkü Allah, malın 

temiz ve helal olanından başkasını kabul etmez! Dedi.  

Kureyşliler, yapılan tavsiyenin gereğini yerine getirdiler. Bu sefer de 

"Onu yıkmak için onun üzerine kim çıkacak? Onu yıkmaya ilk önce kim 

başlayacak?" demeye başladılar.  Velid b. Mugîre sözünün eri olduğunu 

gösterdi: 

- Onun üzerine ben çıkacak ve onu yıkmaya ilk başlayanınız ben 

olacağım! Ben, çok yaşlanmış bir kimseyim. Eğer başıma bir iş gelirse, varsın 

gelsin. Zaten ecelim yaklaşmış bulunuyor! 

Eline bir külünk alarak Beytullah’ın üzerine çıktı ve bir taşı yıkarken 

ayağının altındaki taş şiddetle deprenince,  Velid b. Mugîre kendinden emin 

bir şekilde dua etti: "Ey Allah’ım! Biz, Senin dininden çıkmış, sapmış değiliz! 

Bizim ıslah etmekten ve hayırdan başka bir gayemiz yoktur!"  

Kâbe'nin iki rüknü arasındaki kısmından elindeki külünkle taş taş 

kaldırıp akşama kadar yıkma işine devam etti. Halk yıkma işine katılmayıp 

beklediler. "Akşam olunca, azap inmesinden korkarız!" dediler. Akşamleyin, 

Velid b. Mugîre'ye bir azap gelmediğini gürdüler.  O geceyi de beklediler ve 

"Bakalım, Velid'in başına bir felâket gelirse biz Kâbe'den hiçbir taş yıkmayız 

ve yıktıklarımızı da iade eder, eski haline getiririz. Eğer onun başına bir 

felâket gelmezse, yaptığımız işten Allah'ın razı olduğunu anlarız ve hemen 

yıkmaya girişiriz!" dediler.   

Kureyş halkı, ertesi günü sabahleyin Velid b. Mugîre'nin sapasağlam 

kalkıp yıkım işine başladığını gördükleri zaman, kendileri de kendilerine 

ayrılmış olan duvarları yıkmaya koyuldular. İbrahim  (sav)in, İsmail (a.s.)la 

birlikte Kâbe'yi yaparken attığı temele ulaşıncaya kadar duvarları yıktılar. 

Temelde yeşil, birbirleriyle kaynaşmış, deve sırtı gibi taşlarla karşılaştılar. Her 

biri, otuz kişinin bile kaldıramayacağı kadar ağır ve iri idi. Yıkım işine katılan 

Kureyşlilerden birisi elindeki külüngün ucunu iki taştan birisini ayırmak için 
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aralarına sokup zorladığı zaman, taş kımıldamış, fakat Mekke sarsılmaya 

başlamıştı! Bunun üzerine, yıkım işine orada son verdiler. Kureyşliler "Sakın, 

bu taşı kımıldatmayınız ve hizasını da bozmayınız!" dediler. Kımıldatılan 

taşın, Âdem (as)   zamanında Kâbe'nin melekler tarafından atılmış bulunan 

temelin taşı olduğu ve İbrahim  (sav)’in da Kâbe'nin temel ve duvarlarını 

bunun üzerinden yükselttiği rivayet edilir.93 

Peygamberimiz (sav)   Mekke'yi fethinin ikinci gününde irad ettiği 

hutbesinde şöyle buyurmuştur: 

"Ey insanlar! Şüphe yok ki Allah, göklerle yeri, güneş ile ay'ı yarattığı 

gün, Mekke'yi de haram ve dokunulmaz kılmıştır. Burası, Allah'ın haram ve 

dokunulmaz kıldığı bir bölgedir. Kıyamet gününe kadar da, haram ve 

dokunulmaz olarak kalacaktır. Mekke'yi haram ve dokunulmaz kılan Allah'tır. 

Bu bir iman sembolüdür. Allah'a ve âhiret gününe inanan kimseye, Mekke 

Hareminde kan dökmek, ağaç kesmek helal olmaz! Mekke'de kan dökmek 

benden önce hiçbir kimse için helal olmadığı gibi, benden sonra da hiçbir 

kimse için helal olmayacaktır! Bana da, ancak gündüzün belli bir saatinde 

helal kılınmıştır. Bu da Mekelilerin ilahî gazabı hak etmiş olmalarından ileri 

gelmiştir.  Şüphe yok ki Fil'i Mekke'ye girmekten alıkoyan Allah'tır. 

Mekkeliler üzerine, Resûlullah ile mü'minler de, ancak bir kez salınmışlardır. 

İyi biliniz ki, şu saatte Mekke benim için bile haramdır. Mekke'nin bugünkü 

haramlığı, dünkü haramlığı haline dönmüştür."  

Kâbe'de Daraltma Yapılışının Sebebi  

Kureyşliler, Beytullah'ı yıkıp yeniden yapacakları zaman; toplanan 

bağışlarla sağlanan yapı malzemesinin yetersizliği yüzünden, Beytullah'ın Hicr 

tarafındaki eski temelini dışarıda bırakıp duvarı biraz içeriden çekmek 

suretiyle, kısaltmak ve daraltmak zorunda kaldılar. Bugün orası yarım daire 

içine alınmıştır.  

Hz. Âişe der ki: "Ben, Beytullah'ın içine girip orada namaz kılmayı arzu 

ederdim. Resûlullah (sav) elimden tutup beni Hicr'e koydu ve:  

                                                           
93 Bütün rivayetler için bkz. M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayınları: 1/133-

138. 
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- Beytullah'a girmek istediğin zaman, Hicr'de namaz kıl! Muhakkak ki, 

orası Beytullahtan bir parçadır. Fakat senin kavmin Kâbe'yi yaptıkları zaman 

kısalttılar, orayı Beytullahtan çıkardılar, buyurdu.94 Ben: 

- Yâ Rasûlallah! Sen onu İbrahim'in temelleri üzerine çevirsene, dedim. 

Resûlullah (a.s.): 

- Eğer kavmin Cahiliye devrinden ve küfürden yeni kurtulmuş 

olmasaydı, Kâbe'nin birikmiş malını Allah için harcar ve kapısını yerden 

yapar, Hicr'de bırakılmış olan kısmını ona katardım. Kâbe'ye, doğu ve batı 

tarafından da, yer seviyesinde iki kapı koyardım. Oradan girerler, şuradan 

çıkarlardı' buyurdu.95  

- Kavminin, Kâbe kapısını ne için yükseğe kaldırdığını da bilir misin? 

Diye sordu.  

- Hayır! Bilmiyorum! Dedim.  

- Bunu kavmin, istediklerini içeri almak, istemediklerine engel olmak 

için yaptılar. Güya, Kâbe'nin şerefini gözetmek üzere, dilediklerinden başka 

kimse oraya girmesin diye, merdivenini yükselttiler. Kâbe'ye girmesini 

istemedikleri bir kimseyi, merdivenden çıkmakta serbest bırakırlar, kapıya 

kadar çıkıp tam içeri gireceği sırada ise merdivenden aşağı itiverirlerdi. 

Adamcağız düşer giderdi!' buyurdu.96 

Hacerü'l-Esved İhtilafı 

Kureyşliler Kâbe'nin duvarlarını bir sıra taş, bir sıra da ahşap bağlama 

kirişleriyle örerek yükselttiler. Ahşap bağlama kirişleri, altlı üstlü taş 

sıralarının aralarına konulmakta idi. Duvarlar örülüp Hacerü'l-Esved'in 

                                                           
94 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 6, s. 92-93, Ebu Dâvud, Sünen, c 2, s. 214, Tirmizî, 

Sünen, c. 3, s. 225, Nesâi, Sünen, c. 5, s. 219. 
95 Abdurrezzak, Musannef, s. 5, s. 104, İbn Sa'd, Tabakâtü'l-kübrâ, c. 1, s. 147, Buhârî, 

Sahîh, c. 2, s. 156-157, Müslim, Sahîh, c. 2, s. 969-970, Ebu'l-Fidâ, el-Bidâye ve'n-

nihâye, c. 2, s. 304. 
96 Abdurrezzak, Musannef, c. 5, s. 311, İbn Sa'd, Tabakât, c. 1, s. 147, Ezrakî, Ahbâru 

Mekke, c. 1, s. 311, Müslim, Sahîh, c. 2, s. 972.  
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konulacağı yere ulaşıldığı zaman, Kureyş kabileleri arasında anlaşmazlık çıktı.  

Her kabile: "Onu yerine koymaya biz daha layıkız! Onu yerine koymayı biz 

üzerimize alacağız!" dedi. Söz çoğaldı. İş kıskançlığa ve ihtirasa dönüştü. 

Aralarında sert tartışma ve çekişmeler başladı. Sonunda her biri bir tarafa 

dağıldılar. Abduddar oğulları, ortaya içi kanla dolu bir çanak getirdiler ve 

Adiyy b. Ka'b oğullarıyla birlikte, ölünceye kadar çarpışmak üzere anlaşma 

yaptılar ve çarpışmaya hazırlandılar. Andlarını sağlamlaştırmak için de, 

ellerini o kanla dolu çanağın içine soktular! Bundan dolayı, onlara "Kan 

yalayıcı" adı takıldı. Kureyşliler, bu iş üzerinde dört veya beş gece durdular. O 

zaman, Kureyşlilerin en yaşlısı olan Ebu Ümeyye b. Mugîre şöyle dedi:  

- Ey kavmim! Biz ancak iyilik istiyoruz, kötülük istemiyoruz. Siz bu 

hususta birbirinize karşı kıskançlık yarışına girmeyiniz. Çünkü siz 

anlaşmazlığa düştüğünüz zaman, işleriniz dağılır, o zaman sizden başkaları 

sizdekine göz dikerler. 

Bunun üzerine, Kureyşliler Mescid-i Haram'da toplanarak aralarında 

konuştular, birbirlerine karşı insafa geldiler. Ebu Ümeyye b. Mugîre yine söz 

alarak iyi bir akıl verdi: 

- Ey Kureyş cemaati, Aranızda anlaşamadığınız bu işte, Mescid'in şu 

kapısından ilk girecek olanı, kendinize hakem yapınız! Meseleyi o halletsin. 

Mescid-i Haram'ın Beni Şeybe kapısına işaret etmişti. Kureyşliler: 

- Razıyız ve onun vereceği hükme boyun eğeceğiz! Dediler.  

O sırada üzerinde siyah ve beyaz çizgili A'râb işi ince ihramı bulunduğu 

halde, o kapıdan içeriye ilk giren, Peygamberimiz Muhammed (sav)   oldu. 

Kureyşliler onu görür görmez: 

- İşte, el-Emîn! Razıyız ona! Dediler. 

Peygamberimiz (sav)   yanlarına varınca, vaziyeti anlatıp kendisini 

hakem yaptıklarını, vereceği hükmü kabul edeceklerini bildirdiler. Kureyşliler 

Peygamberimize (sav) daha vahiy gelmeden önce “el-Emîn” adını takmışlardı. 

Çünkü Peygamberimiz (sav) daha gençlik çağında iken, yiğitlik ve insanlık 
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bakımından kavminin en üstünü, ahlâk güzelliği bakımından en seçkini, 

soyluluk bakımından en şereflisi idi. Konu komşuya karşı insanların en iyi 

davrananı, sakinlik ve yumuşak huylulukta en ulusu idi. Doğru sözlülük ve 

güvenilirlikte insanların en başta geleni, insanları alçaltan kötülüklerden de en 

uzak bulunanı idi. Yüce Allah her iyiliği, her üstün meziyeti onda toplamıştı. 

Bunun için, kavmi arasında en çok “el-Emîn”, yani “güvenilir insan” diye 

anılırdı. Peygamberimiz (sav)Kureyşlilere: 

- Haydi, bana bir örtü getiriniz, buyurdu. 

Hacerü'l-Esved'i eliyle tutup, getirilen örtünün içine koydu.   

- Beytullahın dört duvarını yıkıp üzerlerine almış bulunan dört kabile 

topluluğundan birer adam gelsin, buyurdu.  Utbe b. Rebia, Ebu Zem'a, Ebu 

Huzeyfe Velid b. Mugîre, Kays b. Adiyy veya Âs b. Vâil geldiler. 

Peygamberimiz (sav) onlara: 

- Sizden her biriniz, kabilesi adına örtünün birer ucundan tutsun ve 

sonra da hep birden onu yukarı doğru kaldırınız, buyurdu.  

Hep birden kaldırdılar. Konulacağı yerin hizasına gelince 

Peygamberimiz (sav) Hacerü'l-Esved'i, örtünün içinden alıp, kendi eliyle 

yerine yerleştirdi.  Sonra üzerine duvar örüldü. Kâbe'nin duvarları yine bir sıra 

taş, bir sıra ahşap bağlama kirişleriyle örülüp tavan seviyesine yükseltildiği 

zaman Rum marangoz Bakom, Kureyşlilere sordu: 

- Kâbe'nin tavanının kubbeli mi, yoksa düz mü olmasını istersiniz? 

- Düz olsun, dediler.  

Böylece Kâbe'nin tavanını düz yaptılar. Kâbe'nin son ahşap sırası 

üzerine on beş hezen (kiriş) attılar ve tavanı onun üzerine koydular. Kâbe'nin 

içinden de, iki sıra halinde, altı direk diktiler. Kâbe'nin Şam tarafındaki 

duvarından Yemen tarafındaki duvarına kadar, her sırada üç direk 

bulunuyordu. Kâbe'nin damına, dam suyunu Hicr mahalline akıtacak biçimde 

bir oluk (Altınoluk); Kâbe'nin içinden, damına çıkmak için de, Şam 

köşesinden ahşap bir merdiven yaptılar. Kureyşliler Kâbe'ye, kilitlenir açılır 
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bir kapı da taktılar. Kâbe yıkılacağı zaman, Ebu Talha'ya emaneten bırakmış 

oldukları malları ve zinet eşyasını getirtip Kâbe'nin deposuna yerleştirdiler. 

İsmail  (as)’in yerine kurban edilmiş olan koçun iki boynuzunu deponun 

üzerine astılar. Hübel putunu da Kâbe'nin içindeki eski yerine, Kâbe 

deposunun üzerine diktiler. Kâbe'ye Yemen bürdünden bir örtü örttüler.   
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2. BÖLÜM 

RİSALETTEN HİCRETE 
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PEYGAMBER OLUŞU 

 

 

Bölüme Giriş 

Değerli okuyucularımız, Sevgili Peygamberimiz Efendimizi (sav) tanıma, 

risaletine iman etme, severek itaat etme ve davasını destekleme gibi güzellikleri 

kazanmak için ve devam ederek büyütmek için yazdığımız bu eserin, en önemli 

bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Bu da risaletinin başlangıç dönemidir. Bu 

zamana kadar gördüğümüz, onun doğumu, çocukluk ve gençliği, risalet 

görevine hazırlanması idi. Yani bir nevi başlangıç bilgileri. Bundan sonra asıl 

konulara geçeceğiz. Çünkü asıl imana örneklik eden, dünyaya yeni bir inanç, 

yeni bir nizam, yeni bir hayat tarzı, yeni bir sistem getiren lider, rehber, model 

Peygamberi ve davasını insanlığa arz etmedeki yol ve yordamını, usül ve 

âdâbını görmüş olacağız. Bu bilgiler bizi bir yandan imanda yakine, bir yanda 

Allah Teâla’nın  şükrüne, bir yanda Resulullah (sav)ın  sevgisine ve rehber 

edinilerek davasının sürdürülmesi azmine götürecektir inşallah. 

Evet, zaman m. 610 yılı. Mekân Arabistan yarımadasında kadim şehir 

Mekke. Dünyaya son kez göklerden gelecek vahyin başlama tarihi. Ve son 

Peygamber Hz. Muhammed (sav). Bu bölüm risaletten hicrete kadar olan 

olayları anlatır. Muhataplar yine Araplardır ama bu sefer hadiselere Taif ve 

Yesrip şehirleri ile bazı dışardan kabileler de katılır. Ancak bunlar yine aynı din 

ve ırkın insanlarıdır. Bu bölüm olayların çeşidi, ilim ve duygu yüklü oluşu, işin 

içine maalesef eziyet ve işkencelerin girişi, İsra ve Miraç gibi mucizelerin 

görülmesi ve nihayet vatanın terki gibi yer yer çok duygusal, çok acılı 

hadiselerin oluşu bakımından ilginç, soluk soluğa okunan bir bölümdür. Şimdi 

gelelim bu olayların ayrıntılarına! 

Vahye Hazırlık   

Kâbe’nin tamirinden sonra Hz. Muhammed’in Allah’a nasıl ibadet 

edileceğini araştırmaya daha fazla yöneldiği farkedilmekteydi. Mekkeliler’in ve 

diğer Arap kabilelerinin putlarına hiç ilgi göstermeyen Hz. Muhammed aklı ve 
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hisleriyle putlara tapmanın faydasızlığını anlamıştı. Onları öteden beri zaten hiç 

sevmezdi. O zaman “Hanifler” diye bilinen bir zümre vardı ve bunlar putlara 

tapmaz, tek tanrıya inanırlardı. İhtimal o da tek tanrı inancına dayalı ve atası 

Hz. İbrâhim’in dininden kalanlar üzerindeydi. Ancak ne yapacağını 

bilememenin ıstırabıyla inzivaya çekildi ve risâletinin birkaç yıl öncesinden 

itibaren ramazan aylarında dedesi Abdülmuttalib ile diğer bazı Kureyşliler’in 

yaptığı gibi Hira dağındaki mağarada münzevi bir hayat yaşamaya başladı. 

Yiyeceği tükenince şehre iniyor, fakirlere yardımda bulunuyor, Kâbe’yi tavaf 

ediyor ve yiyecek alarak mağaraya dönüyordu. Zaman zaman Hatice’yi de 

yanına alıyordu.97 Hz. Âişe, Resûlullah’a gelen vahyin sâdık rüyalarla 

başladığını, Hira mağarasına da ondan sonra gittiğini nakleder (Buhârî, 

“Bedʾü’l-vaḥy”, 3, “Tefsîr”, 96/1; Müslim, “Îmân”, 252). 

Hz. Muhammed (a.s.) kırk yaşına gelmeden iki sene önce, yani otuz sekiz 

yaşlarında iken bazen bir nur görür, sahibini göremediği bit takım sesler işitir, 

bundan da korkar ve endişelenirdi. Yüce Allah onun kerametini açıklamayı 

irade buyurduğu sıralarda kendisine yalnızlık sevdirilmişti. Evinden çıkar, 

Mekke evlerinden uzaklaşır, vadilerin kuytu köşelerine doğru dalar giderdi. Bu 

esnada onun kaygısını artıran bazı olaylar olurdu. Mesela bir ağaç veya taşa 

rastlasa, "Esselâmü aleyke yâ Rasûlallah / Selam olsun sana, ey Allah'ın 

Resûlü!" diye kendisini selamlardı! Peygamberimiz (sav) hemen sağına soluna, 

arkasına dönüp bakar, fakat ağaç ve taştan başka bir şey görmezdi.  Ashabdan 

Cabir b. Semure'nin rivayetine göre, Peygamberimiz (sav): 

"Mekke'de bir taş tanırım ki, ben peygamber olarak gönderilmeden önce, 

bana selam verdi. Onu hâlâ tanıyorum!" buyurmuştur.98 

Bunun, Hacerü'l-Esved'den başka bir taş olup Mekke'de Zükaku'l-Hacer 

diye tanınan sokakta bulunduğu ve "Peygamberimizi (sav) selamladı!" diye 

                                                           
97 Bkz. Mustafa Fayda, ay. 
98 İbnEbf Şeybe. Musannef, c. 11, s.464, Ahmed b. Hanbel, Müsned. c. 5,s. 59, 

Müslim, Sahîh, c. 4, s. 1732,Tirmizî, Sünen, c. 5, s. 593, Dârimî, Sünen, c. 1, s. 19, 

Ebu Nuaym, Delâilü'n-nübüvve, c. 2, s. 397, Süheyli, Ravdu'l-ünüf, c. 2, s. 388, Ebu'l-

Ferec İbn Cevif, el-Vefâ, c. 1, s. 161, İbn Seyyid, Uyûnu'l-eser, c. 1, s. 83, 89, Zehebî, 

Târîhu'l-İslâm, s. 125, Ebu'l-Fidâ, el-Bidâye ve'n-nihâye, c. 3, s. 5. Nakleden; M. Asım 

Köksal, İslam Tarihi, 1/153-155. 
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halk tarafından ziyaret ve üzerine eller sürülerek tasdik ve teberrük edildiği de 

bildirilmektedir. 

Vahyin Zamanı  

Hz. Muhammed (a.s), kırk yaşında bulunduğu zaman, kendisine ilk vahiy 

ve peygamberlik başlangıcı, uykuda “sadık rüyalar” görmekle olmuştur. O 

(a.s.) hiçbir rüya görmezdi ki, sabahın aydınlığı gibi açıkça çıkmasın! 

Peygamberimize (sav)  ltı ay bu hali yaşadı. Allah Teâlâ bu altı ay içinde, 

peygamberine önce uykuda, sonra da uyanık iken vahyetti. 

Peygamberimiz (sav) kavminin bir sürü nefret ettiği putlara tapıp 

durduklarını gördükçe, onlardan uzaklaşmayı isterdi. O sıralarda kendisine 

halvet, yani tenhada yalnız kalmak ve uzun uzun tefekkür etmek sevdirilmişti. 

Peygamberimiz (sav) bazı işleri için evlerden uzaklaşır, Mekke'nin dağ 

aralarındaki ıssız yerlerine, vadilerin içlerine doğru dalar giderdi. Onun bu 

haline bakan Kureyşliler: "Muhammed, Rabbine âşık olmuş!" derlerdi. 

Özellikle de Ramazan ayında, Hira (Nur) dağında bir ay bir nevi itikâfa girer, 

Kureyşlilerin yapageldikleri gibi, yanına gelen yoksullara yemek yedirirdi. 

Buradan çıktığı zaman, evine gelmeden önce ilk işi Kâbe’yi yedi kere veya 

Allah'ın dilediği kadar tavaf eder, sonra evine dönerdi. Peygamberimizin (sav) 

Hira'ya Hz. Hatice ile gittiği de olurdu. Orada alabildiğine görebildiği yerler ve 

gökler ve içindekiler üstünde düşünür, ibret alırdı. Onun bu hali ulu atası 

İbrahim (sav)’in ibret alması gibi bir durumdu. Elbette bunları bir yaratan vardı. 

Bu kimdi? Evet, “Allah” diyoruz, ama o nasıldı ve bizden neler istiyordu? Şu 

uzaktan gözüken beytin sahibi Allah nasıl bir ilahtı? Bizim ona karşı 

sorumluluğumuz var mıydı? Varsa nelerdi?  

Kendisine vahiy ve peygamberlik gelmeden önce, ayetlerin şahitliği ile 

Peygamberimiz (sav) "Kitab nedir? İman nedir?" bilmezdi. 99 Bu hususta 

herhangi bir emeli, bir arzusu da yoktu. İnsan bilmediği bir şeyi nasıl arzu 

edebilir ki! Fakat özellikle oryantalistler ilriki zamanlarda bu mantıksız iddiayı 

da sürdürmüşlerdir. Peygamberimiz (sav)Hira dağına giderken, azığını da 

yanında götürürdü. Azığı tükenince Hz. Hatice'nin yanına döner, bir o kadar 

zaman için daha azık alır, giderdi. Azığı süt, et, zeytinyağı ile kuru ekmek gibi 

                                                           
99 Şûra: 52. 
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yiyeceklerdi. Orada gündüzleriyle birlikte üç gece, yedi gece ve hatta bazen bir 

ay kalır, tefekkür ve tedebbür ile meşgul olurdu. 

Peygamberimiz (sav) halvette yalnız başına bulunduğu sıralarda da bazı 

ışıklar görür, sesler işitir; bunların, cinle, kehânetle ilgili olduklarını sanarak 

korkardı. Çünkü kâhinleri sevmezdi.  Bazen de Hz. Hatice'ye açılırdı: 

- Ey Hatice! Ben bir ışık görüyor, bir ses işitiyorum. Ben, bir kâhin 

olacağım diye korkuyorum. Vallahi ben, şu putlardan ve kâhinlerden nefret 

ettiğim kadar, hiçbir şeyden nefret etmem!  

Hz. Hatice de: 

- Ey amcamın oğlu! Öyle söyleme! Allah seni hiçbir zaman öyle yapmaz, 

diyerek teselli ederdi. 

Hz. Ebu Bekir, çocukluk çağından beri, Peygamberimizin (sav) arkadaşı 

ve dostu idi. Bir gün Peygamberimizi ziyaret için evine geldi. O geldiği sırada, 

Peygamberimiz (sav) evde değildi. Hz. Hatice Peygamberimizin 

(sav)söylediklerini ona anlatıp: 

- Ey Atik! Muhammed'i yanına alıp da Varakaya kadar gitsen? Dedi. 

Peygamberimiz (sav) gelince, Hz. Ebu Bekir onun elinden tutup: 

- Haydi, birlikte Varaka b. Nevfel'e gidelim. 

- Başıma geleni sana kim haber verdi? 

- Hatice! 

Bunun üzerine gidip hadiseyi Varaka'ya anlattılar. Peygamberimiz (sav): 

- Halvette arkamdan: 'Ey Muhammed! Ey Muhammed! Diye 

seslenildiğini işittim. Sesi işittim, fakat hiçbir şey göremedim, dedi. 

Varaka b. Nevfel: 
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- Bunda senin için bir sakınca yoktur! Dedi. 

- Sesi işitince, korkarak oradan uzaklaşıyor, başka yerlere doğru 

gidiyorum. 

- Öyle yapma! Seslenen geldiği zaman, sana söyleyeceği şeyi 

dinleyinceye kadar, orada dur! Sonra da, dinlediğin şeyleri gel bana haber ver. 

Yine yalnız başına bulunduğu sırada, Peygamberimize (sav) "Yâ 

Muhammed!" diye seslenilmiş ve: "Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi 

Rabbil'âlemîn. Errahmanirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na'büdü ve iyyâke 

nestaîn. İhdinassıratalmüstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril-mağdûbi 

aleyhim veleddallîn' de; 'Lâ ilahe illallah' de!"  buyurulmuştur.  

Zaten Allah Teâlâ’nın âdetine göre peygamberlere verilen vahiy ve 

ilhamlar, gösterilen vahiy öncesi olağanütü haller demek olan irhaslar, kalpleri 

yatıştırmak ve risalete alıştırılmak için önce kendilerine uyku halinde verilirdi. 

En sonunda da uyanık iken, vahiy olarak indirilirdi. Hz. Âişe'nin (ra) bildirdiği 

gibi, Peygamberimize (sav) de ilk vahiy ve peygamberlik başlangıcı, uykuda 

sadık, görüldüğü gibi apaçık çıkan rüyalar görmekle olmuştur. Zira 

Peygamberlik çok büyük ve ağır bir vazifedir.  Buna hazırlanması, alıştırılması 

ve kolaylaştırılması için, vahiy uyanık iken gelmeye başlamadan önce, rüyada 

gelmeye başlamıştır. Zaten vahiy, Sâffât sûresinin 102. âyetine göre, 

peygamberlere uyanık iken geldiği gibi, rüyada da gelirdi. Peygamberlerin 

rüyası vahiydir. Hz. İbrahim’e “kurban kesme emri” rüyada verilmemiş miydi? 

O yüzden Peygamberlerin gözleri uyur, kalpleri uyumaz.100 Peygamberimiz 

(sav) Hz. Âişe'ye: "Ey Âişe! Benim gözlerim uyur, kalbim uyumaz" 

buyurmuştur.101 

Nebilik ve Resullük  

Bizim “peygamber” dediğimiz “nebilik” akıl sahibi kulların üzerlerindeki 

dünya ve âhiret işleri hakkında, Allah ile kulları arasında yapılan elçilik 

                                                           
100 Buhârî, Sahih, c. 4, s. 168. 
101 Mâlik, Muvatta, c. 1, s. 120, Ahm ed b. Hanbel, Müsned, c. 6, s. 36, Buhârî, Sahih, 

c. 2, s. 48, Müslim, Sahih, c. 1, s. 509, Tirm izf, Sünen, c. 2, s. 303, Beyhakî, Sünenü'l-

kübrâ, c. 7, s. 62. Bkz. M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayınları: 1/158-164. 
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demektir. Yani Allah Teâla’dan aldıkları haberleri kullarına ulaştırmaktır.   

Nebi, kendisine melek tarafından vahiy ve kalbine ilham olunan, ya da sâlih 

rüya ile uyarılan zât demektir.  

Resûl ise, nübüvvet vahyinin üstünde özel bir vahiy ile üstün kılınmış 

kişidir. Bir başka tarif ile resul, kendisine Cebrail (sav)’in Yüce Allah 

tarafından özel olarak indirilmiş Kitab veya suhuf ile vahyedilmiş, Allah'ın 

şeriatını, hükümlerini halka tebliğ etmek üzere görevlendirilmiş kâmil insandır. 

Risalet nübüvvetten daha kapsamlıdır. Bunun için, "Her resûl nebidir, fakat her 

nebi resûl değildir" denilmiştir. Nebilik ve resûllük çok istemek veya çalışmakla 

olan bir durum değil, Allah vergisidir. Bu görevi Yüce Allahn kullarından 

dilediğine ve lâyık olana verir. Kur'ân-ı Kerîm'de bu gerçek açıklanmıştır.102 

İlk Vahyin Gelişi 

Nihayet Peygamberimiz (sav)in Yüce Allah tarafından peygamber olarak 

gönderileceği ve ilahî rahmetin kullara onunla ihsan olunacağı gün gelmişti. Hz. 

Muhammed’in Hira’da bulunduğu 610 yılı Ramazan ayının son on günü içinde 

bir gece, bazı rivayetlere göre pazartesi günü sabaha karşı Cebrâil aslî sûretiyle 

geldi, okumasını istedi, onun Allah’ın elçisi, kendisinin de Cebrâil olduğunu 

söyledi. Bu gecenin Ramazan ayının 15. Cumartesi veya 16. Pazar gecesi 

olduğu da söylenir.103 Biz şimdi yaşanan bu müthiş olayı anlatalım: 

                                                           
102 Cum'a: 62/4, En'âm: 6/124. M. Asım Köksal, İslam Tarihi, 1/164-165. 
103 İbn İshak ile başlayan farklı bir ayrıntıyı verenler de vardır. İbn İshak’ın bu 

rivayetini değerlendiren Ebu Şehbe, Musa b. Ukbe’nin “Meğazi”sinde böyle bir rüya 

yaşandığını el-Bidaye ve’n Nihaye’den (3/12) aktarır. (Bkz. Ebu Şehbe, es- Siretü’n 

Nebeviyye Fi Dav’il Kitabi ve’s Sünne, 1/ 263 vd) Bu ayrıntıya kitabında yer veren M. 

Asım Köksal’a göre Peygamber Efendimiz (sav) Hira mağarasında önce vahiy meleği 

Cebrail’i (as) uyuduğu sırada rüyasında görür. Buna göre Peygamber Efendimiz (sav) 

Hira mağarasında uyuduğu sırada, rüyasında vahiy meleği Cebrail (sav) atlastan bir 

kılıf içinde bir Kitabla gelip Peygamberimize (sav): 

-Oku! Dedi. 

Peygamberimiz (sav): 

- Ben, okuma bilmem! Dedi. 

Cebrail (sav) Peygamberimizi (sav), nefesi kesilinceye kadar sıktı. O kadar ki, 

Peygamberimiz kendisini ölecek sandı.” 

Bundan sonra aynen uyanık iken görüp yaşadıkları anlatılır. Bu rüya olayı şayet doğru 

ise bu onun korkusunu gidermek ve yeni görevine ısındırmak için olabilir. Tabi bu 
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Ramazan ayının 17. Veya 27. Pazartesi gecesinde Hira mağarasında, 

seher vaktinde Peygamberimizin uyanık bulunduğu sırada ona Hakkın nebilik 

emri geldi. Vahiy meleği Cebrail (a.s.) bir insan suretine girmiş, en güzel bir 

surete bürünmüş, en güzel kokular sürünmüş olduğu halde göründü. Cebrail 

(sav)’in üzerinde sırmalı atlastan elbise vardı. Peygamberimiz (sav)’e: 

- İkra / oku! Dedi. 

Peygamberimiz (sav): 

- Ben, okuma bilmem, dedi. 

Peygamberimiz ümmî idi. Burada okumaktan kasıt, bir yazılı metni 

okumak değil, bizde “ezberden okuma” dendiği gibidir. O zaman, melek 

Peygamberimizi (sav) tutup, takati kesilinceye kadar sıktı. Sonra, bırakıp: 

- Oku, dedi. 

Peygamberimiz (sav): 

- Ben, okuma bilmem, dedi. 

Yine, melek, Peygamberimizi (sav) tutup, ikinci kez, takati kesilinceye 

kadar sıktı. Sonra, bıraktı ve: 

- Oku, dedi. 

Peygamberimiz (sav): 

- Ben, okuma bilmem, dedi. 

Sonra, melek, Peygamberimizi (sav) tutup üçüncü kez sıktı. Sonra da, 

bırakıp: 

-“Oku! Herşeyi yaratan Rabbinin ismiyle ki, O insanı bir alâktan 

                                                                                                                                            

olay az sonra yazılacağı gibi bir kere de uyanıkken aynen cereyan edecektir. Ancak bu 

olayın uyanık iken bir defa olduğunu söyleyenler çoğunluktadır.  
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(asılıp tutunan, ilişen birşeyden) yarattı. Oku! Ki, senin Rabbin, kalemle 

yazı yazmayı öğreten, insana bilmediğini bildiren, bol kerem ve ikram 

Sahibidir" (Alâk: 1-5) ayetlerini okudu ve dedi ki: 

- Yâ Muhammed, Yüce Allah sana selam söylüyor ve senin için 'Sen, 

Benim, bütün cinlere ve insanlara resûlümsün! Onları 'Lâ ilahe illallah = AlIah 

'tan başka ilâh yoktur” kelime-i tevhidine davet et!” buyuruyor. 

Peygamberimiz (sav) da, bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: 

"Benden önce, her peygamber münhasıran kendi kavmine 

gönderiliyordu. Ben ise, bütün beyazlara ve karalara (insanlara ve cinlere) 

gönderildim."104 

Peygamberimiz (sav) heyecan ve korku ile mağaradan ayrılıp Hira 

dağının ortasına geldiği zaman, gökten bir ses işitti ki: 

- Yâ Muhammed! Sen, Allah'ın Resûlüsün! Ben, Cebrail'im! diyordu. 

Peygamberimiz (sav) başını kaldırıp bakınca, Cebrail (sav)’i, ayaklarını 

göğün ufkuna basmış bir insan suretinde gördü! 

- Yâ Muhammed! Sen, Allah'ın Resûlüsün! Ben, Cebrail'im! diyordu. 

Peygamberimiz (sav) duraklamış ve ona bakakalmıştı. Ne bir adım 

ilerleyebiliyor, ne de gerileyebiliyordu. Cebrail (sav)’i görmemek için, yüzünü 

göğün ufuklarından ne tarafa çevirip baksa, hep onu öylece görüyordu! Cebrail 

(sav)’in sesi, Peygamberimize (sav) gâh gökten, gâh ağaçtan, gâh dağdan 

geliyordu. Peygamberimizin bütün arzusu evine giderek teskin olmaktı.  

Tam o sıralarda evinde başka bir telaş yaşanıyordu. Hz. Hatice 

Peygamberimize (sav) yemek yapıp göndermiş, fakat gönderdiği adamlar 

Peygamberimizi (sav) Hira mağarasında bulamamışlardı. Bunun üzerine 

amcalarının ve dayılarının evlerine de adam gönderip arattırmıştı. Oralarda da 

bulamayınca çok kaygılandı ve hemen bazı adamları peygamberimizi aramakla 

                                                           
104 Ahmed b.Hanbel, Müsned, c. 3, s. 304, c. 5, s. 145, Buhârî, Sahih, c. 1, s. 86, 

Müslim, Sahih,c. 1, s. 371 ,Dârimî, Sünen, c. 1,5.234. 
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görevlendirdi. Adamlar Mekke'nin yukarısına kadar Peygamberimizi (sav) 

aradılarsa da bulamayarak geri döndüler. Peygamberimiz (sav) ise o sıralarda 

olduğu yerde dikilip duruyor, Cebrail’e (a.s.) bakıyordu. Nihayet o ayrılıp 

gidince, Peygamberimiz (sav) de hemen evine yöneldi Fakat heyecanı artıyordu 

zira evine doğru yürüdüğünde hiçbir ağaç ve taşa rastlamadı ki, kendisini 

“esselamu aleyke ya resulüllah” diye selamlamasının! 

Evine geldiği zaman, Hz. Hatice telaşla: 

- Ey Ebu'l-Kasım! Nerede idin? Vallahi seni aramak için adamlar saldım. 

Onlar seni Mekke'nin yukarılarına kadar aradıkları halde, bulamayıp geri 

döndüler! Dedi. 

O ise yüreği titreyerek Hz. Hatice'ye: 

- Beni sarıp örtünüz! Beni örtünüz! Buyurdu. 

Korkusu ve titremesi geçinceye kadar, vücudunu sarıp örttüler. 

Yatağından kalkınca Hz. Hatice'ye: 

- Uykuda rüyada görüp de sana söylemiş olduğum olayı Rabbim bana 

Cebrail'i göndererek açıkladı, buyurdu ve Yüce Allah tarafından gelenleri ve 

Cebrail (a.s.)den işittiklerini haber verdi. Sonra da: 

- Doğrusu, kendim hakkında korktum! Buyurdu. 

Hz. Hatice'nin Teselli ve Müjdesi 

Hz. Hatice: 

- Öyle söyleme! Vallahi Allah seni hiçbir zaman utandırmaz, üzüntüye 

düşürmez. Çünkü sen akrabanı görür gözetirsin! İşini görmekten âciz olanların 

yükünü taşırsın! Yoksula verir, hiç kimsenin kazandıramayacağını 

kazandırırsın! Misafiri ağırlarsın! Hak yolunda karşılaştıkları musibet ve felaket 

hadiselerinde, halka yardımcı olursun. Sözü doğru söylersin! Emaneti yerine 

verirsin. Güzel huylusun, dedi.  



189 

 

Peygamber Efendimiz (sav) dinlenirken o hemen kalktı ve Varaka b. 

Nevfel'e kadar gitti. Varaka b. Nevfel Hz. Hatice'nin amcasının oğlu idi. 

Kendisi, Cahiliye devrinde Hıristiyanlığa girmişti. Arapça yazı yazmayı bilir, 

İncil'den bir şeyler yazar dururdu. Çok yaşlanmış ve gözleri de görmez olmuştu. 

Tevrat ve İncil ehli olan Yahudi ve Hıristiyanlardan birçok şeyler dinlemişti. 

Hz. Hatice Peygamberimizin (sav) görüp işitip de kendisine haber vermiş 

olduğu şeyleri Varaka'ya haber verince Varaka: 

- Kuddûs! Kuddûs! Varaka'nın varlığı Kudret Elinde Bulunana yemin 

ederim ki Ey Hatice, bana doğru söyledin ise, ona gelen Nâmûs-u Ekber'dir ki, 

o Musa'ya da gelmişti. O muhakkak bu ümmetin peygamberidir. Kendisine 

söyle, sebat etsin! Dedi. 

Hz. Hatice, dönüp Varaka b. Nevfel'in söylediklerini Peygamberimize 

(sav)  verdi. Sonra da, Peygamberimizi (sav) yanına alıp amcasının oğlu Varaka 

b. Nevfel'e götürdü. Ona: 

- Ey amcamın oğlu! Dinle, bak! Kardeşinin oğlu ne söylüyor? Dedi. 

Varaka b. Nevfel: 

- Ne gördün kardeşimin oğlu? Diye sordu. 

Peygamberimiz (sav) gördüklerini, işittiklerini haber verince, Varaka: 

- Senin bu gördüğün, Allah tarafından, Musa (a.s.)a indirilmiş olan 

Nâmûs-u Ekber Cebrail'dir! Âh! Keşke kavminin seni yurdundan çıkaracakları 

zaman, ben sağ ve genç, dinç olsaydım! Dedi. Peygamberimiz (sav): 

- Demek, onlar beni çıkaracaklar ha? 

- Evet, çıkaracaklardır! Çünkü senin gibi birşey getirmiş bir kimse yoktur 

ki, düşmanlığa ve işkenceye uğramasın! Eğer ben senin davet günlerine 

erişirsem, sana son derecede yardım ederim! Dedi. Fakat kavminin ashaba 

işkence ettiğini gördü ve ashaba teselli verdi ama Peygamber Efendimiz 

(sav)’in hicret günlerinde vefat etmişti. 
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Varaka b. Nevfel; yine Kâbe'yi tavaf ederken, Peygamberimize (sav)   

rastlayıp: 

- Ey yeğenim! Gördüğün, işittiğin şeyleri bana haber ver bakayım! Dedi. 

Peygamberimiz (sav) haber verince, Varaka: 

- Varlığım Kudret Elinde Bulunana yemin ederim ki; sen, muhakkak bu 

ümmetin peygamberisin! Sana gelen Nâmûs-u Ekber, senden önce Musa'ya da 

gelmiş olandır. Muhakkak sen kavmin tarafından yalanlanacaksın! Sana işkence 

de yapılacaktır! Sen yurdundan da çıkarılacaksın! Seninle çarpışılacak da! 

Andolsun ki, eğer ben o günlere erişirsem, Allah'ın dinine -Kendisinin bildiği 

yardımlarla- yardımda bulunacağım, dedi ve Peygamberimiz (sav)in yanına 

varıp başından öptü. Peygamberimiz (sav) de ayrılıp evine gitti. 

Hz. Hatice'nin Bir Denemesi  

Bir ara Varaka b. Nevfel Hz. Hatice'ye şöyle bir akıl vermişti: 

- Cebrail Allah ile peygamberler arasında, Allah'ın emînidir. Sen, 

Muhammed'i, görmüş olduğu şeyleri gördüğü yere kadar götür. Kendisine gelen 

şey gelince, başını saçını aç! Eğer o Allah tarafından ise, Muhammed gördüğü 

şeyi göremez! Dedi. 

Hz. Hatice aynen öyle yaptı. Peygamberimize (sav): 

- Ey amcamın oğlu! Şu sana gelen sahibin geldiği zaman, bana haber 

verebilir misin? Diye sordu. Peygamberimiz (sav): 

- Evet, haber verebilirim. 

- Öyle ise, o sana gelince bana haber ver, dedi. 

Cebrail (as) gelince de: 

- Ey Hatice! İşte Cebrail yanıma geldi, buyurdu. 

- Ey amcamın oğlu, gel sol dizimin üzerine otur, dedi. 
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Peygamberimiz (sav) oturunca, Hz. Hatice: 

- Onu görüyor musun? 

- Evet! Görüyorum. 

- Kalk da sağ dizimin üzerine otur. 

Peygamberimiz (sav)kalkıp onun sağ dizinin üzerine oturdu. Hz. Hatice 

sordu: 

- Onu yine görüyor musun? 

- Evet! Görüyorum. 

- Kalk kucağıma otur. 

Peygamberimiz (sav) kalkıp onun kucağına oturdu. Hz. Hatice: 

- Onu hâlâ görüyor musun? 

- Evet! Görüyorum!  

Hz. Hatice, başından başörtüsünü açtı ve sordu: 

- Yine onu görüyor musun?  

- Hayır! Görmüyorum. 

- Ey amcamın oğlu, sebat et! Müjdeler olsun, vallahi bu sana gelen 

melektir, şeytan değildir, dedi.105 

                                                           
105 İbn İsJıak, İbn Hişam, Sîre, c. 1, s. 255, Taberî, Târih, c. 2, s. 208, Ebu Nuaym, 

Delâil, c. 1, s. 217, Beyhakî, Delâilü'n-nübüvvE. c. 2, s. 151-152, İbn Atoclilberr, 

İstiâb, c. 4, s. 1820, Ebu'l-Ferecİbn Cevzî, el-Vefâ, c. 1 , s. 164, İbn Esîr, Kâmil, c. 2, 

s. 49, İbn Seyyid, Uyûnu'l-eser, c. 1 , s. 87, Zehebî, Târîhu'l-İslâm, s. 134, Ebu'l-Fidâ, 

el-Bidâye ve'n-nihâye, c. 3, s. 15-16, Heysemî, Mecmau'z-zevâid, c. 8, s. 256, 

Diyarbekrî, Hamis, c. 1 , s. 283. Bkz. M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayınları: 

1/171-172. 
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İslamda İlk Abdest ve İlk Namaz  

Peygamberimize (sav) vahyin açıktan geldiği günde, Cebrail (a.s.) 

Peygamberimize (sav) abdest almayı ve namaz kılmayı da öğretti. Mekke'nin 

yukarı tarafında vadinin bir köşesinde ökçesini yene vurdu. Oradan bir su 

kaynadı. Cebrail (as) ondan abdest aldı. Peygamberimiz (sav) Cebrail (as)’in 

abdest alışına bakıyor, Cebrail (a.s.) da namaz için nasıl abdest alınıp 

temizlenileceğini ona göstermek istiyordu. Dirseklerine kadar ellerini yıkadı. 

Ağzını su ile çalkaladı. Burnuna su çekti. Sonra yüzünü yıkadı. Başını ve 

kulaklarının arkasını ıslak eliyle mesnetti. Topuklarına kadar ayaklarını yıkadı.  

Abdest bittikten sonra avucuna su aldı, edeb yerine su serpti. 

Peygamberimiz (sav) de, Cebrail (a.s.)’dan gördüğü gibi abdest aldı. Bundan 

sonra Cebrail (a.s.) namazın nasıl kılınacağını Peygamberimize (sav) göstermek 

için, kalkıp onunla birlikte iki rekât namaz kıldı ve bu namazda yüzünün 

üzerine dört secde yaptı.  

Yüce Allah Peygamberimizin (sav) gözünü aydın edip yüzünü 

güldürmüş, Allahtan beklediği, gönlünün hoşlandığı ibadet emri gelmiş 

bulunuyordu. Derin bir inanç ve sevinç içinde eve döndü. Yüce Allah'ın 

kendisine olan üstün ikramını Hz. Hatice'ye haber verdi. Hemen elinden tutup 

onu suyun yanına götürdü. Namaz için nasıl abdest alınıp temizlenileceğini 

göstermek üzere, Cebrail (sav)’in kendisine gösterdiği gibi abdest aldı. Hz. 

Hatice de Peygamberimizin (sav) gösterdiği gibi abdest aldıktan sonra, 

Peygamberimiz (sav) Cebrail (sav)’in kendisine kıldırmış olduğu gibi, ona 

namaz kıldırdı. 

Peygamberimiz (sav) kendisine peygamberlik geldiği Pazartesi gününde 

ilk namazı kılmıştı. Hz. Hatice de aynı günde, günün sonuna doğru, ilk defa 

aynı namazı kılmak mutluluğuna ermişti.106 

                                                           
106 İbn Abdilberr, İstiâb, c. 4, s. 1Ş20,Muhibbü't-Taberî, Rıyâdu'n-nadrâ, c.2,s. 209, 

Heysemî, Mecmau'z-zevâid, c. 9, s. 103, Diyarbekrî, Hamis, c. 1, s. 286, Halebî, 

İnsânu'l-uyûn, c. 1, s. 426. Bkz. M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayınları: 

1/176-178. 
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Vahiy  

Lügatte sür'atli işaret, kitabet, risalet, ilham ve gizli kelam gibi çeşitli 

mânâlara gelen vahy; Yüce Allah'ın, dilediğini, peygamberlerine, dilediği 

tarzlarla bildirmesidir. Yüce Allah daha önceki peygamberlere vahyettiği gibi, 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)a da vahyetmiştir. Bu gerçek, Kur'ân-ı 

Kerîm'de şöyle açıklanır: 

"Biz, Nuh'a, ondan sonraki peygamberlere variyetliğimiz ve 

İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Yakub'un torunlarına, İsa'ya, 

Eyyub'a, Yûnus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyeylediğimiz ve Davud'a 

Zebur'u verdiğimiz gibi, şüphesiz, sana da vahyettik. Öyle peygamberler 

(gönderdik ki), onların kıssalarını, önceden, sana bildirdik. Yine, öyle 

peygamberler (gönderdik ki), sana onların kıssalarını bildirmedik. Allah, 

Musa'ya da, hitap ile konuştu."107 

Vahiy, Peygamberimize (sav) çeşitli şekillerde gelmiştir. 

1) Vahiy geliş şekillerinden birisi, uykuda görülen ve görüldüğü gibi 

apaçık çıkan rüya tarzıdır. Daha önce bilgi verilmişti. 

2) Vahyedilecek kelamın, melek görünmeksizin Peygamberimizin (sav) 

kalbine bırakılması. Yüce Allah Cebrail (a.s.)da, ilahî hitaba mutahap ve ilahî 

emri tebliğe memur olduğu hakkında zarurî bir ilim yarattı. Bu bilgi aynen 

Peygamberimize de verildi. Böylece Peygamberimiz (sav) kalbine ilka olunan 

şeyin mücerred bir ilhamdan ibaret olmayıp Cebrail (sav)’in Allah'tan getirdiği 

bir vahiy olduğunu kesin olarak bilirdi. 

3) Vahiy meleğinin insan suretine girerek, vahyedilecek sözleri bir 

insanın bir insana haber verişi gibi vahyedişidir. Haris b. Hişam: 

- Yâ Rasûlallah! Sana vahiy nasıl gelir? Diye sormuştu. 

Peygamberimiz (sav); ona verdiği cevapta, vahyin bu tarzını şöyle 

cevaplamıştır: 

                                                           
107 Nisa: 163-164. 
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- Bazı kere melek, benim için insan suretine girer, benimle konuşur, ben 

de onun söylediklerini iyice bellerim. Bu, bana vahyin en kolay gelenidir. 

Cebrail (sav)’i gördüm. Gördüklerim içinde ona en çok benzeyeni, Dıhye'dir, 

buyurmuştur. Cebrail (sav)Peygamberimiz (sav)’e, çok kere Dıhye'nin suretinde 

gelirdi. Vahyin bu tarzında, Ashab-ı Kiramın Cebrail (sav)’i gördükleri de 

olurdu. 

5) Vahiy meleği Cebrail (sav)’in, Yüce Allah tarafından yaratıldığı aslî 

şekil ve suretinde, inci ve yakut saçılan altıyüz kanadıyla görünerek, Yüce 

Allah'ın dilediğini, Peygamberimize (sav) vahyedişidir. Bu da, iki kere vuku 

bulmuştur.  

6) Vahyin bir geliş şekli de, uyurken, arada vahiy meleği bulunmaksızın 

Allah Teâla’nın Peygamberimiz (sav) ile konuşmasıdır. 

7) Vahiy tarzlarından birisi de, Yüce Allah'ın, Peygamberimizi (sav) 

hiçbir kulun hiçbir zaman erişemediği Yakınlık Makamına, ilahî kabul ve 

ikrama nail kılması; arada vahiy meleği bulunmaksızın, kendisine doğrudan 

doğruya hitap buyurmuş olmasıdır. Ki, bu da, Miraç gecesinde olduğu gibi, 

uyanık iken vahiy buyurulacak şeyleri ya perde arkasından, ya da doğrudan 

doğruya, yüz yüze olarak vahiy buyurulmak sûretiyle vuku bulmuştur. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.)in tebligat ve icraatının kaynağı işte 

bu ilahî vahiy idi. Bu gerçek, Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle açıklanmıştır: 

"İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir ruh (Kur’an) 

vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun; ama şimdi onu, 

dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç 

şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin."108 

Kur’an-ı Kerîm 

Okumak, anlamak anlamında Arapça bir kelime olan Kur’an, Allah 

Teâla’nın son Peygamberi Hz. Muhammed’e (sav.) indirdiği son kitabıdır. 

                                                           
108 Şûra: 42/52. 
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O’na bu adı bizzat Allah Teâla vermiştir. (Yusuf, 2). Daha birçok başka adı da 

bulunan Kur’an’ın derli toplu bir tarifini şöyle yapabiliriz: 

Kur’an, Allah Teâla tarafından bazen doğrudan, bazen de Cebrail adlı 

melek aracılığı ile yirmi üç sene içinde, ara ara ve parça parça Hz. 

Muhammed’e (sav) Arapça olarak indirilen, o günden günümüze kadar hem 

ezberden hem de yazılarak eksiksiz bir şekilde tevatüren gelen,  okunması ile 

ibadet olunan, bir mucize olarak insanları benzerini getirmekten aciz bırakan, 

en üstün ilâhî sözlerdir. 

Kur’an’ın Allah kelamı olduğunu tasdik ederek saygı duyup tazim 

etmek, hiç şüphesiz bir iman şartıdır. Öyleyse O’nu temiz yerlerde tutmalı, pis 

yerlere atmamalı, hakaret edeceklere teslim etmemeli, O’na veya içindekilere 

hakaret edenlere gereken uyarıyı yaparak engellemeli, güç yetirilemiyor ise o 

meclis derhal terk edilmeli, asla onlarla birlikte oturulmamalıdır. Hiç kuşkusuz 

O’na hakaret etmek, sövmek, düşmanlık gütmek, alaya alıp aşağılamak, çirkin 

görmek, kin gütmek, okunmasını ve yaşanmasını engellemek de, tıpkı 

kendisini inkâr etmek gibi açık bir küfürdür.  Bu tür inkârcılara karşı tavır 

almak, usulünce mücadele etmek, Allah’a iman ve saygının bir gereğidir. 

Bizim Kur’an'a karşı vazifelerimiz vardır. Bunların başında ona iman, 

hürmet ve tazim, anlayarak okuma ve emir, yasak ve tavsiyelerini hayatımızda 

uygulayarak yaşama ve bu hakikatleri başkalarına da anlatmaya 

çalışmamızdır. Yani onunla Allah'a davet ile dini tebliğ etme, İslam'ı 

yeryüzüne ulaştırma ve hâkim kılma vazifemizdir.  

Kur'ân-ı Kerîm, âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah tarafından, insanları 

karanlıklardan aydınlığa, Allah'ın doğru yoluna çıkarmak için son peygamber 

Hz. Muhammed (sav)’in kalbine Arapça olarak zaman içinde parça parça 

indirilen Allah kelamıdır. Bu tenzil, yani indirilme, doğrudan veya Cebrail 

(sav)’in aracılığıyladır. Buna vahiy diyoruz. Vahiy, hiç unutmamak, 

hafızasından silinmemek üzere indirilir.  Okunması ibadettir. Hiç kimsenin bir 

benzerini daha vücuda getiremeyeceği mucize bir kitaptır. Allah katında çok 

şerefli, kadri yüce, sevgili, takva sahibi kâtiplerin elleriyle tertemiz sahifelerde 

yazılıdır. Hem ezberden sözlü hem de yazılı olarak nesilden nesile tevatürle 

nakil olunagelen, doğruluğunda asla ve kat’a şek ve şüphe bulunmayan Allah 
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Kelamıdır. Kur'ân-ı Kerîm Peygamberimize (sav), Ramazan ayında, Kadir 

gecesinde inmeye başlamış, yirmi üç yılda tamamlanmıştır. O yaşadıkça 

indirilme işi devam ettiğinden haliyle bir kitap olarak toplanamamıştır. Bu iş 

devlet ciddiyetiyle ondan sonra yapılmıştır. 

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre; Peygamberimiz (sav) kendisine Cebrail 

(a.s.) tarafından indirilen âyetleri ezberlemek, unutmamak için acele eder, 

dudaklarını Cebrail'in okuyuşuna uydurarak kımıldatır dururdu. Bunun üzerine, 

Yüce Allah, indirdiği âyetlerde şöyle buyurdu: 

“Vahyi tam alma telâşı yüzünden dilini kımıldatma.  Onu zihninde 

toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir.  O halde onu okuduğumuz zaman 

sen onun okunuşunu takip et.  Sonra onu anlatmak elbette bize aittir."109 

"Bundan böyle, Biz sana Kur'ân'ı okutacağız da, sen onu 

unutmayacaksın."110 

İşte bundan sonra, ne zaman Cebrail (a.s.) gelir de vahiy getirirse, 

Peygamberimiz (sav) susar, onu dinler; Cebrail (a.s.) dönüp gidince, onun 

okumuş olduğu âyetleri, o nasıl okumuş idiyse aynen öyle ezberinden 

okurdu.111 Sonra da gelen ayetleri vahiy kâtiplerine yazdırırdı.  

Kur’an-ı Kerîm Mucizedir  

Kur'ân-ı Kerîm en büyük ve en devamlı mucizedir. Peygamberimiz (sav) 

şöyle buyurmuştur: 

"Peygamberlerden hiçbir peygamber yoktur ki, ona, insanların iman 

etmek zorunda kaldığı mucizelerin bir benzeri verilmemiş olsun! Bana verilen 

mucize ise, Allah'ın bana vahyettiği Kur'ân'dır! Bunun için, Kıyamet günü, 

                                                           
109 Kıyâme: 75/16-19. 
110 A'lâ: 87/6. 
111 İbn Sa'd, Tabakâtü'l-kübrâ, c. 1, s. 198-199, Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 1 , s. 

343, Buhârî, Sahih, c. 1, s. 4, Nesâf, Sünen, c. 2, s. 149-150. 
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Peygamberlerin en çok ümmetlisi ben olacağımı umarım!"112 

Her peygamberin, zamanına göre, peygamberlik dâvasını ispatlayacak 

bazı harikuladeleri, mucizeleri vardır; Hz. Musa’nın asasının yılana çevrilmesi 

gibi. Musa (as)’ın zamanında sihir yaygındı. Bunun için, Musa (a.s.) sihirden 

daha üstün ve baskın olan bir mucize getirip, muhataplarını iman etmek 

zorunda bıraktı. Hz. İsa (sav)’in zamanında tıp (doktorluk) yaygındı. Bunun 

için, İsa (sav) doktorluktan daha üstün ve baskın olan bir mucize getirdi: Ölüyü 

diriltti. Hz. Muhammed (sav)’in zamanında ise, fesahat ve belagat yaygındı. 

Bunun için, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) kavmine, bir fesahat ve 

belagat mucizesi olan Kur'ân-ı Kerîm'i getirdi. 

Peygamberimiz Muhammed (a.s.)dan önceki peygamberlerin mucizeleri 

kendilerinin vefatlarıyla sona ermiş, onları, o zaman hâzır bulunanlardan 

başkaları da görmemişlerdir. Peygamberimiz Muhammed (sav)’in mucizesi 

olan Kur'ân-ı Kerîm ise, Kıyamet gününe kadar devam edecektir.  

Kur'ân Kerîm; yalnız fesahat ve belagat yönünden değil, her yönden de 

bir benzeri daha ortaya konulamayacak bir mucizedir. Yüce Allah, bu gerçeği 

Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle açıklar: 

"(Ey Resûlüm!) de ki: Andolsun, insanlar ve cinler, şu Kitabın 

benzerini vücuda getirmek üzere biraraya toplansa ve birbirlerine 

yardımcı da olsalar, yine de onun benzerini getiremezler! Şanıma andolsun 

ki, Biz bu Kur'ân'da, insanlar için her mânâda nice türlüsünü 

açıklamışızdır. İnsanların pek çoğu ise, kâfirlikte ayak dirediler."113 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in vefatından önce Kur’an bir 

kitap haline getirilmedi. Çünkü vahiy devam ediyordu. Peygamber Efendimiz 

(sav)’in vefatı ile vahiy kesildi. Kur’an-ı Kerimim de bir kitap haline getirilmesi 

işi Hz. Ebu Bekir’in hilafetinde olmuştur.  Yemâme savaşında Kur'ân-ı Kerîm 

hafızlarından bir haylisinin şehit düşmesi, Kur'ân-ı Kerîm sahifelerinin bir araya 

toplanmasına sebep olmuştur. Çoğaltılıp meşhur İslam beldelerine dağıtılması 

                                                           
112 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 2, s. 451, Buhârî, Sahîh, c. 6, s. 97, Müslim , Sahîh, 

c. 1, s. 134, Zehebî, Târîhu'l-İslâm, s. 543. 
113 İsrâ, 88-89. 
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da Hz. Osman (ra)’ın hilafeti zamanında yapılmıştır. 

İşte bu Kur'an bugün bizim elimizdedir. Ona ne uydurma bir iftira ve ne 

de bir yalan karışmadan, aslı hiç bozulmadan, göklerden geldiği gibi, yazılı ve 

sözlü olarak elimize kadar sapasağlam bir şekilde gelmiştir. O, fesahat ve 

belağat sahipleri şairlerin, hatiplerin, edebiyatçıların, mütefekkirlerin sözlerine 

benzemez. Akıllara hayret veren eşsiz bir üslûba sahiptir. Çünkü o, mucize bir 

vahiydir. İnsanlara mutluluk yollarını göstermek için bir kılavuz, hayata hayat 

veren bir sistem için Rabbânî bir hidayettir. Benzeri ne ondan önce, ne de 

ondan sonra görülmemiş bir mucizedir. Yirmi üç yıl boyunca ferdî ve içtimaî 

olaylarla birlikte gerek oldukça ara ara ve grup grup indirilmiştir. Bu indiriliş 

şekli bile bir mucizedir. Böylece tedrici, aşamalı bir eğitim ve terbiye ile 

dünyayı hiç zorlamadan yavaş yavaş değiştirmiş, zıddı olan cahiliyeyi bitirip 

İslam barışını sağlamıştır. 

Bu kitap kadar kıymeti takdir edilerek okunan ve üstünde çalışılan 

başka bir kitap var mıdır acaba? Mümkün değildir! Âlimler, bu yüce Kitabı 

ilgilendiren her hususa büyük bir aşkla sarıldılar. Âyet ve harflerini, noktalı ve 

noktasız harflerini bile saydılar. Onda en uzun ve en kısa kelimeleri ve 

anlamlarını tesbit ettiler. Onu ilgilendiren her konuda eserler verdiler. 

Okunmasından açıklanmasına ve hayata uygulanmasına dair milyonlarca kitap 

yazdılar. Bütün bunları yaparken Allah Teâla’nın yanında bir mükâfatlarının 

olacağına inandılar. Çünkü böylece O’nun ezelî iradesini gerçekleştirmiş 

oluyorlardı. Onun içerdiği ve çevresinde dolaşan gaye ve hedeflerine hizmet 

eden, külliyât ve cüz'iyâttan bahseden ve kâinat, hayat ve insanla ilgili düşünce 

boyutlarını tasvir eden ilimlere gelince, İslâm âlimlerinin ne kadar büyük bir 

çaba ve gayret sarfettiklerini, onların metod ve kurallarını tesbit için olanca 

güçleriyle çalıştıklarını biliyoruz. Bu yolda nice mezhepler ve meslekler, 

düşünce ekolleri oluşmuş, nice eserler yazılmış,  bireysel ve toplumsal nice 

sorunlar ondan kaynaklanan çözümlerle ortaya konmuştur. Biz bunların 

şahitleriyiz! 

Kur'an'ın i'cazını onu anlayarak okuyan herkes hisseder. Dil ve 

edebiyattan biraz zevki olan herkes, Kur'an'ın ses ve anlam bütünlüğü içinde 

büyüleyiciliğini, nesir ile şiirin meziyetlerini, iç musikîsini, vezindeki 

biribirine yakın fasılaları ve yine kafiyeye lüzum bırakmayan üslûbunu görür. 
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Böylece herkesin kullandığı sıradan donuk kelimelerin, Kur'an'ın sağladığı 

i'cazın fırçası ile renk ve ahenkleri kullanılarak nasıl bir sanat şaheserine 

dönüştürüldüğünü hayretle görür. Edebiyatın bütün imkânları kullanılarak 

teşbih, istiare, kinaye ve mecaz nevilerinin kullanılmasında, akla ve kalbe aynı 

anda dokunulmasında, böylece her an okuma arzusu oluşturan ve hiç 

bıktırmayan o canlı üslubundaki başarıyı, birazcık tefekkürü olanlar ürpererek 

duyar ve yaşarlar.  

İşte Kur'an budur!  

Fikri beslerken, nasihat ederken, emir ve yasak koyarken, tarihi bir olayı 

anlatırken, yerlerden ve göklerden bahsederken, dağlardan, vadilerden, arıdan, 

çiçekten, ağaçtan, ırmaktan, denizden ve gemilerden dem vururken, bir yanda 

anlam ve ifadenin bütünlüğü, bir yanda belagat ve beyanın büyüleyiciliği, öbür 

yanda nağme ve musikinin âhengi, insanı emsalini yapmaktan aciz bırakıcı 

mucizeliği karşısında hayran bırakır! İnsan, ona hakkını vererek okudukça 

doyamaz; aynen İkrime b. Ebi Cehil gibi ağlar bağrına basar, coşar öperek 

başına koyar. Üstünde saatlerce tefekkür ederek düşünür, yeni manalar, 

işaretler ve zevklere ermekten mutlu olur.  

Kur'an işte budur! 

Söylediğinde sadece ve sadece hakkı söyler. Öğrettiğinde ancak doğru 

yolu öğretir. Tasvir ederse, hayat tablolarının en güzelini çizer. Gerçek 

manasıyla okunduğu zaman varlıkta onun sesinden başkası duyulmaz!114 

Yüce Allah; Kur'ân-ı Kerîm'i korumayı üzerine aldığını, Kur'ân-ı 

Kerîm'de şöyle açıklar: 

"Zikr'i (Kur'ân'ı) Biz indirdik Biz! Onun koruyucuları da, şüphesiz 

ki, Biziz!"115 

Vahyin Bir Ara Kesilmesi (Fetretü’l-Vahy) 

                                                           
114 Kur’an hakkında bazı faydalı bilgiler verdiğimiz internet sayfamıza bakabilirsiniz: 

http://www.cemalnar.com/islamiyat/18 
115 Hicr: 9. 

http://www.cemalnar.com/islamiyat/18
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Hz. Peygamber, ilk vahyin tedirginliğinden sonra Cebrâil’in yeniden 

görünmesini arzulamaya başladı. Böyle bir olayı merak etmemek mümkün 

müdür? Bu hali tekrar yaşamak arzusuyla sık sık Hira mağarasına gidiyordu. 

Belki de vahye ilgisini artırmak, göreve en üst düzeyde hazırlanmasını ruhuna 

iyice sindirmek için, belki de bundan sonra yaşayacağı bir kısım acı ve 

ıstıraplara alıştırmak içindir, her ne hikmetse günler geçiyor fakat melek bir 

türlü gelmiyordu. Önce korkmuş, sonra inanmış, benimsemiş ve sevmişti, ama 

şimdi de sanki kaybetmişti! Buna üzülmemek mümkün müdür? 

Burada çok önemli bir hikmet ve hayırlı sonuç daha vardır, o da 

Resulullah (s.a.s.)'ın Kur'an-ı Kerîmi kendiliğinden söylemediği gerçeğidir. Bu 

olay bunun açık ve kesin bir isbatıdır.  

Bu dönemde rabbinin kendisini terkettiği zannına kapılarak endişeli 

günler geçirdi. Aklına gelen bir kısım zanlar neredeyse kendisini helak 

edecekti. Kaynaklar “fetretü’l-vahy” denilen bu ara devrenin ne kadar 

sürdüğü hakkında farklı görüşler verir. On beş gün, birkaç ay diyenler olduğu 

gibi, bu ara dönemin üç yıla kadar sürdüğünü söyleyerek iyice abartanlar da 

vardır. Abartı diyoruz, çünkü bu süre alıştırılmışı bile unutturan anlamsız ve 

hikmetsiz bir uzunca süredir. Kaldı ki Allah Teâla’nın Resûlüne olan sevgi, 

şefkat merhameti, hiç heyecan ve endişeyle vahyi bekleyen Resulünü bu 

perişan vaziyette bırakır mı? Bu uzun süre ne sevgi ve şefkate, ne davet 

mantığına, ne görev bilincine hiç uygun düşer mi? Sonra İslam’a davet 

açısından bu beklemenin ne faydası var? Yeyüzü hak dine bu kadar muhtaç 

iken bu menfaatsiz bekleyişin üç yıl sürmesi abes değil midir?116 Bazı 

araştırmacılar bu farklılığı, toplam on üç yıl süren Mekke döneminin ilk 

başlarında yaşanan üç yıllık gizli davet bölümü ile karıştırmaktan ve bu 

dönemi tespitte yanılmaktan kaynaklandığını söylemişlerdir. Biz de bunu haklı 

bir yaklaşım olarak görürüz. 

                                                           
116 Muhammed Ebû Zehra da bu konudaki rivâyetleri değerlendirdikten sonra fetret-i 

vahyin müddetini üç yıl olarak bildiren rivâyetleri: "Allah'ın seçtiği kulu bu kadar 

uzun süre sıkıntıda bırakmayacağını" ileri sürerek reddeder ve bu müddetin ancak beş 

ay civarında olabileceği kanaatini belirtir (Muhammed Ebu Zehra, Hâtemü'n-nebiyyin, 

I, 311-313). 
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Bu “fetretü’l-vahy”, yani vahyin bir ara kesilmesi ne kadar sürdüyse, 

artık bitimine gelinmişti. Resûlullah bir gün Hira mağarasından dönerken 

Cebrâil’i tekrar gördü. Bekliyordu, istiyordu ama insan tabiatı gereği yine de 

korktu. Heyecanla evine gidip “beni örtünüz, beni örtünüz” diyerek yatağına 

girdi. Ancak biraz sakinleşince dostu Cebrâil (as) bu sefer evinde karşısına 

çıkarak Müddessir sûresinin ilk âyetlerini okudu (74/1-5). Bu olayı daha sonra 

kendisi şöyle anlatmıştır: 

"Bir gün giderken anıden gökyüzünde bir ses işittim. Başımı kaldırıp 

baktığımda Hira'da bana gelen Meleği yerle gök arasında bir kürsü üzerinde 

oturmuş gördüm. Ürpererek yere çöktüm. Sonra evime dönüp, 'Beni örtünüz, 

beni örtünüz' dedim. Bunun üzerine yüce Allah şu ayeti indirdi: "Ey elbisesine 

bürünen! Kalk ve insanları Allah'ın azabından sakındır. Rabbini büyük 

tanı. Elbiseni temiz tut. Azaba sebep olacak günahlardan uzak dur" 

(Müddessir, 1-5). Artık vahiy ardı arası kesilmeden gelmeye başladı."117 

“Ayette geçen “kalk ve uyar” emri Hz. Muhammed aleyhisselâmın, 

peygamber olarak tevhid dinini ve Allah’ın isteklerini insanlığa tebliğ etmekle 

görevlendirilişinin açık ilânıdır. Resûlullah efendimiz bu emri aldıktan sonra 

insanları tevhid dinine çağırmaya başlamış, son nefesine kadar da bu görevini 

sürdürmüştür. “Sadece rabbinin büyüklüğünü dile getir” emri, tevhid 

dininin en önemli unsuru olan “Allah’ın birliğine iman ve O’na kulluk” esasını 

ortaya koymaktadır. İslâm’ın bu temel ilkesinin hemen ardından gelen 

“Elbiseni temiz tut” emri ise Hz. Peygamber’in maddî olarak elbisesini 

necâset vb. pisliklerden temiz tutması, mânevî olarak da güzel ahlâkla 

bağdaşmayan davranışlardan ve günahlardan nefsini arındırması anlamında 

yorumlanmıştır (Zemahşerî, IV, 180-181). Âyetteki “siyâb”, yani elbise 

kelimesinin mecaz olarak kullanıldığını belirten ve bu kelimeye “amel, kalp, 

nefis, beden, aile, din, ahlâk” gibi farklı mânalar veren başka müfessirler de 

olmuştur (bk. Şevkânî, V, 374). Buradaki temizlik maddî mânada alındığında 

“elbise” bir örnek olup genel olarak beden temizliğinin, kezâ ev bark, mâbed 

vb. özel veya ortak alanların temizliğinin de bu buyruğun kapsamına 

girdiğinde kuşku yoktur. 5. âyette “Her türlü pislikten uzak dur” diye 

çevirdiğimiz cümle de dış temizlikten sonra inanç ve ahlâk temizliğini, iç 

                                                           
117 Buhari, 1:7, Müslim, 1:98, Tirmizi, 5:592. 
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arınmayı vurgulamaktadır. Sonuç olarak bu iki âyette, son derece veciz bir 

üslûpla, Hz. Peygamber’e ve onun şahsında müslümanlara hem maddî hem de 

mânevî temizlik emredilmiş olup, bu buyruğun daha ilk inen ve Hz. 

Peygamber’i risâlet görevine hazırlayan âyetlerde yer alması son derece 

anlamlıdır.”118 

Bu âyetlerde artık ilâhî tebliğleri insanlara ulaştırma zamanının geldiği 

belirtilmekte, bu görevi ifa ederken uyulması gereken genel davet esasları 

belirtilmekte, peygamberlik görevinin temel ilkeleri tespit edilmektedir. 

Bunlar aynı zamanda kıyamete kadar sürecek davet ve tebliğ çalışmalarının 

genel hatlarıdır. Hiç şüphesiz bu ilkelerin başında davetçinin Yüce Rabbine 

güvenmesi istenmekte, ayrıca maddî ve mânevî kirlerden uzak durması 

tâlimatı verilmektedir.  

Hz. Peygamber o andan itibaren önce ailesi, sonra dost ve akrabaları 

olmak üzere çevresindeki insanları İslâm’a davet etmeye başladı. Bu davet üç 

yıl kadar gizli olarak sürdü. Sonra nübüvvetin 4. yılından itibaren İslâm daveti 

açıktan yapılmaya başlandı. Bu dönemlerde yapılan kötülüklere, eziyet ve 

işkencelere sabırla katlanmak vardı. MuKâbeleye, kavgaya, cihada izin yoktu. 

Bunun sebeplerini ileride göreceğiz. Ancak hicretten sonra cihada izin verildi 

ve davet metodu olarak cihat ve kılıç da artık devreye girdi. Şimdi sırasıyla bu 

dönemleri görmeye çalışacağız. Ancak peygamberlik ile davet ve davetçi 

ilişkileri açık olduğu için, az önce zikredilen ayetler ve tefsirinde kısaca 

arzettiğimiz o davet, davetçi ve davetin temel esaslarını önce bir yakından 

görerek değerlendirelim istedik. 

 

 

 

 

 

                                                           
118 Bkz. Komisyon, Kur’an Yolu Tefsiri. 5/ 494-495.  
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DAVET ÜSTÜNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

 

 

 

Davet Nedir? 

Davet, Arapça bir kelimedir. Sözlükte çağırmak, seslenmek, 

adlandırmak, dua veya beddua etmek, ziyafete çağırmak, propaganda yapmak 

gibi anlamlara gelir. İslâm’da ise “davet” deyince, “Allah Teâlâ’ya ve O’nun 

biricik dini İslâm'a yapılan çağrı” anlaşılır. Biraz daha açarsak davet; İslâm 

dinini yayma ve Müslümanları dinî görevlerini yerine getirmeye çağırma 

demektir.  

Kur'ân-ı Kerîm'de ifade edildiğine göre da'vet, İslâmî inanç ve 

değerlerin kabul edilip uygulanmasını sağlamayı hedef alan bir faaliyettir. 

Muhatabı hem gayri müslimlere hem de Müslümanlardır. Buna göre tebliğ, 

irşad, vaaz, nasihat, inzâr, tebşîr, emri bi'1-ma'rûf nehiy ani'l-münker gibi 

terimler sözlük anlamları itibariyle da'vetten farklı olmakla birlikte uygulama 

ve gayeleri bakımından aynı veya yakın mânaları ifade etmektedirler. Bu 

sebeple da'vet ve tebliğ başta olmak üzere bu sayılan kavramlar sık sık 

birbirinin yerine kullanılmıştır. 

Kur'ân-ı Kerîm'de Hz. Peygamber "Allah'ın davetçisi" (dâiyallah) olarak 

nitelendirilmiş (Ahkaf 46/31) ve ona yüklenen da'vet vazifesi "da'vet et" emri 

yanında "tebliğ et", "hatırlat", "ikaz et" gibi daha başka kelimelerle de ifade 

edilmiştir. Ayrıca pek çok âyette Hz. Peygamber'in görevinin ancak "belâğ" 

olduğu zikredilmektedir (Mesela bkz. Al-i İmran, 3/20; Maide, 5/92; Ra’d, 

13/40). Tebliğ ile aynı kökten olan “belâğ” lafzı bütün bu âyetlerde "da'vet" 

mânasını ifade etmekte, öte yandan İslâm dinini yaymanın yegâne yolunun 

davet ve tebliğ olduğunu göstermektedir.  
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Davet Kim İçindir? 

Davet Allah’adır. Ancak sahih Allah inancını ve buyruğunu Kur’an ve 

sünnetten alınan İslam dini oluşturur. Çünkü “Allah Teâlâ katında geçerli tek 

din İslam’dır.  Bize O’nu ancak İslam doğru bir şekilde anlatır. Allah Teâlâ bu 

yüzden ancak İslam’dan razı olur.  

İslam sözlükte üç anlama gelir:   1-İtaat edip boyun eğmek. 2-Silme, 

yani barışa girmek, selâmete kavuşmak. 3-İbadette tam samimi olmak, ihlas ile 

hareket etmek. Buna göre İslam, Allah Teâla’nın Hz. Âdem’den son 

peygamber Hz. Muhammed (sav)’e kadar, bütün Peygamberleri aracılığı ile 

bildirdiği dine iman ve itaat etmek, ihlas ve samimiyetle dini yaşamak ve 

yaşatmak, böylece dünya ve ahirette barışı, huzuru ve mutluluğu yakalamaktır. 

Son peygamber Hz. Muhammed (sav) ile bu İslam dini tamamlanmış, 

insanlığın gelişim sürecine göre olgunlaştırıp geliştirilerek sunulan bu en 

büyük nimet, son peygamber ile en son olgun haline getirilmiş, kemale 

erdirilmiştir. 

Bunun neticesinde varılan kesin ilâhî hüküm şudur; İslam dışında kalan 

bütün dinler, nizamlar, sistemler, ilke ve ideolojiler batıldır, küfürdür. Küfre 

davet etmek bir Müslümana hem haramdır, hem de yakışmaz. Bazen değişik 

küfür çeşitlerinde İslam ilkelerine benzerlik, uygunluk ve paralellik olabilir. 

Sonuçta insan için vardırlar ve dinler dâhil büyük tecrübelerin mahsulüdürler. 

Biz bu hallerde bile kafalar karışmasın ve ayrıntılardaki hakikatler güme 

gitmesin için “İslam’a” davet ederiz. Bazen bütün içinde bir ayrıntı fevkalade 

önemlidir ve insanı İslam çerçevesinden bile çıkarabilir. O yüzden yabancı 

kavramlarla İslam’a daveti hoş görmüyoruz.  

Daveti Kim Yapar? 

Davet ile doğrudan görevlendirilen öncelikle peygamberlerdir. Daha 

sonra ona inanan bütün Müslümanlardır. Bugün ise daveti haliyle Resulullah 

Efendimiz (sav) adına onun yolundan giden ve ona itaat eden Müslümanlar 

yapar. Davet işi, hiç şüphesiz Müslümanların kaçınılmaz görev ve 

sorumluluklarından birisini oluşturmaktadır. Gücü, bilgisi ve bulunduğu 

konumu nispetinde ayrı ayrı her Müslüman, kimisi doğrudan kimisi dolaylı 
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olarak üzerine düşen kadarıyla davet ve tebliğ vazifesini yerine getirmekten 

sorumludur.  

Hiç şüphesiz davet engin bir bilgi, geniş bir kültür, uzun bir zaman 

diliminde kazanılan tecrübe ile birlikte aklî ve naklî ilimlere, kaide ve 

kurallara dayalı olarak yapılırsa, elbette daha başarılı olur. Bazı insanların 

ilimsiz, ilkesiz, kuralsız ve birikimsiz olarak başvurdukları gelişi güzel 

davetler, kaş yapayım derken göz çıkarmalara da sebep olabilir. Şu da 

unutulmamalıdır ki, kişiye hidayeti veren, imanı nasip eden Allah Teâlâ’dır: 

“Onları hak yola getirmek senin görevin değil, lakin Allah’tır ki 

dilediğini doğru yola getirir.” (Bakara, 2/272)  

“Sen onların hidayete gelmelerine ne kadar düşkün olsan da, şunu 

bil ki: Allah dalalette bıraktığı kimselere hidayet vermez. Onlara yardım 

eden de bulunmaz.” (Nahl, 16/37) 

“Biz bu Kitabı, insanların faydası için sana hak ve gerçek olarak 

indirdik.  Artık kim doğru yola girerse kendi yararına olarak girer,  kim 

de yoldan saparsa kendi aleyhine olarak sapar.   Sen onlar üzerinde bekçi 

değilsin.” (Zümer, 39/41)  

“Onlara va’dettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, 

(göstermeden) senin ruhunu alsak da senin görevin sadece tebliğ etmektir. 

Hesap görmek ise bize aittir.” (Ra’d, 13/40)  

Kur'ân âyetlerinde davet ve tebliğ, Müslümanların temel vasıflarından 

sayılır. Meselâ Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: 

" Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, 

kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz." (Al-i İmran, 3/110)  

Bu görevin mutlak gerekliliği, şu âyetten açık bir şekilde 

anlaşılmaktadır:  
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" Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir 

topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.” (Al-i İmran, 3/104)   

Hz. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz de şöyle buyurur:  

"Sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin; gücü yetmezse 

diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin, ki bu imanın en 

zayıf derecesidir."   

Bir kâfirin İslam’a davet etmesi pek düşünülemez ama olursa da bakılır, 

eğer bir art niyet, bir çarpıtma ve saptırma yoksa insanî açıdan teşekkür edilir. 

Davet Kime Yapılır? 

Davet insana yapılır. Muhatap müslim veya gayr-i müslim olsun, 

insandır. Bu bakımdan “davetin muhatabı herkestir” diyebiliriz. Ama öncelik 

belki gayr-i müslim insanlardır. Tebliğ, daha çok onlara yapılır. Fakat davette 

Müslümanlara dönük öğüt, nasihat, irşat, va’z, uyarma, iyiliği emretme ve 

kötülüğü nehyetme vs. de olabilir. Bu açıdan bakınca davetin kapsamı çok 

geniştir. 

Davet  Niçin Yapılır? 

Davetten amaç insanlara Yüce Yaratıcıyı ve dinini tanıtmaktır. Bir 

başka ifade ile onları dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu kılmak için 

çabalamaktır. Bu Allah tarafından peygamberlere ve mü’minlere verilen bir 

vazifedir. Böylece davetçi mü’min, kendisine verilen emri yerine getirerek 

Allah Teâlâ’nın rızasını kazanacaktır. Amaç bu rızayı kazanarak kullukta 

başarılı olmaktır. Ancak şu da bir gerçektir ki, davet başarılı olursa bundan, 

gerek vazifede başarılı olmanın, gerekse daha güzel bir sünyada yaşamanın 

mutluluğu ile elbette davetçiler de faydalanacaktır.    

Davet, Allah Teâlâ için yapılır. Amaç onun razı olduğu İslam dinini 

öğretmek ve yaşatmaktır. Hatta onu hayata hâkim kılarak bütün dinlere üstün 

yapmaktır. Davette bu niyet ve ihlas çok önemlidir. 
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“Bu fitne (işkence) ortadan kalkıp din ve itaat yalnız Allah’a 

mahsus oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkârdan ve tecavüzden 

vazgeçerlerse, bilin ki zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.” (Bakara, 

2/193) 

“Dünya da fitne kalmayıp din, tamamen Allah’a ait oluncaya kadar 

onlarla savaşın. Eğer fitneden vazgeçerlerse, onları bırakın. Allah zaten 

onların yaptıklarını hakkıyla görmektedir.” (Enfal, 8/39) 

“Bütün dinlere üstün kılmak için Resûlünü hidayet ve hak dinle 

gönderen O’dur. Buna şahit olarak Allah yeter.” (Fetih, 48/28) 

Davette Ücret Var mıdır? 

Davette ücret elbette vardır ve bu ücret Allah Teâlâ’ya aittir ve dahi çok 

büyüktür. Dolayısıyla davetçinin tek baktığı nokta Allah Teâlâ’nın  rızası ve 

vereceği mükâfatıdır. İhlas ve samimiyet bunu gerektirir. 

Bunun ötesinde belki ganimet malları kazanabilir, belki insanlardan 

maddî manevî bir ücret, bir ödüllendirme olabilir. Bunları almakta bir beis 

yoktur. Fakat davetçi bilir ki asıl amaç bunlar değildir. O yüzden davetçi asla 

bunları beklememeli, kimseden asla bir karşılık ummamalı, ihlas ve 

samimiyetle yapması gereken bu amele asla şirk ve riya karıştırmamalıdır. Bu 

mesele bu işte en önemli esaslardandır. Yoksa Allah katında bir mükâfatı 

olmaz, üstelik cezası olur. Bütün Peygamberler davetlerini ücretsiz 

yapmışlardır. İnsanlardan bir karşılık istememişlerdir. Davette asıl olan da bu 

güzel ilkedir: 

“İşte onlar Allah’ın hidayet verdiği kimselerdir. Sen de onların 

yolundan yürü ve de ki: "Ben risaleti tebliğden dolayı sizden bir ücret 

beklemiyorum. O, bütün milletler için bir öğütten, irşaddan 

ibarettir.” (En’am, 6/90) 

“Eğer bu tebliğimden yüz çevirirseniz benim kaybedeceğim bir şey 

yok!  Çünkü ben sizden ücret beklemiyorum ki! Benim ücretimi siz 

veremezsiniz. Benim mükâfatım ancak Allah’a aittir  ve bana, O’na teslim 

olanlardan olmam emredilmiştir.” (Yunus, 10/72) 
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“Hâlbuki sen bu tebliğ karşılığında onlardan herhangi bir ücret de 

istemiyorsun.  Kur'an, sadece bütün insanlar için bir derstir, evrensel bir 

mesajdır.” (Yusuf, 12/104) 

Bu yüzden davet işi hasbîlik, diğergamlık ve fedakârlık ister. Bütün 

bunların dinamiği ise, Allah Teâlâ’ya karşı samimî bir iman, ihsan, ihlas, 

tevekkül ve teslimiyettir. 

“De ki: "Benim bu hizmet için sizden istediğim hiç bir ücret yoktur. 

Tek isteğim, Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen insanlardır." (Furkan, 

25/57) 

“Onun için sen durma hakka davet et ve sana emredildiği tarzda 

dosdoğru ol,  sakın onların keyiflerine uyma ve şöyle de:  "Allah hangi 

kitabı indirmişse ben ona inandım. Hem bana, aranızda adaletle 

hükmetmem emri verildi.  Allah bizim de sizin de Rabbinizdir.  Bizim 

işlerimizin sorumluluğu bize, sizinkilerinki ise size aittir. Bizimle sizin 

aranızda bir tartışma sebebi yoktur. Allah hepimizi bir arada 

toplayacaktır. Hepimiz de O’nun huzuruna götürüleceğiz." (Şura,42/15) 

Davet Kurumları 

Davetçi de nihayet bir insandır. Hayatta onun da temel ihtiyaçları vardır. 

Asıl olan, elinin emeğini yemesidir. Ancak çağımız ihtisas ve iş bölümü 

çağıdır. Bu yüzden Müslümanlar sırf davet için insan yetiştirip kullanırken, 

gerek devlet, gerekse vakıflar, dernekler veya başka sivil toplum kuruluşları 

kanalıyla onlara belli bir ücret verilmesi, Allah Teâlâ’nın rızasına, ihlas ve 

samimiyete, hasbîliğe aykırı değildir. Ahiretteki sevaplarını da inşallah 

düşürmez. Bilindiği gibi “ameller niyetlere göre değerlendirilir.”119 

“İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, 

günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun; çünkü 

Allah'ın cezası çetindir.” (Maide, 5/2) 

                                                           
119 Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155; Ebu Davud, Talak, 11. 
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Davetin Sevap ve Fazileti 

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah 

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 

“İnsanları doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı gibi 

sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını 

sapıklığa çağıran kimseye de, kendisine uyanların günahı gibi günah verilir. 

Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez.”120 

İleride Hayber Fethinde göreceğiz inşallah, Peygamber Efendimiz (sav) 

sancağı Hz. Ali’ye verirken şöyle uyardı: 

- “Acele etmeden, gayet sakin bir şekilde onların yanına var, kendilerini 

İslâm’a davet et, uymaları gereken ilâhî yükümlülükleri kendilerine haber ver. 

Allah’a yemin ederim ki, senin vasıtanla Allah’ın bir tek kişiye hidâyet 

vermesi, senin için kırmızı develere sahip olmakdan daha hayırlıdır”121. 

Daveti İstismar 

 Davet değerli bir iş olduğu için bunu yapanlar, hele de başarılı olanlar, 

insanlar tarafından sevilir, sayılır, iltifat edilir, yüce makamlara layık görülür 

ve mükâfatlandırılmak istenirler. Bu tabii bir durumdur. Böyle olması tabii 

olduğu kadar gereklidir de. İnsanların gördükleri iyiliğe teşekkür etmesi, dinen 

istenen ve olgun kişilerden de beklenen bir erdemdir.  

Bu gibi karşılıklı güzelliklere elbette sevinilir, ilahî bir lütuf ve kerem 

olarak şükredilir. Bu güzel duygular, yeni güzel işler için gayret ve çabaya 

enerji edinilir. Ama asla gurur, kibir, enaniyet, kendini beğenme ve başkalarını 

küçük görme gibi günahlara, nefsî, dünyevî ve şeytanî tuzaklara ve tehlikelere 

düşmemeye dikkat edilir. 

Ne var ki bu samimi ve yerinde güzel olan duygular, maalesef bu işin 

ehli olmayan, henüz kalbî ve ruhî kıvamını bulamayan bazı menfaatperest 

                                                           
120  Müslim, İlim 16. Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd, Sünnet 6;Tirmizî, İlim 15; İbni Mâce, 

Mukaddime 14. 
121 Buharî, Fazailu’s Sahabe 9; Müslim, Fazailu’s Sahabe 34. 
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insanların istismarına sebep olabilir. Geçmişte ve günümüzde bu tür insanlara 

rastlanmıştır, her zaman rastlanabilir de. Başkalarına da zarar veren bu tür 

davranışların olmaması için mümkün mertebe tedbirler alınmalıdır.  

Bir davetçi, Allah’ın bu dini facir ve fasıklarla da te’yid edebileceğini 

hatırlayarak kendine çeki düzen verip nefsini daima hesaba çekmelidir. 

Maalesef tarih boyunca mukaddes dini süflî menfaatlerine alet eden azgın 

istismarcılar hep olmuştur. Bu da dini faaliyetlere maalesef çok zarar 

vermiştir. Bu bakımdan sadece davetçiler değil, İslam toplumu da uyanık 

olmak zorundadır. 

Bir insanın davetten amacı, yukarıda söylendiği gibi Allah rızası değil 

de dünyalık çıkarları elde etmek için ise, kendine çok yazık etmiştir; belki 

bunlara erişir ama Allah Teâlâ’nın sevgisini kaybeder. Hatta bir ibadet olan 

davet işine insanları da kattığı için riyaya düşmüştür o adam; sevap kazanmak 

şöyle dursun, ayrıca “küçük şirk” de denilen bu riyakârlığının cezasını mutlaka 

çekecektir. Hadis-i şerifi hatırlatmıştık ya: “Ameller niyetlere göredir.”122 

Daveti Terkin Cezası  

İslâm'a davetin önem ve gerekliliğini açıkça ortaya koyan bir başka 

husus da, âyetler ve hadislerde bu görevi terk edenlerin acı âkıbet ve 

cezalarının belirtilmiş olmasıdır. Allah'ın âyetlerini ve ilahî hakikat ve 

doğruları muhtaçlarına tebliğ etmeyenler, hem Allah'ın, hem de lânet etme 

şanına erenlerin, yani lisan-ı haliyle bütün bir mahlûkatın lânetine uğrarlar:  

"İndirdiğimiz o açık açık âyetlerimizi ve doğruyu -Biz, kitapta 

insanlara onu pek açık bir sûrette bildirdikten sonra- gizleyenler (yok 

mu?) İşte onların hâli, onlara hem Allah lânet eder ve hem lânet etmek 

şânından olanlar lânet eder." (Bakara, 2/159) 

Peygamber Efendimiz de şöyle buyururlar:  

"İsrâiloğulları arasında zulüm yaygınlaştığı zaman onlardan biri, 

diğerini bir günah işlerken görür ve önce o işten sakındırırdı. Fakat ertesi 

                                                           
122 Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155; Ebu Davud, Talak, 11. 
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günü, o adamla oturup kalkabilmek, yiyip içebilmek (menfaat sağlamak) için 

gördüğü kötülükten sakındırmazdı. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak onları 

birbirine düşürdü ve haklarında:  

“İsrâiloğullarından olup da küfredenlere Dâvûd'un da, Meryem 

oğlu İsa'nın da diliyle lânet olunmuştur. Bunun sebebi, isyan etmeleri ve 

ifrata sapmaları idi. Onlar, işledikleri herhangi bir fenalıktan birbirlerini 

vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta devam ettikleri (o hâl) ne kötü 

idi!”   âyetlerini indirdi.  

“Evet, siz de, ya zalime engel olursunuz ve onu hakka çekersiniz; ya da 

bu durum sizin başınıza da gelir." 123 

  Fert ve toplum olarak daveti ve gereklerini terk etmek, doğrudan 

doğruya kendini tehlikeye atmak demektir. Nitekim şu ayeti böyle tefsir 

etmişlerdir: 

“Allah yolunda harcama yapın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye 

atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever.” (Bakara, 195) 

Ayetin başındaki “Allah yolunda harcamak“, sözün gelişinden 

anlaşılacağı üzere öncelikle İslam’a davet etmek adına çalışıp çabalamak, onu 

bütün insanlığa götürüp duyurmak, buna engel olmaya çalışan zalimlerle Allah 

yolunda savaşmak ve cihad etmek, bunun malî yükünü karşılamak için 

harcamada bulunmaktır. Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını kazanmak maksadıyla 

Allah’ın dinini tebliğ ederek yaymak ve yüceltmek; O’nun istediği hayat 

nizamını tesis etmek ve devam ettirmek için tasadduk etmektir. İslam 

toplumunu ayakta tutmak için gerekli olan câmi, okul, hastane, yol, köprü, 

çeşme, gibi sosyal hizmet veren hayır müesseselerini kurmak için malî 

fedakârlıkta bulunmaktır. Bu harcamalar, müslümanların dinî ve manevî 

hayatlarını canlı tutma açısından olduğu kadar, toplumun emniyetinin 

sağlanması ve geliştirilmesi açısından da pek büyük bir öneme sahiptir. 

Dolayısıyla müslümanların bu fedakârlıktan uzak kalmaları, kendi elleriyle 

kendilerini tehlikeye atmaları mânasına gelmektedir. Eğer cimrilik yapar ve 

                                                           
123 İbn Mâce, Fiten, 20; Tirmizî, Tefsîru Sûrati'l-Mâide, 7. 
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Allah yolunda harcamada bulunmazlarsa dünyada mağlup, makhur ve 

mahkûm olurlar; âhirette de çetin bir hesap ve büyük bir azaba uğrarlar. 

Âyet-i kerîmenin iniş sebeplerinden birisini şu olay ne güzel anlatır: 

Emevîler devrinde, Hâlid b. Velid’in oğlu Abdurrahman’ın komutasındaki 

İslâm ordusu, Allah Resûlü’nün İstanbul’un fethiyle ilgili müjde ve iltifâtına 

nâil olmak ümîdiyle yola çıkmıştı. Ordunun içinde İstanbul’un övünç kaynağı 

Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a.) da bulunmaktaydı. Rumlar arkalarını şehrin 

surlarına vermiş savaşırlarken, Ensâr’dan bir zât, atını Bizanslıların ortasına 

kadar sürdü. Bunu gören mü’minler; “Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye 

atmayın!” (Bakara 2/195) âyetini hatırlayarak: 

- Lâ ilâhe illâllah! Şuna bakın! Kendini göz göre göre tehlikeye atıyor! 

Dediler. Bunun üzerine Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri şöyle dedi: 

- Ey mü’minler! Bu âyet, biz Ensâr hakkında indi. Allah, Peygamberi’ne 

yardım edip dînini gâlip kıldığında biz, «Artık mallarımızın başında durup 

onların ıslâhı ile meşgul olalım» demiştik. Bunun üzerine Allah Teâlâ bu âyeti 

vahyetti. Bu âyet-i kerîmedeki «kendi eliyle kendini tehlikeye atmak»tan 

maksat, bağ ve bahçe gibi dünya malıyla uğraşmaya dalıp, cihâdı terk ve ihmâl 

etmemizdir.”  

Bu sebeple Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a.), seksen yaşının üzerinde olmasına 

rağmen cihâdı terk etmedi. Şehîd olup İstanbul’a defnedilinceye kadar Allah 

yolunda savaşmaya devam etti. (bk. Ebû Dâvûd, Cihâd 22/2512; Tirmizî, 

Tefsir 2/2972)124 

Davetin Metodu  

Davetin nasıl yapılacağına gelince, bu başlı başına bir kitaptır. Bu 

konuda telif ve tercüme bir hayli esere sahibiz hamdolsun. Allah Teâlâ’ya 

hamdolsun, bizim de bu konuda bazı kitaplarımız vardır. Hatta nasip olursa 

tecrübelerimizi de yansıtan başka çalışma arzumuz ve planımız vardır.  

                                                           
124 Bkz. Ömer Çelik, Kur’an Meal ve Tefsiri, Bakara 195. 
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Burada kısaca şunu söyleyebiliriz: İslâm davetinin ilk öğretmeni 

Peygamber Efendimizdir. O’nun yaşayışı, davranışı ve sözleri davet işinde ilke 

ve ölçülerin kaynağıdır. Zaten o da bunları Kur’an-ı Kerimden almıştır. Bu 

açıdan bakıldığında usul ve yöntemi Kur’an ve sünnetten alınan davet ve 

tebliğ, gerçekten çok ciddi bir iştir ve kendine göre belli kaide ve kuralları 

vardır. Yine daveti yapanın da uyacağı belli bir usül ve âdâb vardır. Hiç 

şüphesiz davetin değeri de, başarısı da bunları uygulamaktan geçer.  

Ancak günün değişen şartları ve gelişen araç gereç ve imkânlarına göre 

farklı bir takım metotlara başvurarak, zaman ve zemine uygun davranmak, 

sünnetten ayrılmak sayılmaz. Bu hikmetli metot, Hz. Peygamber'in hem davet, 

hem de devlet ve toplum yönetiminde sürekli başvurduğu usullerden birisidir. 

Davet ve Hikmet 

Hiç şüphesiz sabırla davranarak davet ve tebliğde bulunmak, insanları 

hikmetli sözler ve güzel öğütlerle Allah'ın yoluna çağırmak Allah Teâla’nın 

Kur'an'a kulak veren her mümine ilâhî bir emridir: 

"(Ey Muhammed) Sen (insanları) Rabbinin yoluna hikmet ve güzel 

öğütlerle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücâdele et."125  

Bu ayette söz konusu olan "hikmet" kişinin tebliğ sırasında dikkatli ve 

basiretli olması, bunu körü körüne yapmamasıdır. Aynı zamanda hitap edilen 

kişinin zihin, yetenek ve şartlarını göz önünde bulundurulmasını ve mesajın 

bunlara uygun bir şekilde iletilmesini gerektirir. "Güzel öğüt" ise, kişinin 

muhatabını sadece aklî, mantıkî ikna metotlarıyla değil, aynı zamanda 

duygularını cezbederek de inandırmaya çalışmasıdır. Bu ayette geçen 

"Onlarla en güzel şekilde mücadele et" emri de, tebliğ vazifesini ciddi bir 

şekilde yerine getirmeyi talep etmektedir. Buna göre tebliğci, tatlı bir dile 

sahip olmalı, tebliğde soylu bir davranış göstermeli, cezbedici, akla ve mantığa 

                                                           
125 Nahl, 16/125. 
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uygun fikirleri öne sürmeli ve muhatabını en güzel bir şekilde ikna etmeye 

çalışmalıdır.126 

Tebliğ ile meşgul olanlar, insanlar arasında ayırım yapmadan, genç 

ihtiyar, kadın erkek, zengin fakir, hasta sağlam, yöneten yönetilen, suçlu 

suçsuz herkese tebliğde bulunmalıdırlar. Ölüm döşeğinde olan insana bile 

İslâm tebliğ edilmelidir. Çünkü o, halet-i nezide, yani hayatın bitip ölüm 

emarelerinin başladığı son an hariç,  iman ettikten sonra vefât ederse, ahireti 

kurtarılmış olur.127  

Kur'an, Allah'ın en büyük düşmanlarına bile tebliğin götürülmesini 

emreder. Hem de onları kırmadan, ezmeden, lânetlemeden ve onlara 

öfkelenmeden bu vazifelerinin yerine getirilmesi gerektiğini vurgular:  

"(Ey Musa ve Harun) Firavun'a gidin, çünkü o azmıştır. Ona 

yumuşak ve tatlı bir sözle tebliğde bulunun. Belki öğüt alır veya Allah'tan 

korkar."128 

İnanan insanların tebliğ vazifelerini yerine getirmeleri ve yeryüzünde 

kendisine tebliğin ulaşmadığı hiç kimsenin kalmamasını hedeflemeleri gerekir. 

Ancak bu durum, tebliğcileri mes'uliyetten kurtarır. Nitekim Yüce Allah bir 

ayette, Hz. Musa ve ona bağlı olanların tebliğe ısrarla devam etmelerini 

faydasız gören bazı insanlardan söz ederken, şöyle bir açıklamada 

bulunmuştur:  

"İçlerinden bir topluluk, "Allah'ın helâk edeceği yahut şiddetli bir 

şekilde azaba uğratacağı bir kavme hâlâ ne diye tebliğe 

bulunuyorsunuz?" dediler. Tebliğe devam edenler şu cevabı verdiler: 

                                                           
126 Bkz. el-Kurtubî, el-Camiul'i-Ahkâmi'l-Kur'ân, Kahire 1967, X, 200; er-Razî, et-

Tefsiru'l-Kebir, Mısır 1937, XX, 138 v.d.; ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, Kahire 1977, III, 

167. 
127 Madem imanı kabul ve redde son sözü söyleyecek Allah Teâla’dır, bize düşen, o 

işe karışmadan gerekeni yapmaktır, öyle değil mi? 
128 Tâhâ, 20/43, 44. 
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Rabbiniz huzurunda özür beyanı yüzünden, bir de belki kendilerine gelir, 

korunurlar ümidiyle."129 

Tebliğ vazifesini yerine getirme, herkese son nefesine varıncaya kadar 

bir nevi farzdır. Bununla beraber, dünyada hiçbir hususta ümitsizliğe düşmek 

caiz değildir. Her ne kadar günahkâr olurlarsa olsunlar, insanların tövbe ve 

takvasını arzu ve ümit etmek de bir vazifedir. İnsanlığın hali sürekli 

değişmededir ve kader sırrı meydana gelişinden önce bilinmez. Ne bilirsiniz, 

bu güne kadar hiç söz dinlemeyen bu insanlar belki yarın dinleyiverir ve 

sakınmaya başlar veya bütün bütün sakınmazsa bile belki biraz sakınır ve bu 

sayede azabı hafifler. Her halde tebliğde bulunup öğüt vermek, tebliği terk 

etmekten evlâdır. Kaldı ki muhatabın kabul edip etmemesi farkretmez, zira 

insan bu güzel ameli işlediğinde anında sevabını alır; kaybı yok ki, ne diye 

üzülsün ve ümitsizliğe düşsün? 

Davetin Son Peygamberi        

Bizim hamdolsun öyle bir peygamberimiz var ki, kalbinde 

yaratılmışlara karşı sevgi, şefkat ve merhamet, Allah Teâla’nın “raûf” ve 

“rahîm” sıfatlarını bizzat ondan alacak kadar engin, büyük ve coşkundur.130 

İnsanların ayağına kadar gidiyor, evde, sokakta, toplantı yerlerinde Kur’an 

okuyor, açıklama yapıyor, yeni dine davet ediyor. Dışardan gelenlerin 

çadırlarını dolaşıyor, “beni biraz dinler misiniz?” diyor. Kalbinin alevlerini 

saçıyor ateşten kelimelerle. Uyarıyor insanları, öğüt veriyor. Âlemin efendisi 

olmanın yollarını gösteriyor onlara. 

Oysa insanların çoğu o zaman maalesef onun kıymetini bilmiyorlar, 

tıpkı kendilerinin kıymetini bilmedikleri gibi. Ona karşı çok da oralı değiller; 

önceleri laubali davranıyorlar, umursamaz davranıyorlar kendisine. Zaten 

insanlar öteden beri nasihatı çok da sevmezler. Ama bu sefer daha başka bir 

nasihattı. Bütün bir hayatı ve alışkanlıkları değiştiren bir davetti. Keyflerine 

limon sıkıyordu bu vaazlar. Yüzlerini ekşitiyor, buruşturuyorlardı. Bazen kaba 

davranıyor, dinlemiyorlardı mesela, yüz vermiyorlardı.  Bazen de insanlıktan 

                                                           
129 Ârâf, 7/164. 
130 Tövbe,  



216 

 

çıkıp kendi iyilikleri için konuşan bu insanı eziyet ve işkence ile susturmaya 

çalışıyorlardı.  

Öyle bir peygamberimiz var ki bizim, her gün yeniden “bismillah” 

diyerek gidiyor insanlara. Biraz sonra alay edileceğini, hakaret göreceğini bile 

bile. Gidiyor insanlara, “belki inanırlar da kurtulurlar” diye, kendisinin yüzüne 

tükürenlere, yakasını yırtanlara, arkadaşlarını döven ve sövenlere, eziyet ve 

işkence edenlere…  

Öyle bir peygamberimiz var ki bizim, değer veriyor insanlara. Bilgi 

veriyor, emek veriyor, yaşamayı öğretmeye çalışıyor, mutluluk dağıtmak 

istiyor herkese. Toplumun ekâbirine de, ezilmişlerine de, fakirine de zenginine 

de, hastasına da sağlıklısına da, garibine de kölesine de iyilikler sunuyor, birlik 

ve beraberlik, huzur ve barış, hak ve adalet kazandırıyor. Her türlü kötülüğü, 

zulmü, fuhşu yeriyor. Elinden tutuyor gencin yaşlının… 

Ama o toplumun elitleri kışkırtıyorlar insanları ona karşı. Değer 

vermiyorlar ona ve arkadaşlarına. Her kaba sözü “nişan” gibi takıyorlar 

göğsüne. Ama o peygamber yine de onlara gitmeye devam ediyor. Ve kendini 

helak edercesine hizmet ediyor onlara, imanları ve mutlulukları adına. Sadece 

yapması da yetmiyor. İçinden üzülüyor da, yiyor bitiriyor kendisini… 

Onun bu yiyip bitirmeleri Onu gönderenin gözünden kaçmıyor tabi. 

Çünkü O’nun gözünden hiçbir şey kaçmaz. O her şeyi bilir, her şeyden 

haberdardır. Öyle ya, kendisi yaratmıştır, “yaratan bilmez mi?”131 

Biliyor ve uyarıyor: “Onlar iman etmiyor diye üzüntüden nerdeyse 

kendini yeyip tüketeceksin.”132 

“Eğer dileseydik onlara gökten öyle bir mûcize indirirdik ki, onun 

karşısında ister istemez boyun bükerlerdi.”133   

“Şimdi, bu söze inanmazlarsa, demek sen onların ardına düşüp 

nerdeyse kendi kendini yiyip tüketeceksin!”134 
                                                           
131 Mülk 67/14. 
132 Fatır, 35/8;  
133 Şuara, 26/3-4 
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“Hiç kötü işleri kendisine güzel görünen kimse, iyilik edip dürüst 

işler işleyen kimse gibi olur mu?  Allah dilediğini sapıklık içinde bırakır, 

dilediğini doğru yola iletir.   O halde insanlardan ötürü üzülüp kendini 

mahvetme! Çünkü Allah onların bütün yaptıklarını bilir.”135 

Evet, Allah dileseydi inkâr edenlerin, imana girmelerini gerektirecek 

mucizeler gösterirdi. Fakat Onun hikmeti, insana verdiği akıl, irade gibi 

kabiliyetlere göre insanlık şahsiyetine yaraşan bir hürriyet vermeyi dilemiştir. 

Allah insanın, gerek tekvini kâinat kitabına, gerek tenzili kitabına yerleştirdiği 

ayetleri inceleyerek hidayeti kabul etmesini beklemektedir. İnsan bu imtihan 

dünyasında gerçeğe yönelmekle gelişme ve yükselme imkânı bulmaktadır. 

Bu ayetler Hz. Peygamberi tenkit ve azarlama gibi kaba bir duygu ve 

düşünceyle açıklamak büyük bir anlayışsızlık olur. Aksine bir övgüdür, 

tanıklıktır ve tesellidir. Onun (sav) tebliğ görevine ve insanların hidayete 

gelerek ebedi helakten kurtulmaları davasına ne kadar gönülden bağlandığını 

ifade ederler.   

Davetin Tarihî Süreci 

İslâm Allah Teâlâ’ya ait biricik dindir. Onun katında geçerli olan sadece 

İslam dinidir. Onun dışındaki dinler asla bizim anladığımız manada bir din 

değildir. Ama biz insanlar, batıl, hurafe ve insanlar tarafından uydurulan 

sapkın dinlere de sırf bir ifade zorunluluğundan ötürü din demek 

mecburiyetinde kalıyoruz. 

Allah'a davet peygamberlerin en temel vazifeleridir. Zira Allah Teâla 

onları kendisiyle kulları arasındaki iletişimi sağlamaları için seçmiştir. 

Ümmetin âlimleri de davet, tebliğ, irşat, nasihat ve ilim öğretmede 

peygamberlerin vârisleridir. Bu açıdan bakıldığında aynı vazifeleri onlar da 

yüklenmeye mecburdurlar. Bu sebeple onlar davetin usul, metot, yöntem ve 

yollarını peygamberlerden öğrenmişlerdir. Eğer bir davet bu usul, tavır ve 

yollarla olmazsa maksat yerini bulmaz. Belki de sünnete aykırılık yeni bir 

kısım ayrılık ve çatışmalara sebebi olur. 

                                                                                                                                            
134 Kehf 18/6. 
135 Fatır, 8. 
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Bu usulün köklerini bütün peygamberlerde buluruz. Ancak Kur’an Hz. 

Musa ve Harun peygamberlerden diğerlerine göre daha çok bahseder. Haliyle 

davet konusunu da onlara öğretilenlerde daha çok buluruz. Her peygamber 

kadar her davetçinin de aklında bulunması gereken metot ve yöntemlerdir 

bunlar. Bu iki peygamber Firavun gibi mütekebbir, zâlim ve zorba bir adama 

ve çevresindekilere gönderilmelerine rağmen onunla konuşurken nazik ve 

yumuşak bir dil kullanmakla emredildiler. Çünkü bu yumuşak ve nazik dil 

belki onların sözlerinin itirazsız dinlenmesine, anlaşılmasına ve öğütlerinin 

alınmasına sebep olabilir. Belki düşünür de Allah'tan korkarlardı. Bu sebeple 

halkı Allah'ın dinine çağırırken nâzik ve yumuşak olmak bizim üzerimize daha 

fazla düşen bir görevdir. Çünkü sıradan insanlar Firavun gibi kibirli, zâlim ve 

zorba değildir. Kendi ekmeklerini kazanmakla uğraşan, hayat mücadelesinde 

ömür tüketen kimselerdir. 

Kur'an-ı Kerim, kâfirlere Peygamberler vasıtası ile yapılan inzar, yani 

uyarı kıssaları ile doludur, fakat onların hiç biri inkâr edicilerin alaylı sözlerine 

ve hakir gören davranışlarına karşı kötü söz kullanmamışlardır. Bilakis kâfirler 

onlar için hep hakaret edici ve aşağılayıcı olmuşlardır. Buna rağmen 

peygamberler “Ey kavmim” diyerek onları dışlamadıklarını göstermiş, 

ithamları ciddi ve nazik bir dille geri çevirmiş, beşir / müjdeleyici ve nezir / 

uyarıcı olmaya devam etmişlerdir. Hiçbir zaman kötülükte onlara misliyle 

muKâbele etmemişlerdir. Gelen eziyet ve belaları, cevr-u cefaları sabırla 

karşılamış, af ve bağışlama ile tahammül etmiş, karşılık vermeye güçleri yetse 

de af edip yumuşak davranma ahlakı olan “hilim” ile davranarak hep 

müsamaha göstermişlerdir. Kur’an-ı Kerim’de onlarca peygamberin buna 

benzer kıssaları bu aziz kitabın neredeyse üçte birine eşit gelmektedir. Gerek 

bu kitaptan, gerekse Peygamberler tarihine dair yazılan kitaplardan bunun 

örneklerini bol bol okuruz. 

Burada asıl olan karşıdaki insanın kazanılmasıdır. O yüzden onu 

kaçıracak dil, üslup, tavır ve davranışlardan davetçi kaçınmalıdır. Hak etseler 

de sabırla dayanmalı ve bu faydalı yöntemi sürdürmekte direnmelidir. Yapmak 

zor, yıkmak kolaydır. Kazanmak zor, kaçırmak kolaydır. Bu yüzden davetçi 

fedakâr olmalıdır. Sabırla engin gönüllü olmayanlar bunu başaramazlar. Hiç 

şüphesiz davetin başka metotları da vardır. Bunların hepsi de sonuçta ilim, 

hilim, sabır, ihlas ve samimiyetle rızay-ı bâriyi göztmeye dayanır.  
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İşte aslı ilahî olan bu biricik gerçek din İslam, tarihte ilk insan Hz. 

Âdem ile ortaya çıktığı andan itibaren, her çağda resuller, nebiler ve âlimler 

gibi davetçiler tarafından insanlara sunulmuştur. Onun Allah katından gelen 

hak din olduğuna insanları inandırmaya çalışmışlardır. Onları bu yeni dinin 

mensupları olmakla dünyada ve ahirette kurtuluşa ve saadete davet etmişlerdir.  

Davette Son Ve Mükemmel Örnek 

Özellikle de son peygamberde bu davet evrenselleşmiştir. Hz. 

Muhammed (sav) kendisine inananlarla birlikte bütün insanlığı tevhide davet 

etmek, İslam’ı kabullendirmek, onun ahlakı ile bezeyerek temizliği, nezaketi, 

güzelliği, adaleti, doğruluğu, huzurlu ve mutlu bir hayat yaşama imkânlarını 

getirmek için harekete geçmiştir. Bu ona bir görev olduğu kadar, onunla 

birlikte iken de, vefatından sonra da ümmetine verilen en ulvi ve en faziletli 

bir görev olmuştur.  

Onlar bu daveti yaparlarken insanlar arasında bir fark gözetmemiş, iyi 

kötü her insanı hidayete davet etmişlerdir. İslam’a göre insanlar ancak 

Müslüman olduktan sonra fazilet, doğruluk ve takva ile Allah katında manevi 

bir üstünlük kazanırlar. İslam insanlar için iman ve takvanın dışında bir ayırım 

yapmamıştır. İnsanların doğuştan getirdikleri ırk, kan, soy sop, vatan, boy pos 

bir üstünlük sebebi olmadığı gibi, sonradan kazandıkları servet, makam ve 

unvanlar da bir üstünlük ve ayrıcalık sebepleri değildir. Herkese işini yapmada 

yardımcı olacak imkânlar verilmesi, onlar için bir üstünlük göstergesi değildir. 

Olsa olsa ancak bir imtihandır. Hak ve hukuk önünde herkes eşittir.  

İslâm dini sadece bir inanç ve ahlak değildir. İslam ilâhî iradeyi, yani 

ilâhî kanunları, teşvik ve tavsiyeleri, uyarıları ve yönlendirmeleri insan 

hayatının her alanına taşır ve bu iradenin uygulanmasını ister. Bu açıdan İslam 

bir nizamdır, bir sistemdir. İnsanların aklına genellikle din deyince sadece bir 

inanç, iman, akide ve belirli şekiller taşıyan ibadetler gelir. Oysa İslam hayata 

dair her şey ile ilgilidir. Mabette ne kadar varsa, çarşı pazarda da, okul ve 

mahkemede de, devlet ve kurumlarında da o kadar vardır. O yüzden İslam’a 

davet, başka bir dine, ideolojiye veya sisteme davete benzemez. Kabul etmek 

gerekir ki, bu açıdan bakıldığında, belli bir sistem içinde düzenini kurmuş, 
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özellikle de bu düzenden bir çıkar sağlamış bulunanları yeni bir düzene davet 

oldukça zordur. 

Nice bir tekâmülden sonra İslâm’ın en son ve en kâmil şekli, hiç 

şüphesiz Hz. Muhammed (sav) aracılığı ile gönderilmiştir. Bu haliyle davet de 

tabiidir ki onunla başlar. O, ilk kez Nur dağındaki Hıra mağarasında vahye 

muhatap olduğunda bu müthiş olayın dehşeti ve ağırlığıyla hemen eve 

kapanmış, titremesine bir son vermek için kendisini bir örtüye sarmıştı. Belki 

de ikinci defa gelen vahiyde şöyle denmiştir:  

"Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar." (Müddesir, 1-2) 

Hem de en yakınlarından başlayarak: 

"(Önce) en yakın akrabanı uyar." (Şuara, 214).  

Peygamberimiz her ilahi çağrıya uymak zorundaydı. Bu davete de uydu. 

Önce en yakını olan evindeki hanımını, yeğenini ve azatlısını yeni dine davet 

etti. Sonra en yakın akraba ve arkadaşlarını bu dine katılmaya çağırdı. Süreç 

önce gizli başlamıştı, sonra açıktan devam etti. Fakat davet sınırlı bir sahaya 

değil, bütün dünyaya idi. Şehir veya köy, nerede bir insan topluluğu yaşıyorsa, 

oralara kadar bu din götürülüp anlatılacaktı. O yüzden kısaca davetin 

merhalelerini tanıyalım isteriz. 

Davetin Devreleri 

İslam insanı mutlu etmek için vardır. Sevgili Peygamberimiz (sav)  de 

mutlu bir insan, mutlu bir toplum, mutlu bir dünya kurmak için kendini yiyip 

bitirmiştir. Neyi varsa insanlığa armağan etmiştir. Kendi çağında çok katı bir cahiliyeti 

yaşayan insanlara İslam’ı sunarak benimsetmek ve yaşatmak hiç de kolay değildi. 

Nitekim o şartları az çok biliyoruz.  

Acaba Peygamber Efendimiz (sav) nasıl bir usul, metot, yöntem uyguladı da 

başarılı oldu? Bu önemli bir sorudur. Âlimlerimiz onun davetini beş devrede 

incelerler. Bunları bilmek önemlidir. Ama asıl önemlisi olan o metodu 

uygulayacak insandır. O insanın zaman ve mekânı farklı olabilir. Hiç şüphesiz insanı 

olmayan dava başarılı olamaz. İslam davasında da asıl olan İslam insanını, yani 
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İslam’a teslim olmuş Müslümanı ortaya çıkarmaktır. O insan olmadıktan sonra usul ve 

yöntemler neye yarar? 

O insanı bulmak ve yetiştirmek, davet ve tebliğ işte budur. Bunun şartları vardır 

elbette. Şartlara uyulduğu sürece her zaman aynı iyi sonuçlar neden alınmasın? 

Bu şartlar İslam’ı iyi bilme, kendinde yaşama, muhatabı tanıyarak aklının 

seviyesinde konuşma, kolaylaştırma, sevindirme ve müjdeleme, zorluklara sabırla 

katlanma, davette açıklık, kabul edenler arasında sevgi, saygı ve iş birliğidir. Bu 

çabalar öncü bir kadro oluşturmaya yarar. Bu kadro da elbirliği ile kendi cemaatini, 

kitlesini bulur zaman içinde. Bu “zaman içinde” sözümüz o kadar kolay 

gerçekleşmeyecektir kuşkusuz. Çok zor zamanlar olacaktır. Denenecek ve 

sınanacaktır bu insanlar. İmtihanlardan geçirilecektir. Yetişmek, gelişmek, büyümek, 

çoğalmak, kalite kazanmak çok kolay olmayacaktır. Bunun bir sabır aşaması olacaktır 

uzun boylu. Belki bir hicret aşaması olacaktır. Bunlardan sonra devlet ve toplum 

lütfedilecektir inşallah. 

Peygamberimizin hayatında insana dönük kadrolaşma, kitleleşme ve 

devletleşme devreleri ile zamana dönük sabır, hicret ve devlet aşamaları çok canlı 

yaşanmıştır. Bu aşamalar müstakil kitaplarda incelenmiştir.  

Şimdi gelelim az önce sözünü ettiğimiz davetin o beş devresine: 

Davetin birinci devresi; nübüvvetin başlangıcı ve İslam’a gizli davet 

devresidir. 

Davetin ikinci devresi; en yakın akraba ve arkadaşları İslam’a davet 

devresidir. 

Davetin üçüncü devresi; kavmini açıktan İslam’a davet devresidir.  

Davetin dördüncü devresi; bütün Arap kavimlerini İslam’a davet 

devresidir. Bu devreler bisetten hicrete kadar süren dönemdedir. Burada 

Müslümanlara davette sabır bir metot olarak emredilmiştir. Kendilerine yapılan 

eziyet ve işkencelere misliyle muKâbele haklarını kullanmamışlardır. Henüz 

cihada izin yoktur. Bunun sebebpleri ileride açıklanacaktır. 
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Davetin beşinci devresi; zamanın sonuna kadar, cinlerden ve 

insanlardan, kendilerine davet erişebilecek olanları âhiret azabıyla korkutup 

uyararak İslam’a davet devresidir.136 Daha önce de belirttiğimiz gibi hicret 

sonrasında gerçekleşen bu devrede artık cihada izin verilmiştir. Yerine göre 

savaş ve kılıç da bir davet metodudur. 

Peygamberimiz (sav) yalnız Araplara değil, kıyamete kadar gelecek olan 

bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir.137 Peygamberimiz (sav)   

bdulmuttalib oğullarına yaptığı ilk hitabında da: "Ey Abdulmuttalib oğulları! 

Ben, özel olarak size, genel olarak da bütün insanlara peygamber gönderildim!" 

buyurmuştur. Artık sevgili Peygamberimizin davetine başladığı andan ta 

kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar onun ümmeti olmuşlardır ve davete 

muhataptırlar. Çünkü O, “ahir zaman peygamberi”dir. Ümmet; bir dinde veya 

bir zamanda, ya da bir yerde toplanmış olan her topluluğa denir. Ehl-i Kitab 

olan Yahudilerin ve Hıristiyanların da, Peygamberimiz Muhammed (sav)’in 

risalet ve daveti dışında kalmadıkları Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle açıklanmıştır: 

"Ey Ehl-i Kitab! Peygamberlerin arası kesildiği bir zamanda, size 

(gerçekleri) apaçık söyleyip duran resûlümüz gelmiştir. Tâ ki 'Bize ne bir 

rahmet müjdecisi, ne de bir azap habercisi gelmedi (demenize meydan 

kalmasın!) İşte, size rahmet müjdecisi de, azap habercisi de geldi artık! 

Allah, herşeye hakkıyla kadirdir!"138 

Bunun içindir ki, Peygamberimiz (sav); Hıristiyan olan Rum kralı 

Herakliyus'a gönderdiği mektupta: "Ben, seni İslâm davetiyle Müslümanlığa 

davet ediyorum! Müslüman ol, selameti bul da Allah sana ecir ve mükâfatını iki 

kat versin! Eğer bu davetimi kabul etmezsen, yoksul çiftçilerin, teb'an olan 

bütün halkın günahı senin boynuna olsun!"139 

                                                           
136 Bkz. İbn Kayyım, Zâdü'l-mead, c. 1, s. 34. 
137 A'râf, 158, Sebe, 28.  
138 Mâide: 19.  
139 Abdurrezzak, Musannef, c. 5, s. 346, Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 1, s. 263, 

Buhâri, Sahih, c. 1, s. 6, c. 4, s. 4-5, c. 5,s. 169, Müslim, Sahih, c. 3, s. 1396, Ebu 

Ubeyde, Kitâbu'l-emvâl, s. 34, Yâkubî, Târih, c. 2, s. 77, Taberî, Târih, c. 3, s. 87, 

EbuNuaym, Delâil, c. 2, s. 345-346, Ebu'l-Ferec İbn Cevzî, el-Vetâ, c. 2, s. 724, İbn 

Kayyım, Zâdu'l-m ead, c. 3, s. 71, İbn Seyyid, Uyûnu'l-eser, c. 2, s. 261, İbn Haldun, 
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Peygamberimiz (sav) nübüvvetin ilk üç yıllık devresini, halkı İslâmiyete 

gizlice davet ile geçirmiştir. Bu üç yıllık devrede tek ve şeriksiz olan Yüce 

Allah'a iman ve ibadete, kendisinin de Allah'ın kulu ve resûlü olduğunu tasdike 

ve putlara tapmaktan vazgeçmeye halkı gizlice davetle meşgul oImuştur. 

Bir yandan Peygamberimiz (sav), bir yandan da Hz. Ebu Bekir, sonra en 

yakın arkadaşları, yanlarına gelenleri Allah'a imana ve İslâmiyeti kabule 

davetleri neticesinde insanlardan birçokları İslâmiyete girmiştir. Böylece 

İslâmiyet artık Mekke'de halk arasında konuşulur olmuştu.  

Asr-ı Saadet Başlıyor 

Bu aynı zamanda asr-ı saadetin de başlaması demektir. Asr-ı Saadet 

demek, Peygamber Efendimiz (sav)’in ve ashabının yaşadığı kutlu ve mutlu 

zaman dilimi demektir.  

Malum Arapça asr, bizde de asır olarak kullanılmaktadır. Asır, kelime 

anlamı devir, zaman, çağ demekse de, bizde sadece çağ, yani yüz yıl anlamına 

gelir. Saâdet de mutluluk, bahtiyarlık olarak dilimize geçmiştir. Buna göre asr-

ı saadet, insanların en mutlu ve en bahtiyar oldukları dönem, çağ mânasına 

gelir. 

Abdülkerim Özaydın bu kavram hakkında şu bilgileri verir: 

“Muhtemelen Hz. Peygamber’in, “İnsanların en hayırlıları benim asrımda 

yaşayanlardır” meâlindeki hadîs-i şerifinden ilham alınarak kullanılan asr-ı 

saâdet tabiri, insanlık için hidayet kaynağı olan Kur’an-ı Kerîm’in nâzil 

olduğu, bütün insanlığa rahmet ve örnek olarak gönderilen Hz. Peygamber’in 

yaşadığı, ashabını terbiye edip yetiştirdiği, İslâmiyet’in tebliğ edildiği ve tam 

anlamıyla uygulandığı zaman dilimini ifade etmektedir. Müslümanların en 

ideal zaman olarak kabul ettikleri, özlem duydukları ve saygıyla andıkları bu 

eşsiz devri, bilhassa Türkler saygı ve hayranlıklarının bir ifadesi olmak üzere 

“asr-ı saâdet” diye adlandırmışlardır. Aynı mânada fazla yaygın olmamakla 

beraber “zamân-ı saâdet” ve “vakt-i saâdet” tabirleri de kullanılmaktadır. 

                                                                                                                                            

Târih, c. 2, s. ks. 2, s. 36, Kastalani, Mevâhibu'l-ledünniye, c. 1, s. 290, Diyarbekrî, 

Hamis, c. 2, s. 35,Suyûtî, Hasâisü'l-kübrâ, c. 2, s. 121, Halebî, İnsânu'l-uyûn, c. 3, s. 

261.  
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Ayrıca bazı müfessirler Cenâb-ı Hakk’ın Asr sûresindeki yemininin (ve’l-asr), 

çeşitli delâletleri yanında hak ile bâtılı birbirinden kesin olarak ayırması 

sebebiyle Asr-ı saâdet üzerine olduğunu da söylerler. 

Genellikle sadece Hz. Peygamber dönemini belirlediği kabul edilen asr-ı 

saâdet terimi bazan Hulefâ-yi Râşidîn devri, hatta tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn 

devirleri için de kullanılmaktadır. Bu tabirin özellikle Şiblî Nu‘mânî’nin 

Sîretü’n-nebî adlı eserinin Ömer Rıza Doğrul tarafından İslâm Tarihi Asr-ı 

Saâdet adıyla Türkçe’ye çevrilip neşredilmesinden sonra daha fazla yaygınlık 

kazanmış olduğu söylenebilir.”140  

Asr-ı saadet, İslam’ın bir toplumu ne kadar sağlıklı, huzurlu, emniyetli, 

barış içinde müreffeh ve mutlu ettiğinin canlı örneğidir ve bu yüzden çok 

hatırası değerlidir. O devir, İslam toplumunun sağlam zemininde din 

kardeşliğinin yattığı, insanlar arasındaki asıl bağın kan değil iman olduğu, 

sevgi ve yerginin sebebinin iman ve kardeşlik bulunduğu bir devirdir.  Devlet 

ve toplum içinde adalete, hukukun üstünlüğüne, insanların eşitliğine ve Allah 

katında üstünlüğün ancak takva ile olacağına inanılan devirdir. Orada bu mutlu 

ve müreffeh yaşantının en büyük düşmanı olan zulüm, sömürü, ırkçılık ve 

asabiyetin yasaklandığı bir devirdir.  

Sevgili Peygamberimiz Efendimizin (sav) hayatını ölçü alırsa asr-ı saadet 

haliyle iki dönem olarak akla gelir: Mekke ve Medine dönemleri. Nitekim 

Kur’an-ı Kerîm’in de bu açıdan ikiye ayrıldığını görüyoruz. Başlangıçtan 

Hicret’e kadar olan sure ve ayetlere, “Mekke Döneminde indirilmiş” anlamında 

“Mekkî” denir. Hicretten sona kadar indirilmiş ayet ve surelere de “Medine 

Döneminde indirilmiş” anlamında “Medenî” denir. 

Kur’an-ı Kerîm’in Mekkî ve Medenî sure ve ayetleri hem konu, hem de 

üslup açısından çok farklıdır. Hem bunları, hem de sure ve ayetlerin 

indirilmesine sebep olmuş olaylar demek olan “sebeb-i nüzul”, yani iniş 

sebebini bilmek, tefsir ilmi açısından çok kıymetli ve faydalıdır. Çünkü bu 

sebepler her ne kadar özel olsalar da, indirilen ayetlerin hükmü baki 

olduğundan, hem onların doğru anlaşılmasında ve açıklanmasında, hem benzer 

olaylarda benzer hükümler verilerek sosyal sorunların çözülmesinde, hem de 

                                                           
140 Abdülkerim Özaydın, DİA, Asr-ı saâdet md. 3/501. 
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Kur’an-ı Kerîm’in zaman ve zemine göre davet usul ve stratejisini 

kavranmasında çok büyük yardımcıdırlar.  

İncelemeyi bir sıraya koyacak olursak, haliyle Mekke Dönemini 

öncelemek gerekecektir. Böylece bu dinde Müslüman kimliğinin oluşum 

seyrini daha rahat kavramış olacağız. Bu da bizi yersiz tekrarların 

uzatılmaması, kısaca hatırlatılıp geçilmesi gibi bir güzellik ve kolaylığa 

götürecektir.  

Kur’an-ı Kerîm, anlattığı iman bağı ve din kardeşliğinden bahsederken, 

daha önce yaşamış nesillerden birkaç örnek sunmuştur. Ancak her şeyden 

evvel bir gerçeğe işaret edelim: İman bir sihirli deynektir. Allah Teâlâ’nın 

izniyle hangi kalbe dokunursa, o kalbi eski kirli paslı halinden alarak 

nurlandırıp kalaylandırarak bambaşka bir hale çevirmektedir.  

Müslüman olmak, kendi içinde ve dışında bir beyaz devrim yaşamaktır. 

Geçmişi geride bırakan büyük bir dönüşümü ve yepyeni güzel bir değişimi 

gerçekleştirmektir. Mü’min iman edince, yılanın kavından sıyrılması gibi, eski 

cahili halinden sıyrılıp çıkıyor ve bambaşka bir hale giriyordu. Allah’a imanın 

verdiği sevgi ve enerjiyle gözünde dünya ve içindekiler, özellikle de insanlar 

bambaşka bir hal alıyor, yepyeni değerler kazanıyordu. İman sayesinde buna 

rahatlıkla güç yetirebiliyordu Müslüman. Önce buna dikkat çekmek istedik. 

Çünkü Cahiliyye Mekkesinde zuhur eden “yeni insan”ın kimlik kodlarını 

anlayabilmek, biraz da buna bağlıdır. Bunu anlayamayan cahiliyenin geri 

kafalıları, değişimi görmüş ama buna “bölücülük” ve “fitne” demişlerdi. 

Ancak kendilerine yazık ettiler! 
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GİZLİ DAVET VE İLK MÜSLÜMANLAR 

 

 

 

 

Gizli Davet 

Az önce peygamberliğin beş devresinden ve artık kıyamete kadar 

insanların “Muhammed Ümmeti” oluşundan bahsetmiştik.  Artık davete icabet 

eden “ümmet-i icabet”, henüz davete icabet etmemiş olan “ümmet-i davete” 

İslam’ı tebliğ edecektir. Elbette bu davet, tebliğ, vaaz, irşat ve nasihat kendi 

içinde de geçerlidir.  

Peygamberimize vahyin gelmesi ile davetin birinci devresi başlamış 

oluyordu.  Hemen arkasından ikinci devre geldi ve Peygamber Efendimiz (sav) 

en yakın hısım ve akrabasını, yakın dost ve arkadaşlarını İslam’a davet etmeye 

başladı. Bu devreler, üç yıl sürdüğü söylenen “gizli davet” dönemine dâhildir.  

Gizli davet ne demektir? Yani Peygamber Efendimiz (sav) aldığı kutsal 

görevini insanlardan gizlemiş, davet vazifesini yok sayıp evinde oturmuş 

mudur?  

Asla!  

O vahyin fetret döneminden sonra gelen “inzar / uyarma” vazifesini o 

andan itibaren ömrünün sonuna kadar canla başla devam ettirmiştir. Bu uğurda 

her türlü çabadan kaçmamıi, bıkıp usanmamış, tehlikelere tedbir almış ama 

korkmadan her şartta risalet görevini eksiksiz yapmaya gayret etmiştir. Burada 

gizlilikten maksat, görevini ulu orta dile getirmemek, alenî ilan etmemek, her 

önüne gelen herkese dini tebliğ etmemek, özellikle de toplu halde bütün 

insanları açıktan davet etmemektir. Belki yapılan davette seçici olmaktır. Yani 

davetini anlayacağını umduğu insanlara özel olarak davet etmektir. İşte ailesini, 
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akrabasını ve dostlarını davet ediyordu. Namazını saklamıyor, Kâbede namaz 

kılıyor, Kur’an okuyordu. Ama bunu “kör parmağım gözüne” der gibi açık 

etmiyor, göze batacak kadar, sanki meydan okur gibi yapmıyor, herkesi ulu orta 

davet etmiyor, herkese davetini duyurmak için özel çaba sarfetmiyordu. Yersiz 

muhalefet ve tepki oluşturmamak için davetini genellikle kabul edeceğini 

umduğu, aklı başında, kör taklitten uzak, bağnaz ve yobaz olmayan, söz 

anlayan, hakkı kabule meyyal, fıtratı temiz, ahlakı güzel insanlarla gizlice 

görüşüyor ve onlara da bu davetini gizlemelerini söylüyordu.141 

Şimdi bu “gizli davet döneminde” yapılanları görelim inşallah. Çünkü 

bunları bilmek, benzer dönemlerde bir vazife olarak ferden fert, kişiden kişiye 

teke tek davetin nasıl olacağı hakkında bilgi ve tecrübe edinmektir. Bu da bizim 

dünya sınavımızda vazgeçilmez görevlerimizdendir. 

Önce Aileyi Davet 

Peygamberimizden (sav) sonra, Yüce Allah'a ve O'nun Resûlüne ilk 

inanan ve Müslüman olan, tabi ki Peygamberimizin (sav) zevcesi Hz. Hatice 

idi. Daha önce gördük; Hz. Hatice; Peygamberimizi duyar duymaz iman etmiş 

ve desteklemişti. Aynı gün namazını da kılmıştı. O annemiz, Yüce Allah'ın 

selamına nail olmak şerefine eren, Allah tarafından Cennette inciden bir köşkle 

müjdelenen mutlu Cennet Hatunu idi. Peygamberimizin (sav) davet hayatında 

da çok önemli ve etkin bir yeri vardı. Zira ona hemen inanmak ve doğru 

düşüncelerle desteklemek elbette önemlidir. Fakat iş bununla da kalmadı. Daha 

sonraki dönemlerde kavmi tarafından reddolunmak, yalanlanmak, hakaretlerine 

uğratılmak gibi sevimsiz ve çirkin,  kaba ve katı davranışlarla karşılaşarak 

üzüntü içinde evine döndükçe, Yüce Allah, Resûlünün üzüntüsünü Hz. 

Hatice'nin teselli ve teskin edici sözleriyle hafifletir, sebatını sağlar, vazifesini 

kolaylaştırırdı. Peygamberimiz (sav) hadis-i şeriflerinde: 

"Kendi zamanındaki kadınların hayırlısı, İmran'ın kızı Meryem'di. Bu 

ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice'dir!"142 

                                                           
141 Bkz. Ahmet Önkal, Muhtasar Siyer-i Nebi, s.76. 
142 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 1, s. 84, Buhârî, c.4, s. 230, Müslim, c.4,s. 1886, 

Tirmizî, Sünen, c. 5, s. 702-703, İbn Abdilberr, c. 4, s. 1824, İbn Esîr, Usd, c. 7, s. 84. 
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"Cennet halkı kadınlarının üstünü, Huveylid'in kızı Hatice, Muhammed'in 

kızı Fatma, İmran'ın kızı Meryem, Müzâhım'ın kızı ve Firavunun zevcesi 

Âsiye'dir!" buyurmuşlardır.143 

Hz. Hatice Müslüman olduğu zaman yanında bulunan kızları Hz. 

Rukayye, Hz. Ümmü Külsûm, Hz. Fâtıma da Müslüman olmuş, 

Peygamberimize (sav) İslâmiyet üzerine bey'at etmiştir. Allah hepsinden razı 

olsun! Önce ailenin davetçiye inanması meselesi çok çok önemlidir.  

Neden mi? 

Hemen izah edelim: Bir insanı en yakınındakiler en iyi bir şekilde 

bilenlerdir. Bu yüzden başkalarını kandırmak belki mümkün ve kolaydır, 

ama en yakınlarımızı kandırmak oldukça zordur. Eğer onlar bir insanı ve 

davetini kabullenmiyorlarsa, ona inanmıyorlarsa, burada bir neden 

aranmalıdır. Demek ki güven vermemektedir.  Ancak gözden ırak 

etmeyelim ki, bazen korku, kıskançlık, ülfet veya daha başka sebeplerle bir 

insanı en yakınlarının da tanımadığı, değerini anlamadığı veya 

tanımazlıktan, anlamazlıktan geldiği de olabilir. Efendimizin hayatında da 

vardır bu olgu, ama nispet olarak daha az yaşanan bir olgudur bu. 

Bu bakımdan Hz. Hatice’nin ve çocuklarının hemen Müslüman 

oluşlarında, daha sonra Hz. Zeyd’in, Hz. Ali’nin ve sair Müslüman oluşlara 

çok büyük ve çok önemi bir katkısı vardır. Çünkü insanlar şöyle 

düşünmekte haksız olmayabilir veya bir mazeret beyan edebilirler: 

“Kendisine karısının ve ailesinin bile güvenip inanmadığı bir adama 

başkaları neden inansın değil mi?” 

Burada Hz. Nuh ve Lut’un karılarının ve bazı çocuklarının iman 

etmemesi durumu bir istisnadır. Malum, “istisnalar kaideyi bozmazlar.” 

Sosyolojik kanunlar matematiksel kanunlar gibi her zaman aynılık veya 

kesinlik kazanamayabilirler. 

Hz. Ali’nin Müslüman Oluşu 

                                                           
143 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 1,s.316, İbn Abdilberr, İstiâb, c. 4, s. 1 895. 
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Hz. Ali; Peygamberimiz (sav) ile Hz. Hatice'nin namaz kıldıklarını 

görünce,  

- Nedir bu? Diye sordu. Peygamberimiz (sav): 

 -Bu; Allah'ın, Kendisi için seçtiği, peygamberlerini onunla göndermiş 

olduğu dinidir! Ben seni, ne yarar ne de zarar veremeyecek olan Lât ve Uzzâyı 

inkâra ve bir tek olan Allah'a imana ve O'na ibadete davet ediyorum, buyurdu. 

Hz. Ali: 

- Ben, bu dini bugüne kadar hiç işitmedim! Ben, babam Ebu Talib'e 

danışmadıkça bir iş yapamam, dedi. Peygamberimiz (sav), peygamberlik işinin 

henüz gizli olduğundan ve açıklanmasından önce yayılmasını istemediğinden: 

- Ey Ali, sana söylediğimi yaparsan yap! Yapmayacaksan, bu işi gizli tut, 

açığa vurma, buyurdu.  

Hz. Ali o gece bekledi. Yüce Allah onun kalbine İslâm sevgisini düşürdü. 

Sabahleyin, Peygamberimizin (sav) yanına vardı ve:  

- Yâ Muhammed! Senin dün bana söylediğin şey ne idi? diye sordu. 

Peygamberimiz (sav): 

- “Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerîkeleh” diyerek, Kendisinden başka 

ilâh bulunmayan, bir olan, şeriki, ortağı olmayan Allah'a şehadet getirecek; Lât 

ve Uzzâ'yı red ve inkâr edecek, Allah'a denk tutulan her çeşit putlardan uzak 

duracaksın, buyurdu. 

Hz. Ali Peygamberimizin (sav) buyruğunu hemen yerine getirip 

Müslüman oldu. Allah ondan razı olsun! Ancak babası Ebu Talib'den korkarak, 

Müslümanlığını bir müddet gizli tuttu. Müslüman olduğu zaman, on yaşında idi. 

Hz. Ali der ki: 

- Resûlullah (a.s.) Pazartesi günü peygamber olarak gönderildi. Ben de, 

Salı günü Müslüman oldum. Ben, Resûlullah (a.s.)la birlikte namaz kılan ilk 

adamım! Mekke'de, Peygamber (a.s.)la birlikte Mekke'nin bazı taraflarına 
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gitmiştik. Dağların ve ağaçların arasından geçip giderken, karşısına çıkan hiçbir 

dağ, hiçbir ağaç yoktu ki, Peygamber (a.s.)a: 'Esselâmü aleyke yâ Rasûlallah / 

Selam olsun sana ey Allah'ın Resûlü!' diyerek selam vermesin! Namaz vakti 

gelince, Peygamberimiz (sav) Mekke vadilerine doğru çıkıp gider; Hz. Ali de, 

babası Ebu Talib'den, bütün amcalarından ve halktan gizli olarak, 

Peygamberimiz (sav)le birlikte gider, namazlarını oralarda kılarlar, akşamleyin 

de dönerlerdi. Allah'ın dilediği zamana kadar, böyle devam ettiler.  

Ebu Talib'in Olgunluğu 

Bir gün, Hz. Ali'nin annesi Fatma Hatun, kocası Ebu Talib'e: 

- Ali'nin, Muhammed'in yanına devam ettiğini görüyorum. Muhammed 

tarafından senin başına, oğlun hakkında güç yetiremeyeceğin bir iş 

getirilmesinden korkuyorum! Dedi. Ebu Talib: 

- Demek oğlum bana bunun için mi görünmüyor? Dedi ve hemen 

Peygamberimiz (sav)’le Hz. Ali'nin ardına düştü. Onlara Ebu Dübb vadisinde 

veya Batn-ı Nahle'de namaz kıldıklarını gördü. Biraz seyrettikten sonra 

Peygamberimiz (sav)’e: 

- Ey yeğenim! Senin edindiğini gördüğüm bu din ne dindir? Diye sordu. 

Peygamberimiz (sav): 

- Ey amca! Bu Allah'ın dinidir. Allah'ın meleklerinin dinidir. Allah'ın 

peygamberlerinin dinidir. Babamız İbrahim'in dinidir. Allah beni peygamber 

olarak bütün kullara bununla gönderdi. Ey amca, doğru yola kılavuzlayacağım 

kimseler içinde buna en çok sen lâyıksın! Bu yoldaki davetimi kabul etmeye ve 

bu hususta bana yardımcı olmaya da sen herkesten daha lâyıksın! Buyurdu. Onu 

tevhide, Allah'ın birliğine inanmaya ve putlara tapmaktan vazgeçmeye davet 

etti. Ebu Talib: 

- Vallahi yaptığınız veya söylediğiniz şeylerde bir sakınca yoktur. Ey 

yeğenim! Ben atalarımın dininden ve ona bağlı kalmaktan ayrılmaya güç 

yetiremeyeceğim! Fakat sen gönderildiğin şey üzerinde dur! Vallahi ben sağ 

oldukça yapmak istediğini tamamlayıncaya kadar, sana hoşlanmayacağın birşey 

erişmeyecektir! dedi. Hz. Ali'ye de nahoş birşey söylemedi. Sadece: 
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- Ey oğulcuğum! Üzerinde bulunduğun bu din nedir? Diye sordu. Hz. 

Ali: 

- Babacığım! Ben Allah'a, Allah'ın Resûlüne iman ve onun Allah 

tarafından getirdiklerini de kabul ve tasdik ettim. Ona tâbi oldum ve kendisiyle 

birlikte namaz kıldım!  

- O seni ancak hayır ve iyiliğe davet eder. Sen onun yolunu tutmakta 

devam et! Oğulcuğum, amcanın oğlunun girdiği şeye senin de girmen yaraşır! 

Dedi.  

Ebu Talib'in sözleri Peygamberimizi (sav) sevindirdi. Ebu Talib, dönüp 

eve gelince, zevcesi Fâtıma Hatun: 

- Oğlun nerede? Diye sordu. Ebu Talib: 

- Ne yapacaksın ona? Dedi. 

- Azadlı kadın kölem, Ecyad'da onu Muhammed'le birlikte namaz 

kılarken gördüğünü bana haber verdi. Sen oğlunun dinini değiştirmesini uygun 

görüyor musun?! Diyerek çıkışınca, Ebu Talib ona: 

- Sus! Sen onu bu işte kendi haline bırak! Amcasının oğluna arka ve 

yardımcı olmak, elbette herkesten çok ona düşer! Eğer nefsim Abdulmuttalib'in 

dinini bırakmak hususunda bana boyun eğmiş olsaydı, eğer Kureyş kadınlarının 

kınamalarından korkmasaydım, ben de muhakkak Muhammed'e tâbi olurdum! 

Çünkü o halîm'dir, emîn'dir, tahirdir, dedi. Fâtıma Hatun da sustu. Sonraları o 

da Müslüman oldu. 

İlk sıralarda Kureyş müşriklerinin ulu kişilerinden aşın inkârcı ve itirazcı 

olmayanları, yanlarından ve meclislerinden geçtikçe, Peygamberimize (sav) 

işaret ederek: "Abdulmuttalib oğullarının gökten söz alan oğlu bu!" diye alay 

derlerdi. Kureyş müşrikleri ilk sıralarda, Peygamberimizi ve getirdiği yeni dini 

ciddiye almıyor, yayılacağına ihtimal vermiyor, bu yüzden tepki olarak ancak 

ince ayar alay ediyorlardı. Bu sebepten ötürü Resulullah (sav)ın Kâbe’de namaz 

kılmasına da karışmıyorlardı. Peygamberimiz (sav) gündüzün başlarında ve 

sonunda iki vakit namazını Kâbe’de rahatlıkla kılardı. Kureyş müşrikleri, bu 
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namazdan da hoşnutsuzluk göstermezlerdi. Daha sonra, Peygamberimiz (sav) 

namaz kılacağı zaman, Hz. Ali ile Zeyd b. Harise, oturup Peygamberimizi (sav) 

beklerlerdi. 

Kaçan Büyük Fırsat 

Şimdi size çok ilginç bir manzara anlatalım. Ben bu olay aklıma geldikçe, 

herhalde kaçırdığım fırsatlara yanarım ki, çok duygulanırım. Bakalım siz ne 

kadar etkileneceksiniz144: Ufeyfü'l Kindî anlatıyor: 

"Ben ticaret adamı idim. Abbas b. Abdulmuttalib de ticaret adamı idi. 

Abbas Yemen'e gelir, ıtır satın alıp hac mevsiminde satardı. Kendisi dostumdu. 

Cahiliye devrinde Mekke'ye gitmiş, Abbas b. Abdulmuttalib'in evine inmiştim. 

Aile halkıma, Mekke elbisesi ve ıtırından satın almak istiyordum. Abbas'ın 

yanında oturuyor, güneş gökte yükseldiği zaman, Kâbe’ye bakıp duruyordum. 

O sırada olgunluk çağına ermiş bir genç Kâbe'nin yanına vardı, başını göğe 

kaldırıp baktı. Sonra da ayakta Kâbe’ye yöneldi. Sonra bir çocuk gelip onun 

biraz gerisinde sağına doğru durdu. Çok geçmeden bir kadın gelerek onların 

arkalarına durdu. Sonra olgun genç eğilip rükûa varınca, çocuk da kadın da 

                                                           
144 Şu rivayet beni çok duygulandırır. Çünkü insanın eline bazen öyle fırsatlar geçer ki, 

gereğini yapsa sultan olur. Hem kendisi, hem ailesi ve akrabası, hem de ahbap ve 

akranı için bir nimet, memleketi için de büyük kazançlar olabilir. Fakat insan kendi 

değerini düşünmez, kıymetini bilmez de, bazen bir sultanlığı, üç beş kuruşa, yani 

ancak üç beş kuruş edecek basit bir zevke, haram bir keyfe, alçak bir şehvete, ucuz bir 

tembelliğe değişiverir. Ya da garip düşüncelere, yersiz endişelere, gereksiz korkulara, 

karanlık vehimlere kurban eder. Kendisine bir faydası olmayan insanların “ne derler?” 

derdine düşer, kötü bir çevrenin girdabında boğulur. Mahalle baskısının müzmin 

tutsağıdır. Ya da belki de hiç gerçekleşmeyecek beklentilerin kör kuyularında heder 

eder fırsatları. Oysa atalar ne güzel demişler: “Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer.” İşte 

Ufeyfü'l-Kindî’ye altın bir tepside böyle bir fırsat sunulmuştu.  

Bizler bazen kendi gözümüzdeki merteği görmeyiz de, elin gözündeki çöpü görürüz. 

Kendi kusurlarımız ambarlara sığmaz, elin alnındaki ufacık tozu, kara leke diye dile 

veririz. Ele telkin vermek kolaydır, ama yiğitlik salkım haramsa kendimizin de 

yutmamasıdır. Başkasına yakışmayan bize de yakışmamalı, öyle değil mi? Acaba kim 

bilir kaç kere altın tepsilerde sunulan kaç fırsatı kaçırmışızdır, ona yanmaz da şu 

sahabiye yanarız! 

İşte bu başkalarının iyilik ve kötülüklerinin farkında olup da iyi görme huyumuz 

yüzünden, yok yere bazen neler neler kaybedebiliyoruz, bunu göstermek ve onun 

yaşadığı pişmanlıklardan ders ve ibretler alabilmek amacıyla bunları yazıyorum. 

İnşallah faydalı olur. 
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rükû ettiler. Olgun genç rükûdan başını kaldırıp doğruldu. Çocuk da kadın da 

rükûdan başlarını kaldırıp doğruldular. Olgun genç secdeye gitti. Onlar da 

secdeye gittiler.  

- Ey Abbas! Ben büyük bir iş, şaşılacak bir olay görüyorum! Dedim. 

Abbas: 

- Evet, büyük bir iştir! Bu olgun genç kimdir, biliyor musun? Diye sordu. 

- Hayır! Bilmiyorum. 

- Bu, Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalib'dir, kardeşimin oğludur. 

Onun yanındaki şu çocuk kimdir, biliyor musun?  

- Hayır! Bilmiyorum!  

- Ali b. Ebi Talib b. Abdulmuttalib'dir, kardeşimin oğludur. Şu kadının 

kim olduğunu biliyor musun? 

- Hayır! Bilmiyorum! 

- O da, Hatice bint Huveylid'dir ve şu kardeşimin oğlunun zevcesidir. 

Kardeşimin oğlu bize, senin şu gördüğün ve onların da sâlik bulunduğu bu dini 

kendisine göklerin ve yerin Rabbi olan Rabbinin emrettiğini söylemektedir. 

Vallahi ben bütün yeryüzünde bu dinde şu üçünden başka bir kimse 

bulunduğunu bilmiyorum, dedi.  

Ah! Ne olurdu, o zaman iman edeydim de, ikinci erkek mü'min ben 

olaydım! Onların dördüncüleri olmayı, ne kadar arzu ederdim!" 145 

Düşünebiliyor musunuz, bu adam ne büyük bir devleti kaçırmıştır! 

İslam’da ikinci erkek olmak! Ebu Bekir’den bile belki daha önce Müslüman 

olmak! Aman Allah’ım, bu ne büyük bir devlet olurdu! Ve nihayet bu ne 

büyük bir fırsatın kaybı olarak yaşanan ne büyük bir acıdır!  

                                                           
145 M. Asım Koksal şunlardan nakleder: İbnSa'd, Tabakât, c. 8, s. 18, Taberî, Târih, c. 

2, s. 213, İbn Abdilberr, İstiâb, c. 3, s. 1243, İbn Hacer, el-İsâbe, c.2, s. 487. 
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Zeyd b. Harise’yi daha önce zikretmiştik. Sekiz yaşında, kısa boylu, 

karayağız, yayvan burunlu bir çocukken annesi Sûdâ ile birlikte ziyaretlerine 

gittikleri Beni Maanlerin yurdunda Beni Kayn b. Cisr atlılarının baskınına 

uğrayıp esir edilmiş, Ukâz panayırında köle olarak satılırken, Hakîm b. Hizam 

tarafından halası Hz. Hatice için dört yüz dirheme satın alınmıştı. Hz. Hatice 

onu Peygamberimize (sav) bağışlayınca, Peygamberimiz (sav) tarafından 

hemen azad edilmiş, daha sonra da evlat edinilmişti. İşte bu Zeyd b. Harise, 

Hz. Ali'den sonra Müslüman olmuş, namaz kılmış, Peygamberimizin (sav) 

yanından ve hizmetinden hiç ayrılmamıştır. Peygamberimiz (sav) için Tâifli 

ayak takımının attıkları taşlara kendi vücudunu kalkan yapıp siper ederek 

kanlar içinde kalacak kadar fedakârlık göstermiş ve onun sevgisine mazhar 

olmuş bir insandı. Kur’an-ı Kerîmde adı geçen tek sahabidir. O sırada 

“evlatlık” olduğu için onu da aileden saydık. 

İkinci Olarak Akrabaları Davet 

Hz. Peygamber Efendimiz, “En yakın akrabanı uyar”146 âyeti nâzil 

olunca yakın akrabalarını davete karar verdi.  Peygamberimiz de öyle 

böylece davetini açığa vuruyordu. Böylece yaklaşık üç yıl sürecek gizli 

davet dönemi başlıyordu.  

Evet, az önce gördüğümüz Şuarâ Sûresindeki ayet-i kerîme açıkça en 

yakın akrabanın küfürden uyarılarak İslam’a davet edilmesini 

emrediliyordu. İnsan tabiatına uygun olan da en yakından başlamaktı. 

Şüphe yok ki bu akrabalar, giderek arkadaşlar ve dostlar, diğer insanlara 

ulaşabilmesi için bir basamak teşkil edecekti.  

Bu âyetin nâzil olması üzerine Hz. Peygamber bir ziyafet 

tertipleyerek yakın akrabalarından kırk veya kırk beş kişiyi evine davet etti. 

Hiç şüphesiz bu davranış, insan kalbini kazanmada sevinçli bir anı 

yakalama adına çok önemliydi ve örnek alınmalıydı. Ziyafet insanları 

sevindirir, kaynaştırır, muhabbete vesile olur. Ziyafet sahibinin sözlerine 

daha bir dikkat ve değer kazandırır. Ayette böyle bir yemek verme emri 

yoktu. İşte bu davranış, Kur’an’da sık sık zikredilen “kitap” yanında 

                                                           
146 Şuarâ, 214. 
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verilen “hikmet”i gösteriyordu.147 “Bize Kur2an yeter” diyerek sünneti 

ondan ayırmak ve dışlamak, zarar ve ziyandan başkası değildi. Bu davranış 

onun (sav) nasıl bir “üsve-i hasene / model şahsiyet”148 olduğunu 

göstererek müjdeler. 

 Yemekler neşeyle yenildi. Ancak amcası Ebû Leheb, onun 

konuşmasına fırsat vermeden ileri atılarak söze başladı. Elbette fısıltı 

halinde yayılan haber onun da kulağına gelmişti. Böyle bir vaziyetin 

kendilerine altından kalkamayacakları bir yük getireceğinden korkuyordu. 

Konuşması çok olumsuz ve sertti: “Kabilesine senin getirdiğin gibi kötü (!) 

bir şey getiren kimse görmedim” diyerek onu susturdu. Maalesef Hz. 

Peygamber maksadını anlatamadan topluluk dağıldı. Demek böyle 

toplantılara gelmemesi gereken bozguncu tipler de olabilirdi ve bunun 

tedbiri önceden alınmalıydı.  

Ebû Leheb’in bu davranışı elbette Hz. Peygamber’in gücüne gitti. 

Fakat yılmadı, bir kaç gün sonra bir toplantı daha tertipledi. Bu toplantıda 

amacına ulaştı ve konuşmasına şöyle bir giriş yaptı: 

 “Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamdeder, O’ndan yardım talep 

eder, O’na inanır, O’na dayanırım. Allah’tan başka ilah bulunmadığına 

şehadet ederim. O birdir, eşi ve benzeri yoktur.” 

 Sonra sözü kendilerine yalan söylemeyeceğine, kendilerini 

aldatmayacağına getirerek şöyle devam etti:  

“Allah öyle bir Allah’tır ki, O’ndan başka ilah yoktur. Hiç şüphesiz 

ben, özellikle size ve genel olarak bütün insanlara Allah’ın elçisiyim. 

Allah’a andolsun ki, siz uykuya daldığınız gibi öleceksiniz. Uykudan 

uyandığınız gibi de diriltileceksiniz. Yaptıklarınızdan hesaba 

çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığında iyilik, kötülüklerinizin 

                                                           
147 “Nitekim kendi içinizden size âyetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, 

size Kitab'ı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten bir Resûl gönderdik.” 

(Bakara 151) 
148 “Andolsun ki, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı 

uman ve Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır” (Ahzâb, 21) 
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karşılığında da ceza göreceksiniz. Cennet de cehennem de ebedîdir. İlk 

uyardığım da sizlersiniz.”  

Hz. Peygamber’in konuşmasından sonra amcası Ebû Tâlib, onun 

sözlerini güzel bulduğunu belirterek, emrolunduğu üzere görevine devam 

etmesini söyledi. Onu koruyup destekleyeceğini bildirdi. Ancak kendisinin 

atalarının dininden ayrılamayacağını ifade etti. Diğer amcası Ebû Leheb ise, 

bunun kötü (!) bir şey olduğunu tekrar söyleyerek akrabalarının onun 

faaliyetine engel olmalarını istedi. Gerekçesi korkusuydu. Ona göre şayet onun 

davetini kabul ederlerse zillete maruz kalacaklardı, himaye ederlerse 

öldürüleceklerdi. Ona göre en iyisi, başkaları onur kırıcı olarak kavmini mecbur 

etmeden kendilerinin onu durdurmaları gerekirdi! 

Ebû Tâlib tekrar söz alarak sağ oldukları müddetçe onu koruyacaklarını 

ifade etti. Hz. Peygamber’in halası Safiye, Ebû Leheb’e karşı çıkarak 

davranışının hoş olmadığını açıkladı. Ebû Tâlib de Safiye’yi destekledi. Hz. Ali 

de mayasındaki yiğitliği göstererek Hz. Peygamber’i destekleyeceğini söyledi. 

Fakat onun henüz bir çocuk olması dolayısıyla davetliler sözüne gülüştüler ve 

daha sonra dağıldılar. Bu toplantıda Ebû Tâlib’in oğlu Câfer ve 

Muttaliboğullarından Ubeyde b. Hâris İslâmiyet'i kabul etti.  

Aşağıdaki satırlarda bu olayın detaylarını bulacaksınız. Arzu ederseniz 

okur neşelenirsiniz. Değilse “Açıktan Davet” başlığına geçebilirsiniz. 

Hz. Ali der ki: 

"Sen, ilkin, en yakın hısımlarını inzar et, âhiret azabıyla uyar! 

(Şuarâ: 214) âyeti nazil olunca, Resûlullah (a.s.) beni çağırdı ve şöyle buyurdu. 

- Ey Ali! Yüce Allah'ın, en yakın hısımlarımı inzar etmemi emir 

buyurması bana çok ağır geldi, kaygı verdi. Biliyorum ki, ben ne zaman 

kavmime bu işi açmaya kalksam, muhakkak hoşuma gitmeyen bir şeyle 

karşılaşacağım. Bunun kaygısıyla bir müddet sustum. Fakat Cebrail (a.s.) bana 

geldi ve dedi ki: 'Yâ Muhammed! Eğer sen Yüce Rabbinin sana emrettiği şeyi 

yapmayacak olursan, Rabbin sana azab edecektir!' Yâ Ali! Bize, bir sa  (dört 

avuç dolduracak kadar) yemek yap ve üzerine de koyun budundan et koy! Bize 

bir kap da süt hazırla! Sonra Abdulmuttalib oğullarını benim için topla! Onlarla 
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bir konuşayım ve emrolunduğum şeyi kendilerine ulaştırayım. 

Resûlullah'ın bana emrettiği şeyi yaptım. Abdulmuttalib oğulları 

Resûlullah'ın yanına toplandılar. Onlar o gün kırk kişiydiler. Yahut kırk kişiden 

ya bir eksik, ya da bir fazla idiler. Resûlullah'ın bütün amcaları, Ebu Talib, 

Hamza, Abbas ve Ebu Leheb de gelenler içinde bulunuyordu. Abdulmuttalib 

oğulları yanına toplandıkları zaman, Resûlullah (a.s.) beni çağırdı. Onlar için 

yaptığım yemeği getirmemi emretti. Getirip önüne koydum. Eti parçalayarak 

çanağın çevresine birer parça koyduktan sonra: 

- Haydi yiyiniz, Bismillah! Buyurdu. 

Hepsi de ondan yediler ve doydular. Varlığım Kudret Elinde bulunan 

Allah'a yemin ederim ki, onların tümüne sunduğum yemeği, onlardan bir tek 

adam bile yalnız başına yiyebilirdi! Bundan sonra, Resûlullah (a.s.): 

- Yâ Ali! Onlara süt de içir, buyurdu. 

Onlara süt kabını getirdim. Ondan da hepsi kanasıya içtiler. Vallahi o 

kaptaki süt kadarını, onlardan bir tek adam bile yalnız başına içebilirdi! 

Yemeğin ve sütün kalanları sanki hiç el değmemiş gibiydi! Resûlullah (a.s.) 

söze başlamak istediği sırada, Ebu Leheb: 

- Şaşılacak şey! Arkadaşınız sizi büyük bir sihirle sihirledi! Doğrusu, biz, 

bugünkü gibi bir sihir hiç görmedik! Dedi. Sonra da, Resûlullah'a hitaben: 

- Bunlar senin amcaların ve amcalarının oğullarıdır. Sen, onlara istediğini 

söyledin! Sen, dinden sapkınlığı bırak! İyi bil ki, kavmin senin için bütün Arap 

topluluklarına karşı koymayı göze alacak değildir. Bütün Kureyş kabileleriyle 

Araplar üzerlerine çullanmadan, ata oğullarının senin üzerinde durup seni hapis 

ve esir etmeleri gerekir. Onların böyle yapmaları kendilerine ötekinden daha 

kolaydır. Ey yeğenim! Ben, akrabalarına senin getirdiğin gibi şer ve kötülük 

getiren bir kimse daha görmedim, dedi. 

Toplantının tadı tuzu kalmamıştı. Bu ortam Resûlullah'ın konuşmasına 

imkân vermedi. Öylece dağıldılar. Ebu Leheb'in sözü, Resûlullah'ın çok ağırına 

gitmişti. O mecliste susup hiç konuşmadı. 
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Bunun üzerine, Cebrail (a.s.) gelip Allah'ın buyruğunu hemen yerine 

getirmesini, Resûlullah (a.s.)a emir ve tavsiye etti. Kendisine bu hususta cesaret 

verdi. Ertesi günü, sabahleyin Resûlullah (a.s.): 

- Yâ Ali! O adam işittiğin sözlerle tez davranıp önüme geçti de ben 

kavmimle konuşamadan onlar dağılıverdiler. Sen önceki akşam bizim için 

yapmış olduğun kadar yine yiyecek içecek hazırla! Sonra onları davet et, 

buyurdu. 

Yemeği yaptım. Sonra da onları Resûlullah için topladım. Resûlullah 

(sav) yemeği getirmem için bana seslendi. Resûlullah (sav) geçen akşam yaptığı 

gibi yaptı (Yani eti parçalayıp yemek çanağının çevresine birer parça koyduktan 

sonra):  

- Haydi yiyiniz, Bismillah, buyurdu.  

Hepsi de ondan doyuncaya kadar yediler. Resûlullah (a.s.): 

- Haydi, onlara süt de içir, buyurdu. 

Kendilerine içi süt dolu kabı getirdim. O kaptan da hepsi kanasıya süt 

içtiler. Vallahi onların tümü için hazırladığım o yemeği de, o sütü de, onlardan 

bir tek adam bile yalnız başına yiyebilir, içebilirdi! Resûlullah (sav) onlara: 

- Benim yerime borcumu hanginiz öder? diye sordu. 

Ben sustum. Cemaat da sustu. Resûlullah (a.s.) sorusunu tekrarlayınca 

çaresiz: 

- Ben öderim yâ Rasûlallah, dedim. Resûlullah (a.s.): 

- Sen ödersin yâ Ali! Sen ödersin yâ Ali, buyurdu. 

Diğer bir rivayete göre; Resûlullah (a.s.) onlara: 

- Benim borcumu benim yerime ödeyecek ve vaadlerimi yerine getirecek, 

Cennette benimle birlikte bulunacak, ev halkım içinde benim vekilim olacak 

kimdir? diye sordu. 
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Onlardan birisi: 

- Sen kerem ve cömertlikte denizsin! Sana bu hususta kim vekil olmaya 

güç yetirebilir? Dedi. 

Resûlullah (a.s.) sorusunu tekrarlayınca, Hz. Ali: 

- Ben senin vekilin olurum, dedi. 

Bunun üzerine, Resûlullah (sav) ona: 

- Borcumu benim yerime sen ödeyecek ve vaadlerimi sen yerine 

getireceksin, buyurdu. Bundan sonra, Resûlullah (a.s.) konuşmasını şöyle 

sürdürdü: 

- Hamd, Allah'a mahsustur. Ben, O'na hamdederim. Yardımı da, O'ndan 

dilerim. O'na inanır, O'na dayanırım. Şüphesiz bilir ve bildiririm ki: Allah'tan 

başka ilâh yoktur. O birdir; O'nun eşi, ortağı yoktur! Herhalde, otlak aramaya 

gönderilen kimse, gelip de ailesine yalan söylemez. Vallahi, ben faraza bütün 

insanlara yalan söylemiş olsam, yine size karşı yalan söylemem! Faraza ben 

bütün insanları aldatmış olsam, yine sizi aldatmam! Sizi Kendisine davet 

ettiğim Allah öyle bir Allah'tır ki, O'ndan başka hiçbir ilah yoktur! Vallahi, 

sizler, uyur gibi öleceksiniz! Uykudan uyanır gibi de dirilecek ve bütün 

yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz! İyiliklerinizin mükâfatını görecek, 

kötülüklerinizin de cezasını çekeceksiniz! Bunların sonucu ya temelli Cennette, 

ya da temelli Cehennemde kalmaktır! İnsanlardan ilk inzar edip uyardığım 

kimseler sizlersiniz! 

Ey Abdulmuttalib oğulları! Vallahi Araplar içinde, benim size getirdiğim, 

dünya ve âhiretiniz için hayırlı olan şeyden daha üstününü ve hayırlısını 

kavmine getirmiş biryiğit bilmiyorum! Ben sizi, dile kolay gelen, mîzan'da ağır 

basan iki kelimeye davet ediyorum ki, o da: Allah'tan başka hiçbir ilâh 

olmadığına ve benim de Allah'ın kulu ve resûlü olduğuma şehadet etmenizdir. 

Yüce Allah, sizi buna davet etmemi bana emir buyurdu. 

Ey Abdulmuttalib oğulları! Ben, özel olarak size, genel olarak da bütün 

insanlara peygamber gönderildim! Siz, bu hususta görmediğiniz mucizelerden 
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bazısını da görmüş bulunuyorsunuz. Üzerinde bulunduğum şeyde bana 

yardımcı ve kardeşim olmayı, Cennet kazanmayı hanginiz kabul eder? Hanginiz 

bu yolda kardeşim ve sahibim olmak üzere, bana bey'at eder? 

Hiç kimse ayağa kalkmadı. Yaşça oradakilerin en küçüğü idim. Kendim 

mecburen hemen ayağa kalktım. Resûlullah bana:  

- Sen otur, buyurdu. 

Sorusunu üç kere tekrarladı. Her defasında ben ayağa kalkıyordum. O da: 

- Sen otur, buyuruyordu. 

- Yâ Rasûlallah! Bunların yaşça en küçükleri ve bacakça en inceleri 

olsam da, sana ben kardeş ve yardımcı olurum, dedim. 

Hepsi sustular. Resûlullah (sav) sorularının üçüncüsünden sonra, elini 

elimin üzerine koydu da: 

- İçinizde bu, benim kardeşim, vasîm ve vekilimdir. Onun sözlerini 

dinleyiniz ve kendisine itaat ediniz! Bu işe amcamsız, amcamın oğlu varis oldu, 

buyurdu. 

Davetliler gülüşerek ayağa kalktılar ve Ebu Talib'e: 

- Bak! Sana oğlunu dinlemeni emrediyor! Ona itaat et, dediler. 

Ebu Talib: 

- Bırakınız onu! Amcasının oğlu, onun başını, hayırdan başka yana 

bükmez, dedi.  Resûlullah (a.s.) a da: 

- Bizim katımızda, sana yardım etmek kadar sevgili birşey yoktur. 

Öğütlerini benimseyip kabullendik. Sözlerini tamamıyla tasdik edip doğruladık! 

Bu toplananlar, senin atalarının oğullarıdır. Tabiî ki, ben de onlardan birisiyim! 

Senin istediğin şeye onlardan koşacak olanların andolsun ki, en çabuğu, en 

hayırlısı da benden başkası değildir! Sen, emrolunduğun şeye devam et! 

Andolsun ki, etrafını kuşatıp seni korumaktan bir an geri durmayacağım! 
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Nefsimi, Abdulmuttalib'in dininden ayrılmak hususunda bana boyun eğer 

bulmadım! Ancak ben, onun üzerinde öldüğü dinde öleceğim! Dedi. 

Ebu Leheb'den başka hepsi de yumuşak ve olumlu sözler söylediler. Ebu 

Leheb ise: 

- Ey Abdulmuttalib oğulları! Bu, vallahi bir şerdir, kötülüktür! Başkaları 

onun elini tutup bundan alıkoymadan önce, sizler onun ellerini tutup bundan 

alıkoyunuz! Eğer siz bugün ona boyun eğecek olursanız, zillete, hakarete 

uğrarsınız! Bunu korumaya kalkışacak olursanız, öldürülürsünüz!' dedi. 

Peygamberimizin (sav) halası Safiyye binti Abdulmuttalib, Ebu Leheb'e: 

- Ey kardeşim! Kardeşinin oğlunu ve onun dinini yardımsız, hor ve hakir 

bırakmak sana yakışır mı? Vallahi bilginler, öteden beri Abdulmuttalib'in 

soyundan bir peygamberin çıkacağını haber veregelmişlerdir. İşte o peygamber 

budur, dedi. Ebu Leheb: 

- Bu, andolsun ki boşuna bir umuttur! Zaten, kadınların sözleri erkeklere 

ayakbağı ve köstek mesabesindedir! Kureyş aileleri ve onlarla birlikte bütün 

Araplar ayaklandığı zaman, bizim onlara karşı koyacak ne gücümüz var? 

Vallahi, biz onların yanında bir lokmayız, dedi. Ebu Talib ona:  

- Ey korkak adam! Vallahi, biz sağ oldukça ona yardım edecek, onu 

savunacak ve koruyacağız! Ve sen ey yeğenim, rabbine davet etmek istediğin 

zamanı bilelim, silahlanıp seninle birlikte ortaya çıkarız, dedi."149 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) haliyle kendi zamanında Yüce 

Allah'a iman ve ibadet edenlerin ilki idi. Bu vakıa Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle 

açıklanır: 

"De ki: 'Ben, Allah'a, ihlas edici olarak ibadet etmemle emrolundum. 

Bana, Müslümanların evveli olmam emir buyuruldu.'"150 

"De ki: 'Hiç şüphesiz, Rabbim beni dosdoğru biryola, dimdik ayakta 

                                                           

149 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 1/256-264.  
150 Zümer: 11-12. 
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duran bir dine, İbrahim'in hakka yönelik tevhid dinine iletmiştir. Ben, (bu 

ümmette) Müslüman olanların ilkiyim!'"151 

Hz. Peygamber akrabalarını davetten sonra artık insanları İslâm'a 

davet etmeye başladı. Kaynaklar onun kendisine peygamberlik görevi 

verilmesinden itibaren üç veya dört yıl boyunca İslâm’ı gizlice yaymaya 

çalıştığını ve açıkça davet yapılması emredilene kadar gizli davetin devam 

ettiğini kaydederler. Bu süre zarfında Hz. Peygamber tebliğini önce 

ailesine, sonra da dostlarına ve güvendiği kişilere yapmıştır.152  

Üçüncü Olarak Arkadaşları Ve Yakınları Davet  

Aile bireylerinden sonra Sevgili Peygamberimiz Efendimiz (sav) için 

tebliğ sırası yakın arkadaşlarına gelmişti. Hz. Peygamber’in en güvenilir ve 

sadık dostu Ebû Bekir onun davetine olumlu cevap vererek hiç tereddüt 

etmeksizin iman etti. Üstelik sadece kendisi iman etmekle de kalmadı; yakın 

dostlarına, sözü geçecek kimselere Müslüman olduğunu anlatarak onları da 

İslâm dinine girmeye, Allah’a ve O’nun elçisine iman etmeye çağırdı. Ebû 

Bekir’in daveti ile Müslüman olan sahâbîler şunlardır: Osman b. Affân, Zübeyr 

b. Avvâm, Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. Ebû Vakkâs ve Talha b. Ubeydullah. 

Ebû Bekir bu şahısları Hz. Peygamber’in huzuruna götürmüş, onlar da İslâm’ı 

kabul edip namaz kılmışlardır. 

Hz. Peygamber, tebliğe ilk başladığı andan itibaren asla cemiyette 

cins ve sınıf farkı gözetmedi.  Kadın-erkek, genç-ihtiyar, zengin-fakir, hür-

köle ve mevali ayırımı yapmaksızın tüm insanları İslâm'a davet etti. 

Nitekim ilk Müslümanlar incelendiğinde içlerinde toplumun her 

kesiminden fertlerin bulunduğu görülmektedir. Bunun yanısıra ilk 

Müslümanların genellikle gençlerden oluşan bir topluluk olduğu dikkati 

çekmektedir. Müslüman olduklarında birkaç kişi elli yaş civarında, birkaç 

kişi otuz beş yaşın üzerinde, geri kalan çoğunluk ise otuz yaşın altında 

bulunuyordu. İçlerinde nüfuzlu ailelere mensup hür kişiler ve zengin 

                                                           
151 En'âm: 162-163. 
152 Bkz. Prof. Dr. İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Diyanet 

Vakfı Yayınları. Davetin ilk başlamasında b ilinen olayları yeniden yazma yerine bu 

kitaptan özetledik. 
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ailelerin çocukları bulunduğu gibi, Kureyş'in çeşitli kollarına antlaşmalı 

(halîf) olarak katılmış kimseler, azatlılar, köleler, kadınlar ve kızlar da yer 

alıyordu. Kısaca İslâm, daha ilk tebliğ edildiği andan itibaren toplumun her 

kesimine mensup kimseler tarafından kabul görmüştür. Bu durum aynı 

şekilde ileriki yıllarda da devam edecektir.  

Bireysel Davetin Önemini 

Burada davette teke tek ilgilenmenin, bir başka deyişle bireysel 

davetin önemini kısaca vurgulamak isterim. İslam’a davet gizli olarak 

başlamış olması hasebiyle ister istemez bu davette esas olan bireysel 

davetlerdir. Her bir insanı ele alarak bire bir davet etmek yani. Bu, elbette 

“İslam’a toplu davet olmaz ya da toplu davetler faydasızdır” anlamına 

değildir. Hem dönem gereği, hem de daha çok kullanılır ve etkili olur 

oluşundandır. Malum her dava önce bir kişiden başlar, sonra daha çok da 

dostluklara, güvene dayalı olarak diğerlerine ulaşır. Böyle böyle sayılar 

artar ve topluluklara dönüşür.  

Evet, bu tür davetlerde daha önceden kurulan dostlukların önemi 

büyüktür. Bu dostluklar, kişiye güven verir, maksadı kavrayış rahatlığı 

kazandırır, olumsuz düşünceleri, yersiz kuşkuları siler, bencillik, kendini 

beğenmişlik, gurur, kibir, kıskançlık ve haksız rekabet gibi engelleri biraz daha 

rahat aştırır, samimiyet ve fedakârlığa sebep olur. 

Malum İslam, Hz. Âdem’den bu yana geldiği her kavme ilkin 

peygamberler aracılığı ile tebliğ edilir. Peygamberler ise bir takım güzel 

sıfatları olan insanlardır. Tebliğ dışında kalan doğruluk, güvenirlilik, 

günahsızlık, akıllılık gibi sıfatlar, aslında cemiyet içinde dost kazandıran 

sıfatlardır. Demek ki ilahî görevlendirme öncesi peygamberler, toplum içinde 

sevilen ve sayılan insanlardır. Aslında her davanın yayılması bu tip insanlar 

üzerinden olur. Sevgili Peygamberimiz de bu açıdan bakıldığında kendi 

toplumunda sevilen, sayılan ve güvenilen bir insandır. Nitekim bu özelliğinin 

daha sonra gününü çok görmüştür. 

Bugün bizim bireysel olarak yapacağımız İslam’a davetlerimizin altında 

da aynı olgular vardır. Sözümüzün etkin olması için güzel ahlaklı, bilgili, 
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güvenilir, istikrarlı ve dürüst bir hayat çizgimizin olması gerekir. Bizler de bu 

özelliklerimizle insanları İslam’a, İslam’ı öğrenmeye ve yaşamaya davet 

ettiğimizde başarılı olacağızdır Allah Teâlâ’nın izniyle. Biz bu ölçü ve ilkeleri 

Sevgili Peygamberimizin davetinden çıkarıyoruz. Onun (sav) ilk davet 

ettiklerine bakarsak, aralarında karşılıklı büyük sevgiler olan kişileri görürüz. 

İyi bir dava ve davet için bundan tabii bir şey olamaz. Bu fevkalade 

önemsenecek bir ölçüdür.  

Sevgili Peygamber Efendimiz (sav)’in ailesi ve akrabalarının 

ardından yaptığı davetlerle daha sonra Müslüman olanlara baktığımızda, 

yine şahsî dostlukların etkin olduğunu görüyoruz. Mesela Resulullah 

(s.a.v.)  Efendimiz ile Hz. Ebu Bekir arasında çok yakın ve sıcak bir 

dostluk vardı. Onun için nübüvvet sonrası ilk karşılaştıklarında mesele 

tereddütsüz bitmişti. Burada kişisel dostlukların önemini bir kez daha 

görüyoruz. Zira Ebu Bekir, Peygamber Efendimizden (s.a.v.) ayrılınca 

evine gitti. Sonra aralarında dostluk bulunan Osman bin Affan’a, Talha b. 

Ubeydullah’a, Zübeyr b. Avvam’a, Sa’d b. Ebî Vakkas’a vardı, Müslüman 

olmalarını teklif etti. Onlar da Müslüman oldular. Ertesi gün Osman b. 

Maz’un, Ebu Ubeyde b. Cerrah, Abdurrahman b. Avf, Ebî Seleme b. 

Abdulesed, Erkam b. Ebî’l-Erkam’ı getirdi, onlar da Müslüman oldular. 

Gizli davet döneminde İslâm’ı kabul eden bu insanların güvenilir, sır 

saklayan, sâdık, putperestlikten, câhiliyenin bid’at ve sapıklıklarından 

hoşlanmayan ve hak dine ilgi duyan kimseler oldukları görülmektedir. Bu 

tür ihtida hikâyelerine az sonra biraz daha yakından bakacağız. Bunun teke 

tek davetin önemini gösterme bakımından da faydası olur kanaatindeyiz. 

Mesela aşere-i mübeşşere153 dediğimiz ilk Müslümanların ihtida hikâyeleri 

                                                           
153 Aşere-i Mübeşşere, Hz. Peygamber tarafından cennete girecekleri daha hayatta iken 

kendilerine müjdelenen on sahâbî demektir. Bu on sahâbî Ebû Bekir, Ömer, Osman, 

Ali, Talha b. Ubeydullah, Zübeyr b. Avvâm, Abdurrahman b. Avf, Sa‘d b. Ebû 

Vakkās, Ebû Ubeyde b. Cerrâh ve Saîd b. Zeyd’dir. Hadislerde cennetlik oldukları 

topluca haber verilen bu sahâbîlerden başka Hz. Hatice, Abdullah b. Ömer, Abdullah 

b. Selâm gibi münferit olarak cennetle müjdelenenler de vardır. Aşere-i mübeşşerenin 

bazı ortak vasıfları şunlardır:  

1. Tamamı ilk müslümanlardan olan bu on sahâbî Hz. Peygamber’e ve İslâm’a büyük 

yardımlarda bulunmuşlardır.  

2. Kureyş kabilesine mensup olup nesepleri Hz. Peygamber’in nesebiyle 

birleşmektedir. Bu sebeple, “aşere-i mübeşşere” ifadesini “Kureyş’ten cennetle 
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önemlidir. Bunlardan Hz. Ali’nin hikâyesini gördük. Hz. Ömer’in hikâyesi 

ileride, nübüvvetin 6. Yılında olacaktır.  

Bugün de İslam’a davette en temel unsur ferdî davetlerdir. Bire bir 

ve yüz yüze yapılan sıcak temaslı dostane sohbetler, hiç şüphesiz insan 

ruhunu okşayacak, kalbini sım sıcak saracak ve içtenlikle söylenen her söz 

bir iksir gibi etki edecektir. Elbette bunun için dostluğu hak eden bir ahlak 

ve erdem ilişkisi söz konusudur. Her davetçide bulunması elzem olan o 

ahlak ve fazilet, o bilgi ve kültür birikimi nelerdir? Şüphesiz bu sorunun 

cevabı ayrı bir meseledir ve bir kısmı kendi yerinde inşallah işlenecektir.154 

Şimdi burada Hz. Başta Ebu Bekir olmak üzere ilk müslüman olan 

ve cennetle müjdelenen sahabilerin bazılarının hikâyelerini görelim 

isterseniz. Ancak yeri gelmişken hemen söyleyelim ki Hz. Peygamber 

sabah akşam günlük namazlarını Harem-i Şerif’te kılabiliyor, geceleri de 

burada namaz kılıp ibadet edebiliyordu. Fakat bu gizli davet dönemde 

Müslümanlar evlerinde veya tenha dağ aralıklarında abdest alıp namaz 

kılabiliyorlardı. Müslümanlar toplu halde ibadet edemiyor; müşriklerin 

topluca bulundukları yerlerde İslâm'a davette bulunamıyorlardı; Kur’ân’ı 

da gizlice okuyorlardı. Çünkü İslâm’ı açıkça tebliğ ettiklerinde saldırıya 

uğruyorlardı. Nitekim bir gün Hz. Peygamber, biraz sonra sözünü 

edeceğimiz Erkâm b. Ebi’l Erkam’ın evinde Müslümanlarla sohbet 

ediyorken, başta Hz. Ebû Bekir olmak üzere sahâbîler, İslâm’ı müşriklere 

açıklamak üzere Kâbe’nin yanına gitmeyi Hz. Peygamber’e teklif ettiler. 

                                                                                                                                            

müjdelenmiş on kişi” olarak anlamak daha doğru olacaktır. Nitekim konuya ait 

rivayetlerde de “aşeretün min Kureyşin fi’l-cenne” kayıtlarına rastlanmaktadır.  

3. Bedir Savaşı’na ve Bey‘atürrıdvân’a katılmışlardır. Bey‘atürrıdvân’da bulunamayan 

Hz. Osman adına bizzat Hz. Peygamber iki elini birbirine kavuşturarak biat etmiş, onu 

da biata katılanlardan saymıştır.  

4. Allah’ı ve resulünü sevdikleri bizzat Hz. Peygamber tarafından açıklanmıştır. 

5. Allah yolunda yakınlarına karşı savaşmaktan çekinmemişlerdir. Nitekim Mücâdile 

sûresinin, “Allah’a ve âhiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, 

kardeşleri, akrabaları bile olsa, Allah’a ve Peygamber’e karşı gelenlere sevgi 

beslediklerini göremezsin” meâlindeki 22. âyetinin aşere-i mübeşşereye dahil ashap 

hakkında nâzil olduğuna dair bazı rivayet ve yorumlar bulunmaktadır.  (Bkz. Abdullah 

Aydınlı, İsmail Lütfi Çakan, DİA, 3/547.) 
154 Bizim İnsana Ulaşmak, Davetsiz Olmaz, Âlimin Önderliği gibi bazı kitaplarımız bu 

davet, tebliğ, iletişim gibi konuları işlemektedir, bakılabilir. 
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Hz. Peygamber, henüz sayılarının yeterli düzeye ulaşmadığını söyleyerek 

buna taraftar olmadığını açıkladı. Fakat Hz. Ebû Bekir’in ısrarına 

dayanamayarak hep birlikte Harem-i şerif’e gittiler. Müşrikler orada 

toplanmış oturuyorlardı. Hz. Ebû Bekir cesaretle ortaya atılarak müşriklere 

karşı konuşmaya başladı; putlara tapmaktan vazgeçip Allah’a ve Resûlüne 

inanmak gerektiğini anlattı. Buna hoşgörü gösteremeyen müşrikler onun 

üzerine saldırdılar. Utbe b. Rebîa, Hz. Ebû Bekir’i fena bir şekilde döverek 

kanlar içinde bıraktı. Yine Ebu Zerr’in, Abdullah b. Mesud’un açıktan 

davet ve Kur’an okumalarına verilen acıtıcı tepkileri az sonra göreceğiz. 

Hz. Ebu Bekir’in Müslüman Oluşu 

Onun Müslüman oluş kıssasında bazı farklılıklar vardır. Biz en 

meşhur rivayetleri görelim isterseniz: 

“Ebu Bekir Sıddık evinden çıkıp Rasûlullah’a gidiyordu. Cahiliye 

döneminde de peygamberin dostu idi. Rasûlullah ile yolda karşılaştı ve:  

- Ey Ebe’l-Kasım! Sen kavminin meclislerinden kayboldun, onların 

yanına gelmiyorsun. Seni atalarını ayıplamakla itham etmektedirler, dedi. 

Bunun üzerine Rasûl-ü Ekrem, Ebubekir’e hitaben: 

- Ben Allah’ın Rasûlü’yüm. Seni Allah’a davet ediyorum, dedi.  

Aralarında şu konuşmanın geçtiği de söylenir: 

- Ey Muhammed! Kureyş’in, senin tanrılarımızı terkedip, akıllarımızı 

hiçe saydığın, atalarımızı tekfir ettiğin şeklindeki sözleri doğru mu?  

- Evet, kesinlikle ben Allah’ın Rasûlü ve peygamberiyim. Allah, 

peygamberliğimi insanlara tebliğ etmek için beni gönderdi. Ben seni hakka ve 

Allah’a davet ediyorum. Allah’a yemin olsun ki, bu davetim hakkadır. Ey 

Ebubekir, ben seni tek olan Allah’a davet ediyorum. O’nun ortağı yoktur. 

O’ndan başkasına kulluk yapma. O’nun taati üzerinde devam et, dedi ve Hz. 

Ebubekir’e Kur’an okudu. 
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Sözünü bitirdikten sonra Ebubekir Sıddık Müslüman oldu. Ve Rasûl-ü 

Ekrem onun yanından ayrıldı. Fakat Mekke’yi kapsayan iki dağ arasında 

Rasûl-ü Ekrem’in Ebu Bekir’in İslâm’ından sevindiği kadar sevinen hiç kimse 

yoktu.”155 

Kandehlevî’den takip ediyoruz ki, hem İbn İshak hem de başka siyer 

âlimleri zikrederler ki Hz. Ebubekir, Rasûl-ü Ekrem’in peygamberlikten önce 

de arkadaşıydı. Rasûl-ü Ekrem’in doğruluğunu, eminliğini, güzel ahlâklı 

olduğunu ve bunların da kendisinde halka karşı dahi yalan söylemeye mâni 

olduklarını biliyordu. O halde Rasûl-ü Ekrem, Allah’a karşı nasıl yalan 

söyleyecekti? İşte bunu bildiği için Rasûl-ü Ekrem ona, “Cenabı Hak beni 

peygamber olarak gönderdi” der demez peygamberi tasdik etti. Hiçbir 

tereddüd göstermedi ve hiçbir an için geri kalmadı.156 

Burada kişisel dostlukların önemini bir kez daha görüyoruz. Zira Ebu 

Bekir, Peygamber Efendimizden (s.a.v.) ayrılınca evine gitti. Sonra aralarında 

dostluk bulunan Osman bin Affan’a, Talha b. Ubeydullah’a, Zübeyr b. 

Avvam’a, Sa’d b. Ebî Vakkas’a vardı, Müslüman olmalarını teklif etti. Onlar 

da Müslüman oldular. Ertesi gün Osman b. Maz’un, Ebu Ubeyde b. Cerrah, 

Abdurrahman b. Avf, Ebî Seleme b. Abdulesed, Erkam b. Ebî’l-Erkam’ı 

getirdi, onlar da Müslüman oldular.157 

Hz. Ebu Bekir, İslâmiyet'ten önce de Peygamberimizin (sav) arkadaşı ve 

dostu idi. Çocukluğundan beri, onun doğruluğunu, emînliğini, güzel ve üstün 

ahlâkını biliyordu. Kendisinin bu ahlâkı halka yalan söylemesine engel olup 

dururken, Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceği kanaatinde idi. Nitekim 

Peygamberimiz (sav) İslâmiyete davet eder etmez, onun hemen Müslüman 

olduğu görülür. Hür yetişkin erkeklerin ilk Müslüman olanı sayılır. 

Peygamberimiz (sav)onun hakkında şöyle buyurmuşlardır: 

"İslâmiyete davet ettiğim herkes, ona karşı ağırdan davrandı, tereddüt etti 

                                                           
155 Ebu’l-Hasan Trablusi, (Hz. Aişe’den); Bidaye, 3/29; İbn İshak; Muhammed Yusuf 

Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, 1/50-51.  
156 Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, 1/50-51.  
157 Ebu’l-Hasan Trablusi, (Hz. Aişe’den); Bidaye, 3/29; İbn İshak; Muhammed Yusuf 

Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, 1/50-51.  
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ve düşündü. Ancak, Ebu Bekir'dir ki; İslâmiyeti kendisine arz ve teklif ettiğim 

zaman, kabulde hiç gecikmedi ve tereddüde de düşmedi". 

Hiçbir şey, Peygamberimizi (sav), Hz. Ebu Bekr'in Müslüman oluşuna 

sevindirdiği kadar sevindirmemiştir. Hz. Ebu Bekir de, Müslüman olduğu 

zaman, hiç çekinmeden Müslümanlığını açıklamış ve halkı da, Yüce Allah'a ve 

Resûlüne imana davet etmeye başlamıştır. Canını ve malını her zaman 

Peygamber Efendimizin (sav) yoluna fedaya hazırdı.  

Hz. Osman’ın Müslüman Oluşu 

Yine Hz. Osman ile Sevgili Peygamberimiz arasında bir dostluk vardı. 

Onun Müslüman oluşu hakkında şöyle de bir rivayet vardır: Hz. Osman şöyle 

anlatır:  

“Teyzem Abdulmuttalib’in kızı Erva’yı ziyarete gitmiştim. Bu esnada 

Rasûl-ü Ekrem halasının evine geldi. Ben durmadan Rasûlullah’a bakıyordum. 

O gün Rasûlullah’ın durumundan bir şeyler meydana çıkmıştı. Hz. Peygamber 

bana yönelerek dedi ki:  

- Ey Osman! Sana ne oluyor? Niçin bana öyle bakıyorsun? 

- Sana hayret ediyorum. Bizim içimizdeki durumundan da, senin 

aleyhinde söylenenlerden de, dedim.  

Rasûl-ü Ekrem bana: 

- Lâilâheillallah de! Dedi.  

Allah biliyor ya, bu sözü Rasûlullah’tan dinlediğim zaman tüylerim 

diken diken oldu. Sonra Rasûlullah devam etti: 

- “Göklerde sizin rızkınız ve size va’d edilen vardır. Göklerin ve 

arzın rabbine yemin olsun ki kesinlikle o sizin konuştuğunuz gibi 

haktır”158  

                                                           
158 Zariyat: 51/22-23 



249 

 

Rasûlullah bunları söyledikten sonra çıktı. Ben de onun arkasından 

çıktım, ona yetiştim ve Müslüman oldum.”159  

Hz. Osman’ın şöyle dediği de rivayet edilir: 

- Yâ Rasûlallah! Şam'dan, yeni bir haberle geldim: Maan ile Zerka 

arasında idik. Uyur gibi bir halde olduğumuz sırada, birden, bir seslenici bize: 

'Ey uykudakiler! Uyanınız! Çünkü Ahmed Mekke'de zuhur etmiş bulunuyor' 

diyerek seslendi. Mekke'ye gelince, seni senin peygamber olduğun haberini 

işittik, dedi. 

Hz. Talha b. Ubeydullah’ın Müslüman Oluşu 

Nesebi Hz. Peygamber ile Mürre’de, Hz. Ebû Bekir ile Amr b. Kâ‘b’da 

birleşir. Annesi Sa‘be bint Abdullah sahâbeden Alâ b. Hadramî’nin kız 

kardeşidir. Hz. Ali ile aynı yıl doğduğu zikredilmekteyse de öldüğünde en az 

altmış yaşında olduğuna göre daha önce doğmuş olmalıdır. İki erkek 

kardeşinden Osman müslüman olmuş, diğeri ise Bedir Gazvesi’nde müşrik 

saflarında ölmüştür.  

İslâm öncesi Mekke’nin önemli tüccarlarından biri olan Talha ticaret 

için bulunduğu Busrâ’da karşılaştığı bir rahipten Hz. Muhammed’in 

peygamberliğini öğrenince hemen Mekke’ye döndü ve Hz. Ebû Bekir 

vasıtasıyla İslâmiyet’i kabul edip ilk müslümanlar arasında yer aldı.160 

Allahn Rasûlü Hz. Muhâmmed (s.a.v.) hakkında şöyle buyurmuştur: 

“Ecelini tamamladığı halde toprak üzerinde yürüyen birini görmek kimi 

memnun ederse, Talhâ İbn-i Ubeydullah’a baksın”. 

Onun müslüman oluş hikâyesinde biraz ayrıntı verenler de vardır: 

“Talha İbn-i Ubeydillah et-Teymî, Kureyş kafilelerinden birisiyle ticaret için 

Şam diyarına gidiyordu. Kafile Busra şehrine varınca, Kureyşli yaşlı tacirler 

alış verişte bulunmak üzere şehirde kurulan panayıra gittiler. Öbürlerinin ticarî 

tecrübelerine sahip olmamasına rağmen Talhâ, onlarla yarışacak ve onlar 
                                                           
159 Medayini, (Amr b. Osman’dan); İstiab, 4/225; Muhammed Yusuf Kandehlevi, 

Hayatu’s-Sahabe, 1/52. 
160 Bkz. Bünyamin Erul, DİA, 39/504. 
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olmaksızın daha fazla kazanacak kadar keskin bir zekâ ve ileri bir görüşe 

sahipti. Her taraftan gelen tacirlerle dolup taşan panayırda dolaşırken sadece 

onun bütün hayatının akışını değil, tarihin seyrini tamamen değiştirmeyi 

müjdeleyen bir olay geçti. Enteresan hikâyesini anlatması için sözü Talha İbn-i 

Ubeydillah'a bırakalım. Talha anlatmaktadır: 

“Biz Busra panayırında dolaşırken halkın arasında bir rahip şöyle 

haykırıyordu: 

- Tacirler! Bu mevsimde gelenlere sorun. İçlerinde Mekke’li birisi var 

mı? 

Ben onun yakınındaydım. Hemen yanına gittim.  

- Evet, var. Ben Mekkeliyim, dedim. 

 - Aranızda Ahmed ortaya çıktı mı? 

- Ahmed de kimdir? 

- Abdulmuttalib'in torunu, Abdullah'ın oğlu... Bu onun ortaya çıkacağı 

aydır ve o, peygamberlerin sonuncusudur. O, sizin memleketiniz olan 

Mekke'den çıkacak, siyah taşları, hurmaları ve sulak çorak toprağı olan bir 

yere hicret edecek. Genç! Sakın ona gitmekte gecikme! 

Onun sözleri bana tesir etmişti. Hemen devemin yanına gittim, yol 

hazırlıklarını tamamladım. Kafileden ayrılıp hızla Mekke'ye doğru hareket 

ettim. Mekke'ye varınca aileme sordum: 

- Biz ayrıldıktan sonra Mekke'de bir olay oldu mu? 

- Evet, Abdullah'ın oğlu Muhammed, Peygamber olduğunu iddia ederek 

ortaya çıktı, (Ebû Bekir'i kastederek) Ebû Kuhafe'nin oğlu da ona uydu. 

Ebû Bekir'i tanıyordum. Yumuşak, sevimli ve uysal birisiydi. Ahlâklı ve 

dürüst bir tacirdi. Ondan hoşlanırdık. Kureyş'le ilgili hadiseleri ve nesepleri iyi 

bildiğinden onunla oturup sohbet etmeyi severdik. Ebû Bekir'e gidip: 



251 

 

- Muhammed İbn-i Abdillâh'ın peygamberliğini ilân ettiğini ve senin de 

ona uyduğun söylentisi doğru mu? Dedim. 

- Evet, dedi ve bana, onunla ilgili bilgi verdi ve ona gitmemi tavsiye etti. 

Ben de ona, rahibin söylediklerini anlattım. Bana hayret etti: 

- Gel, Hz. Muhammed'în yanına gidelim. Bunu ona da anlat, 

söylediklerini dinle ve Allah'ın dînine gir, dedi. 

Birlikte Hz. Muhammed'e gittik. Hz. Peygamber bana İslâm'ı anlattı. 

Kur'ân'dan âyetler okuyup dünya ve âhiretin en hayırlı iki şeyini bana 

müjdeledi. Allah göğsümü İslâm'a açtı. Busra'da rahibin söylediklerini ona da 

anlattım. Buna çok memnun oldu. Sonra kelime-i şehâdeti getirdim. Böylece 

Hz. Ebû Bekir'in aracılığı ile müslüman olanların dördüncüsü olmuştum". 

Kureyşli gencin müslüman oluşu, ailesine ve yakınlarına yıldırım te'sîri 

yapmıştı. Müslüman oluşuna en çok üzülen annesi olmuştu. O, oğlunun 

kavmine başkan olmasını istiyordu. Onu dininden vazgeçirmeleri için hemen 

kavmine koştu ama onlar Talhâ'nın büyük bir dağ gibi kımıldamadığını 

gördüler. Güzellikle onu ikna etmekten ümitlerini kesince, işkence ve eziyete 

başvurdular. 

Mes'ûd ibn-i Hıraş anlatmaktadır: 

“Safa ile Merve arasında sa'y ederken, kalabalık bir topluluğun elleri 

boynuna bağlanmış bir gencin peşinden gittiklerini gördüm. Onlar onun hem 

peşinden koşuyorlar, hem arkasından itip kakıyorlar, hem de başına 

vuruyorlardı. Gencin arkasında ona hakaret eden ve bağırıp çağıran yaşlı bir 

kadın da vardı. 

- Kim bu genç? Dedim. 

-  Bu, Talhâ İbn-i Ubeydillah'tır. Dininden dönüp Haşim oğullarının 

çocuğuna uymuş. 

-  Arkasındaki şu yaşlı kadın kimdir? 
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- O da annesi es-Sabe Bint el-Hadramî'dir. 

Daha sonra, “Kureyş'in Aslan'ı” denilen Nevfel ibn-i Huveylid, Talha 

ibn-i Ubeydillah'ın yanma gitti. Talha'yı ve Ebû Bekir'i önce ayrı ayrı, daha 

sonra da birbirine bağladı. En ağır işkenceleri yapmaları için, onları Mekke 

serserilerine teslim etti. Bundan dolayı Talha ibn-i Ubeydillah'la Ebû Bekir es-

Sıddîk'a «Bitişikler» adı verilmiştir. 

Böylece günler geçmeye ve hadiseler birbirini kovalamaya, bu arada 

Talha ibn-i Ubeydillâh da olgunlaşmaya başladı. Allah ve Rasûlü'nün 

yolundaki yiğitliği, İslâm'a ve müslümanlara yararlılığı artıyordu. Hatta 

müslümanlar ona; «canlı şehîd» lâkabını vermişlerdi. Rasûlûllah (s.a.v.) da 

onu; “İyilik Talhâ'sı”, “Cömertlik Talhâ'sı” ve “Feyyaz Talhâ” diye çağırmıştı. 

Bu lâkaplardan her birinin, birbirinden müthiş hikâyesi vardır.161 

Vahiy kâtipliği de yapan Talha hem cennetle müjdelenen on sahâbîden 

hem de Resûlullah’ın havârisi diye bilinen on iki kişiden biridir. Müslüman 

olduğu günlerde Hz. Ebû Bekir ile aynı ipe bağlanarak işkence gördüğünden 

her ikisi “Karîneyn” (yakın dost) diye anılır. Suriye’de bulunduğu dönemde 

gerçekleşen Habeşistan hicretine katılamadı. Resûl-i Ekrem Medine’ye hicret 

ettikten sonra Hz. Ebû Bekir’in ailesini Medine’ye o götürdü. Hayatının 

bütününün okunmasını tavsiye ederiz. 

Zübeyir b. Avvam’ın Müslüman Oluşu 

 594 veya 595’te Mekke’de doğdu. Babası Hz. Hatice’nin kardeşi 

Avvâm b. Huveylid, annesi Resûl-i Ekrem’in halası Safiyye bint 

Abdülmuttalib’dir. Soyu Hz. Peygamber’in dedelerinden Kusay b. Kilâb’da 

Resûl-i Ekrem ile birleşir (İbn Sa‘d, III, 100). Annesi oğluna büyük kardeşi 

Zübeyr b. Abdülmuttalib’in ismini vermiştir. Zübeyr b. Avvâm çocukluğunun 

büyük bir kısmını Resûlullah’ın çocuklarıyla birlikte geçirdi. Babası çok 

küçükken vefat ettiğinden annesi onu kendi akrabaları olan Hâşimoğulları 

arasında büyüttü. Oğlunun eğitimi konusunda zaman zaman katı davrandığı 

için eleştirilmiş, ancak kendisi onun iyi yetişmesi için böyle yaptığını 

söylemiştir (a.g.e., III, 101).  

                                                           
161 Bkz. Abdurrahman Re’fet el-Bâşâ, Sahabe Hayatından Taplolar, Talha md. 
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Zübeyr’in putlara hiç tapmadığı, Câhiliye inanışlarına meyletmediği, 

İslâm’a davetin ilk günlerinde on altı yaşında iken dört, beş veya yedinci 

müslüman olarak İslâmiyet’i kabul ettiği, bunda Hz. Ebû Bekir’in etkisinin 

bulunduğu nakledilir (İbn Hacer el-Askalânî, Tehẕîbü’t-Tehẕîb, III, 274-275).  

Müslümanlığı kabul etmesine önce amcası Nevfel b. Huveylid karşı 

çıktı; İslâm’dan vazgeçmediği takdirde kendisine şiddet uygulayacağına dair 

yemin etti; bir sonuç alamayınca onu bir hasıra sardı ve tavana astı, alttan ateş 

yakarak dumanıyla ona işkence etti, ancak Zübeyr inancından vazgeçmedi 

(Taberânî, I, 122). Oğluna eziyet edildiğini öğrenen annesi Safiyye onu 

Nevfel’in elinden kurtardı. 

Ok atmayı, kılıç kullanmayı ve ata binmeyi öğrenerek yetişen Zübeyr, 

Mekke döneminde İslâm adına ilk kılıç çeken kişi oldu. Evinde istirahat 

ederken dışarıdan gelen, Hz. Peygamber’in müşrikler tarafından 

öldürüldüğüne dair seslerle uyanmış, hemen kılıcını kuşanıp dışarıya fırlamış, 

yolda Resûl-i Ekrem’le karşılaşmış, telâşının sebebini soran Resûl-i Ekrem’e 

durumu anlatınca onun duasını almıştı (Hâkim, III, 406-407). Bu dönemde Hz. 

Peygamber, Zübeyr’i ilk müslümanlardan olan Abdullah b. Mes‘ûd ve Talha 

b. Ubeydullah ile kardeş ilân etti. Müşriklerin müslümanlara karşı baskısı artıp 

Habeşistan’a hicret izni verilince Zübeyr ilk kafileyle oraya gitti. Ardından 

müşriklerin iman ettiği yolunda bir haberin yayılması üzerine geri döndüyse de 

haberin asılsız olduğunu anlayınca Zem‘a b. Esed’in himayesinde Mekke’ye 

girdi. Ancak baskıların artarak devam etmesi üzerine ikinci defa Habeşistan’a 

hicret etmek zorunda kaldı.162 

Abdurrahman b. Avf’ın Müslüman Oluşu 

Fil Vak‘ası’ndan (571) on yıl kadar sonra Mekke’de doğdu. Câhiliye 

döneminde Abdüamr veya Abdülkâ‘be olan adı, müslüman olduktan sonra Hz. 

Peygamber tarafından Abdurrahman olarak değiştirildi. Genç yaşından itibaren 

ticaretle uğraştı. Câhiliye devrinde de içki içmeyen ve güzel ahlâka sahip biri 

olarak tanınırdı. Hz. Ebû Bekir ile olan eski dostluğu, onun vasıtasıyla 

müslüman olmasını sağladı. İlk sekiz müslümandan biri olan Abdurrahman, 

Mekke müşriklerinin baskı ve işkenceleri yüzünden önce Habeşistan’a, sonra 

                                                           
162 Bkz. Mehmet Efendioğlu, DİA, 44/522-524. 
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da Medine’ye hicret etti. Hz. Peygamber onunla ensardan Sa‘d b. Rebî‘ 

arasında kardeşlik bağı (muâhât) kurdu. 

Hz. Peygamber’le birlikte bütün savaşlara katıldı. Uhud’da yirmiden 

fazla yara aldı, hatta ayağındaki yaralar sebebiyle topal kaldı. Hicretin altıncı 

yılında (628) Dûmetülcendel üzerine yapılan bir seferde, Hz. Peygamber onu 

seriyye kumandanlığına getirdi ve başına sarık bağladı. Savaşı kazanınca 

Peygamber’in tâlimatı üzerine kabile reisinin kızı ile evlendi. Tebük Seferi 

sırasında imamlık ettiği bir namaza Hz. Peygamber de iştirak etti. Böylece Ebû 

Bekir gibi o da Resûlullah’a imamlık yapmış oldu. Vefatında Hz. Peygamber’i 

kabre indiren dört sahâbîden biri Abdurrahman idi.163 

Sa‘d b. Ebû Vakkās’ın Müslüman Oluşu 

Milâdî 592 yılında Mekke’de doğdu. Nesebi Benî Zühre’den olan 

babası vasıtasıyla Kilâb b. Mürre’de, Benî Ümeyye’den olup İslâmiyet’i kabul 

etmeden ölen annesi Hamne bint Süfyân b. Ümeyye vasıtasıyla Abdümenâf b. 

Kusay’da Hz. Peygamber’in nesebiyle birleşir. Dedesi Vüheyb b. Abdümenâf 

b. Zühre, Resûl-i Ekrem’in annesinin amcası olduğu için Resûlullah Sa‘d’a 

“dayı” diye hitap ederdi. On yedi veya on dokuz yaşında iken İslâmiyet’i 

kabul etmesi üzerine annesi dininden dönmediği sürece onunla konuşmamaya 

ve yemek yememeye ant içti; fakat Sa‘d dininden dönmeyeceğini söyledi. 

İslâmiyet’in ilk yıllarında müslümanlarla alay eden bir müşriği yaraladığı için 

İslâm uğrunda ilk kan akıtan kişi diye anıldı.164  

Kendisinden yapilan rivayetlere göre o Islâmi üçüncü kabul eden 

kimsedir. Ancak, Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekr, Hz. Ali ve Zeyd b. Harise'den 

sonra müslüman olmussa besinci müslüman olmus oluyor. Sa'd (r.a), 

müslüman oldugu gün henüz namazin farz kilinmamis oldugunu ve o zaman 

on yedi yasinda bulundugunu söylemektedir (Ibn Sa'd, Tabakâtül-Kübrâ, 

Beyrut (t.y), III, 139). Sa'd (r.a) Islâma girisine sebep olan olayi söyle anlatır: 

"Müslüman olmadan önce rüyamda kendimi hiç bir seyi göremedigim 

karanlık bir yerde gördüm. Bu arada ay dogdu ve ben onun aydınlığına tabi 

                                                           
163 Ahmet Onkal, DİA, 1/557. 
164 Sa‘d b. Ebû Vakkās, DİA, 35/372. 
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oldum. Benden önce bu aya kimlerin uymuş olduguna bakıyordum. Onlar, 

Zeyd b. Harise, Ali b. Ebî Talib ve Ebû Bekir'di. Onlara ne kadar zamandan 

beri burada olduklarini sordugumda, onlar; "Bir saat kadardır" dediler. 

Araştırdığımda öğrendim ki, Rasûlüllah (s.a.s) gizlice slâm'a davette 

bulunmaktadır. Ona Ecyad tepesi taraflarinda rastladım. İkindi namazını 

klıyordu. Orada Islâm’ı kabul ettim. Benden önce bu kimselerden başkası 

imân etmemişti" (Ibnül-Esir, Üsdül-Gâbe, II, 368).165 

Müslüman olunca çetin bir imtihan yaşadı. Olayı kendisinden 

dinleyelim: “Annem müsîüman olduğumu duyunca küplere bindi. Çünkü ben 

ona çok itaat eden ve onu seven birisiydim. Bana gelip şöyle dedi: 

- Sa'd! Girdiğin bu din nedir böyle? Seni, anne ve babanın dininden 

çevirdi. Mutlaka yeni dinini terkedeceksin. Yoksa ölünceye kadar yemek 

yemiyeceğim ve su içmeyeceğim. O zaman da sen çok üzülürsün, yaptığına 

pişman olursun. Ebediyete kadar da İnsanlar seni “ana katili” diye ayıplar. 

- Nolur anneciğim, bunu yapma. Ben herhangi birşeyden dolayı dinimi 

terkedemem. 

 

Fakat annem dediğini tuttu. Yemeyi içmeyi bıraktı. Günlerce yemeden 

içmeden durdu. Zayıf düşüp halsiz kaldı. Hayatını devam ettirecek kadar biraz 

yiyip içmesini istemek için sık sık yanına gidiyordum. O da şiddetle karşı 

çıkıyor, kendisi ölüncey veya ben dinimi terkedinceye kadar yememeye yemin 

ediyordu. Bu arada ona şöyle dedim: 

 

- Anneciğim! Allah'ı ve onun elçisini senden daha çok seviyorum. 

Vallahi senin bin canın olsa ve bunları birer birer teslim etsen, ben yine 

dinimden dönmem.  

 

Benim ciddi olduğumu görünce durumu kabullenip istemiye istemiye 

yemek yedi ve su içti, Allah Te'âlâ bizim hakkımızda şu ayeti kerimeyi indirdi: 

 

“Eğer, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak 

koşman için seninle uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada 
                                                           
165 Bkz. Ömer Tellıoglu, Cennetle Mücdelenenler. 
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onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak 

banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim.” 

(Lokman, 15) 

 

Sa'd İbni Ebî Vakkas'ın müslüman olduğu gün, müsİümanlarm en iyi 

günü ve İslâm'ın en hayırlı günü olmuştu.166 

 

Ebû Ubeyde B. Cerrâh’ın Müslüman Oluşu 

Hicretten kırk yıl önce Mekke’de doğdu (583). Hz. Peygamber’in 

onuncu dedesi olan Fihr’de Resûlullah ile soyları birleşir. Benî Hâris 

kabilesinden olan Ebû Ubeyde, Câhiliye devrinde Mekke’de okuma yazma 

bilen birkaç kişiden biri olduğu için Kureyşliler kendisine değer verirdi. Ebû 

Ubeyde, Hz. Peygamber’in İslâm’a davete başladığı ve henüz Dârülerkam’a 

girmediği günlerde Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla müslüman oldu.167  

İslâmiyet’in yayılması için büyük çaba gösterdi ve bu sebeple 

Kureyşliler’in ağır baskılarına mâruz kaldı. İşkenceler dayanılmaz hale gelince 

616 yılında yapılan İkinci Habeşistan Hicreti’ne katıldı. Ancak bir müddet 

sonra Mekke’ye döndü. Daha sonra Medine’ye hicret etti. Hz. Peygamber 

onunla Sa‘d b. Muâz arasında kardeşlik bağı (muâhât) kurdu. Muhammed b. 

Mesleme veya Ebû Talha el-Ensârî ile kardeş yapıldığı da söylenmektedir. 168 

Osman b. Maz‘ûn’un Müslüman Oluşu 

Ebü’s-Sâib Osmân b. Maz‘ûn b. Habîb el-Cumahî (ö. 2/623-24) Kureyş 

kabilesinin Benî Cumah koluna mensuptur. Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla on 

üçüncü kişi olarak İslâmiyet’i kabul etti. Yine ilk müslümanlardan olan oğlu 

Sâib ve kardeşleri Kudâme, Abdullah ve Sâib ile beraber Birinci Habeşistan 

Hicreti’ne katıldı. Mekkeliler’in İslâm’ı kabul ettiğini duyunca yakınlarıyla 

                                                           
166 Bkz. Abdurrahman Re’fet el-Bâşâ, Sahabe Hayatından Taplolar, Sa'd İbni Ebî 

Vakkas md. 
167 İbnu’l Cevzi Osman b. Maz’un ile birlikte Müslüman olduğunu kaydeder. Bkz. 

Sıfatu’s Safve, 1/87. Tercümesi Allah Dostları, Şule y. 1/229. 
168 Ahmet Önkal, DİA, 10/249. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muahat
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birlikte Mekke’ye döndü. Haberin asılsız olduğunun anlaşılması üzerine Velîd 

b. Mugīre’nin himayesine girmek zorunda kaldı.  

Müşriklerin Hz. Peygamber ile ashabına işkence yaptığını gören Osman, 

Velîd b. Mugīre’nin himayesini terkedip Allah’ın himayesine girdiğini 

açıkladı. Daha sonra da kardeşleriyle birlikte Medine’ye hicret etti. Resûl-i 

Ekrem onu Hazrec kabilesinden Abbas b. Ubâde (veya Mâlik b. Teyyihân) ile 

kardeş ilân etti ve ailesine Medine’de ev yapıp yerleşmeleri için bir arsa tahsis 

etti.  

Bedir Gazvesi’ne de oğlu ve iki kardeşiyle beraber katıldı. Osman b. 

Maz‘ûn bu savaşın ardından vefat etti ve Medine’de ilk vefat eden muhacir 

oldu. Hz. Peygamber onun ölümüne üzülüp ağladı ve naaşını öptü (Ebû 

Dâvûd, “Cenâʾiz”, 35, 36; Tirmizî, “Cenâʾiz”, 14), “Bu bizim âhirete ilk 

gidenimizdir” diyerek onu Bakī‘ mevkiine defnetti, daha sonra burası 

kabristan haline getirildi. Osman’ın defninden sonra Resûl-i Ekrem’in bir 

sahâbîden büyükçe bir taş getirmesini istediği, sahâbî taşı kaldıramayınca 

Resûlullah’ın onu alıp kabrin başucuna koyduğu ve, “Böylece kardeşimin 

kabrini bulur, tanır ve ailemden ölenleri de artık buraya gömerim” dediği 

belirtilmektedir (İbn Mâce, “Cenâʾiz”, 42; Ebû Dâvûd, “Cenâʾiz”, 57, 59). 

Nitekim Osman’ın ardından Resûl-i Ekrem’in oğlu İbrâhim de aynı yere 

defnedildi.169 

Saîd b. Zeyd’in Müslüman Oluşu 

Ebü’l-A‘ver (Ebû Sevr) Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl el-Kureşî (ö. 

51/671 [?]) Aşere-i mübeşşereden biridir. Milâdî 600 yılı civarında Mekke’de 

doğdu. Adî b. Kâ‘b oğullarından olup soyu dedelerinden Kâ‘b b. Lüey’de Hz. 

Peygamber’in soyu ile birleşir. Babası, İslâm öncesi dönemde Hanîf dinine 

mensup olmakla bilinen Zeyd b. Amr b. Nüfeyl, annesi Huzâa kabilesinden 

Fâtıma bint Ba‘ce’dir. Babasının putlara tapmadığı, müşriklerin kestiği 

hayvanların etinden yemediği, Câhiliye âdetlerine değer vermediği ve kız 

çocuklarının diri diri toprağa gömülmesine şiddetle karşı çıktığı göz önüne 

alınırsa Saîd’in aile ortamında bu inançları benimseyen bir kişi olarak yetiştiği 

                                                           
169 M. Yaşar Kandemir, DİA, 33/470-471. 
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söylenebilir. Kaynaklarda babasının ona Allah’ın birliğine iman etmesi 

konusunda telkinde bulunduğu zikredilir. 

Çok genç yaşta İslâmiyet’i kabul eden Saîd b. Zeyd’in on ikinci veya on 

üçüncü müslüman olduğu nakledilir. İbn Cevzi, Daru’l Erkam’a girmeden 

müslüman olduğunu söyler (1/190.) Resûl-i Ekrem tarafından cennetle 

müjdelenen on sahâbî arasında yer aldı.  

Saîd amcasının kızı ve Ömer’in kız kardeşi Fâtıma ile, Ömer de onun 

kız kardeşi Âtike ile evliydi. Mekkeliler’in Hz. Peygamber’i öldürme kararını 

uygulamak üzere harekete geçen Ömer, kız kardeşi Fâtıma’nın müslüman 

olduğunu öğrenince Saîd b. Zeyd’in evine giderek onu hanımı ile birlikte 

tartakladı. Ancak Saîd’in sabırlı davranması ve sorulan sorulara inandırıcı 

cevaplar vermesi üzerine Ömer onları bıraktı ve okunan Kur’an’ı dinledikten 

sonra iman etmeye karar verdi. 

Saîd müşriklerden çok eziyet gördü ve hanımıyla birlikte Medine’ye 

hicret etti. Resûlullah onu Râfi‘ b. Mâlik, diğer bir rivayete göre ise Übey b. 

Kâ‘b ile kardeş ilân etti. Medine’de Resûl-i Ekrem’in yakın çevresinde 

bulunan Zeyd, Mekke müşrikleri başta olmak üzere Hz. Peygamber aleyhinde 

faaliyet gösterenler hakkında bilgi toplama konusunda önemli görevler yaptı. 

Bedir Gazvesi’ne sebep olan Mekkeliler’in Suriye kervanı hakkında bilgi 

toplamakla görevlendirildiği için savaşa fiilen katılamadı; ancak ganimetten 

payı tam olarak verildi ve gördüğü hizmete karşılık cihad sevabını da alacağı 

kendisine müjdelendi (Hâkim, III, 495). Uhud ve Hendek gazveleri, 

Hudeybiye Antlaşması, Mekke’nin fethi, Huneyn ve Tebük Seferi ile Vedâ 

haccında bulunan Saîd, Resûl-i Ekrem’in vefatından sonra da önemli görevler 

üstlendi.170 

 

Hz. Bilal-i Habeşî Ve Annesi’in Müslüman Oluşu 

Bilal-i Habeşî ile annesi Hamâme Hatun köle idiler. Bilal-i Habeşî 

Peygamberimizin (sav) halkı İslâmiyet'e gizlice davete başladığı ilk sıralarda 

Müslüman olduğu gibi annesi de o sırada Müslüman oldu. Kölelerden ilk 

                                                           
170 Bkz. Mehmet Efendioğlu, DİA, 35/580-581. 
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Müslüman olan Bilal-i Habeşî, Müslümanlığını ilk açıklayan yedi kişiden birisi 

idi. Dininden döndürülmek, Lât ve Uzzâ adı andırılmak için yapılan en ağır 

işkencelere katlanırdı. 

- Haydi, sen de bizim gibi söyle, diye zorlandıkça; 

- Dilim onu söyleyemiyor, Ona dilim dönmüyor. Ehad! Ehad! (Birdir! 

Birdir!)" demekten geri durmazdı. 

Müşrikler Bilâl-i Habeşî'ye bir türlü "Lât ve Uzzâ mâbuddur" 

dedirtemezlerdi. Onun ve arkadaşlarının çektiği işkenceler ileride kendi 

bölümünde anlatılacaktır. Bilal-i Habeşî Hz. Ebu Bekir tarafından satın alınıp 

azad edilerek kölelikten ve dayanılmaz işkencelerden kurtarıldı. Hz. Ebu Bekir 

Bilal-i Habeşî'nin annesi Hamâme Hatunu da satın alıp azad ederek işkenceden 

kurtarmıştır.  

Ebu Fükeyhe’in Müslüman Oluşu 

Abduddar oğullarının veya Safvan b. Ümeyye'nin kölesidir. İlk sıralarda 

Bilal-i Habeşî ile Müslüman oldu. Dinlerinden döndürülmek için müşrikler 

tarafından en ağır işkencelere uğratılanlardandı. Hz. Ebu Bekir, onu da satın alıp 

azad etti.  

Halid b. Saîd Ve Kardeşinin Müslüman Oluşu 

Halid b. Saîd'in Müslüman oluşu da çok eskidir. Hidayetine gördüğü 

korkulu rüyası sebep olmuştur: Kendisi, bir gece, uykuda, Allah'ın bildiği kadar 

geniş bir ateşin kıyısında durduğunu ve babasının onu ateşin içine iterek 

düşürmek ister gibi davrandığını, Resûlullah (a.s.)'ın ise hemen belinden 

kavrayarak onu ateşin içine düşmekten koruduğunu gördü! Gördüğü bu rüyadan 

çok korktu. Kendi kendine: "Vallahi, bu herhalde hak ve gerçek bir rüyadır!" 

dedi. Hz. Ebu Bekir'e rastlayınca, rüyasını anlattı. Hz. Ebu Bekir: 

- Hakkında hayırlı olmasını dilerim. İşte, Resûlullah (a.s.) böyledir. 

Hemen gidip ona tâbi ol! Ona tâbi olur, İslâmiyete girer, onun yanında 

bulunursan, o seni ateşe düşmekten korur! Baban ise cehennemliktir, dedi. 
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Halid b. Saîd Ciyad mevkiinde Peygamberimizi (sav) buldu: 

- Yâ Muhammed, sen nelere davet ediyorsun? Diye sordu. 

Peygamberimiz: 

- Bir olan ve şerîki olmayan Allah'a iman ve ibadete, Muhammed'in de 

O'nun kulu ve resûlü olduğuna inanmaya; Taptığın işitmez, görmez, bir zarar 

veya yarar vermez, kendisine tapınanları tapınmayanlan bilmez birtakım taş 

parçalarına tapmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, buyurdu. Bunun üzerine, 

Halid b. Sâid: 

- Ben, şehadet ederim ki: Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet 

ederim ki: Sen de, O'nun resulüsün, dedi. 

Peygamberimiz (sav) onun Müslüman oluşuna sevindi. Çünkü o şehrin 

zengin ve ileri gelenlerinden birisinin oğluydu. Halid b. Saîd'in babası Ebu 

Uhayha, oğlunun Müslüman olduğunu öğrenince bunu hazmedemedi. 

Müslüman olmayan çocuklarını onun arkasından saldı. Halid'i bulup getirdikleri 

zaman, Ebu Uhayha itip kakarak ona hakaret etti. Elindeki değneği başında 

kırıncaya kadar ona dayak attı! 

- Sen Muhammed'in kendi kavmine aykırı hareket ettiğini ve onların 

ilahlarını yerdiğini, geçmiş atalarını ayıpladığını görüp duruyorsun. Buna 

rağmen ona tâbi oluyorsun ha? Dedi. Halid: 

- Vallahi, o doğru söylüyor, doğru yapıyor! Ben, bunun için kendisine 

tâbi oldum, deyince, Ebu Uhayha büsbütün kızdı. Ona sövüp saydıktan sonra: 

- Ey zelîl! Ey rezil yaramaz! İstediğin yere git! Vallahi, senin rızkını da 

keseceğim! Dedi. Halid: 

- Sen benim rızkımı kesersen, Allah elbette bana geçineceğim şeyi ihsan 

eder, dedi. 

Ebu Uhayha Halid'i kovdu. Öteki oğullarına da: 

- Eğer sizden biriniz onunla konuşacak olursa, ona yaptığım şeyi 
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kendisine de yapanm, diye tehdit etti. Sonra Halid'i hapsettirdi. Mekke'nin 

yakıcı sıcağı altında, aç susuz bıraktırdı.  

Halid bir gün bir kolayını bulup babasının elinden kurtuldu. Habeş 

ülkesine hicret edinceye kadar babasına görünmedi, Peygamberimizin (sav) 

yanından ayrılmadı. Halid b. Saîd'in zevcesi Ümeyne Hatun da ilk sıralarda 

Müslüman olmuştur. Amr b. Saîd de kardeşi Halid b. Saîd'den biraz sonra 

Müslüman olmuştur. Amr b. Sâid'in zevcesi Fâtıma Hatun da ilk sıralarda 

Müslüman olmuştur. 

Abdullah b. Mes'ud’un Müslüman Oluşu 

Abdullah b. Mes'ud, Peygamberimizin (sav) Dârü'l-Erkam'a girip halkı 

İslâmiyete gizlice davete başlamasından önce, Saîd b. Zeyd ve zevcesi Fâtıma 

Hatunun Müslüman oldukları sırada Müslüman olmuştur. Abdullah b. Mes'ud 

der ki: 

"Ben, Ukbe b. Ebi Muayt'ın davarlarını güden bir gençtim. Bir gün, 

Peygamber (a.s.) ile Ebu Bekir, bana uğradılar: 

- Ey delikanlı! Yanında bize içireceğin süt var mı? Diye sordular. 

- Evet, var! Fakat ben emanetçiyim, size süt içirmeye mezun değilim, 

dedim. Peygamber (a.s.): 

- Yanında üzerine koç çekilmemiş bir davar var mı? Diye sordu. 

- Evet, var, dedim ve onu yanlarına götürdüm. Peygamber (a.s.) onun 

bacaklarını ayırdı. Memelerini eliyle sıvazlayıp dua edince, memeleri sütle 

doldu. Ebu Bekir ona içi çukur sıcak bir taş getirdi. Peygamber (a.s.) sütü onun 

içine sağıp içti. Ebu Bekir de içti. Ben de içtim. Peygamber (a.s.) sütlü 

memelere: 'Derlenip toplan!' buyurunca, memeler eski sütsüz haline döndü! 

Hemen Müslüman oldum. Bundan sonra Peygamber (a.s.)’a gidip: 

- Yâ Rasûlallah! Şu güzel, tatlı kelamdan, şu Kur'ân'dan bana da 

öğretsene, dedim. Peygamber (a.s.) başımı okşadı ve: 



262 

 

- Allah sana rahmetini ihsan etsin. Allah, öğrenmek istediğin şeyi sana 

mübarek kılsın. Hiç şüphesiz, sen, çok bilgili bir genç olacaksın, buyurdu. 

Bizzat Resûlullah'ın ağzından yetmiş sûre alıp hıfzettim, ki bu hususta hiç 

kimse benimle çekişemez! Kur'ân Kerîm'in kalanını da, Resûlullah'ın 

ashabından ahz ve hıfz etmişimdir." 

Erkam b. Ebü’l-Erkam’ın Müslüman Oluşu 

Ebû Abdillâh el-Erkam b. Ebi’l-Erkam Abdimenâf b. Esed el-Kureşî (ö. 

55/675) İlk müslüman olan sahâbîlerdendir. Milâdî 594 yılı civarında doğduğu 

anlaşılmaktadır. Mekke’nin nüfuzlu ve zengin ailelerinden Benî Mahzûm’a 

mensup olan Erkam’ın İslâmiyet’i kabul etmeden önceki hayatı hakkında bilgi 

yoktur. Hilfü’l-fudûle katıldığına dair rivayetler ise sağlam değildir. Babası 

Abdümenâf’ın da müslüman olduğu ve Hz. Ebû Bekir’le aynı gün vefat ettiği 

söylenmektedir. Kureyş’in Benî Sehm kolundan olan annesi Tümâdır 

(Ümeyme) bint Hizyem (Abdülhâris) İslâm’a ilk giren kadın sahâbîlerdendi. 

On yedi on sekiz yaşlarında İslâmiyet’i kabul eden Erkam’ın ilk 

müslümanlar arasında yedinci veya on ikinci sırayı aldığı belirtilmektedir. Hz. 

Peygamber’e sadakatle bağlanarak evini onun emrine verdi. Resûl-i Ekrem, 

İslâm tarihinde Dârülerkam diye anılacak olan bu evi tebliğ faaliyeti için çok 

elverişli bularak merkez haline getirdi. 

Medine’ye ilk hicret edenler arasında yer alan Erkam ile Ebû Talha 

Zeyd b. Sehl el-Ensârî arasında kardeşlik bağı (muâhât) kuruldu ve burada 

kendisine bir ev verildi. Bedir, Uhud, Hendek gibi önemli gazvelerin hepsine 

katıldı. Bedir Gazvesi’nde Mekkeliler’den ganimet olarak alınan ve 

“merzübân” diye anılan kılıcı Hz. Peygamber ona verdi. Okuma yazma bildiği 

için Hz. Peygamber’in vahiy kâtipleri arasında yer alan Erkam Resûl-i Ekrem 

tarafından zekât memurluğuna tayin edildi. Erkam Medine’de vefat etti ve 

cenaze namazını vasiyeti üzerine Sa‘d b. Ebû Vakkās kıldırdı. 53’te (673) 

öldüğü de rivayet edilmektedir.171 

Dârülerkam 

                                                           
171 Ahmet Önkal, DİA, 11/ 305. 
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Hz. Peygamber’in bi‘setin ilk yıllarında Mekke’de İslâmiyet’i tebliğ 

ettiği ev, bu isimle meşhur olmuştur. İslâm tarihinde Dârülislâm diye de 

bilinen bu ev, az önce de belirttiğimiz gibi, ilk müslümanlardan Erkam b. 

Ebü’l-Erkam el-Mahzûmî’ye aitti.  

Mekkeli müşriklerin giderek artan zulüm ve baskıları yüzünden Hz. 

Peygamber Mescid-i Harâm içinde Safâ tepesinin eteklerinde bulunan bu evi 

kendine ikametgâh olarak seçti. Burada bir yandan ashâb-ı kirâma dinî bilgiler 

öğretirken bir yandan da ilâhî gerçeği arayan insanları İslâm’a davet ediyor, 

onlara Kur’ân-ı Kerîm okuyor ve onlarla birlikte namaz kılıyordu. Hz. 

Peygamber’in bu evdeki faaliyetlerinin sonucunda birçok kimse müslüman 

olmuş, Hz. Ömer de İslâmiyet’i burada kabul etmişti. İslâm’a davet için bu 

evin seçilmesinde, Kâbe’nin haremine dâhil oluşu, hac ve umre için 

Mekkeliler’le ve dışarıdan gelen pek çok kimse ile dikkati çekmeden temas 

kolaylığı sağlaması, Daru’n Nedev’ye yakın olması sebebiyle orada alınan 

kararların yakından takibi ve gerekli tedbirlerin alınması172 gibi hususlar göz 

önüne alınmıştır. 

Hz. Peygamber’in Dârülerkam’da oturmaya başlaması ilk 

müslümanların İslâmiyet’i kabul tarihlerine bir esas teşkil etmiş, sahâbîlerin 

müslüman oluşları, Resûlullah’ın Dârülerkam’a girmesinden önce veya sonra 

şeklinde tarihlendirilmiştir. Hz. Peygamber’in Dârülerkam’a geliş tarihi 

nübüvvetin 4. yılı olarak kabul edilirse de bu doğru değildir. Erkam b. Ebü’l-

Erkam’ın ilk müslümanlar arasında yer almasından dolayı bu tarihi bi‘setin 1. 

yılı, hatta bu yılın ilk ayları olarak kabul etmek gerekir. Hz. Peygamber, 

nübüvvetin 6. yılı Zilhicce ayında Ömer’in müslüman olmasından sonra 

Dârülerkam’dan ayrılmıştır. 173 

                                                           
172 Bkz. Ahmet Önkal, Muhtasar Siyer-i Nebi, Hikmetevi y. s. 77. 

173 M. Asım Köksal, DİA, 8/ 520-521. Erkam b. Ebü’l-Erkam bu evi çocuklarına 

bırakmış, oğulları ve torunları burada oturmuşlardır. Daha sonra Abbâsî Halifesi Ebû 

Ca‘fer el-Mansûr Dârülerkam’ı satın aldı. Ölümünden sonra ise oğlu Halife Mehdî-

Billâh’a intikal etti, o da bu evi karısı Hayzürân bint Atâ’ya bağışladı. Hayzürân 

çevresindeki bazı evleri ve arsaları da satın alıp Dârülerkam’ı yeniden yaptırdı. 

Bundan dolayı ev Dâruhayzürân adını aldı ve içinde bir de mescid yapıldı. Tarih 
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Amr b. Abese'nin Müslüman Oluşu  

Amr b. Abese der ki: "Ben, Cahiliye devrinde, kavmimin putlarına 

tapmaktan yüz çevirmiştim. Tapılan putların boş olduğunu görüyor, puflara 

taptıkları için insanların dalâletten başka bir şey üzerinde bulunmadıklarını 

anlıyordum. Onlar birtakım taşlara tapıyorlardı. Bir taş insana ne zarar, ne de 

yarar verebilirdi. Putlara tapmanın boşluğu içime doğmuştu. Teymâ halkından, 

Kitab Ehli olan bir zâta rastladım. Ona: 

- Ben öyle bir kabiledenim ki, bunlar taşlara taparlar. Öyle ki, bir yere 

konduklarında yanlarında put bulunmayınca, içlerinden birisi giderek dört taş 

getirir. Üçü ile tenceresine ocak çatar, en yakışıklı olan dördüncüsüne de 

taparlar. Oradan göç edileceği zaman da onu orada bırakırlar.  İnsana ne yarar, 

ne de zarar veremeyen bir şeyi put edinmenin bâtıl ve boş olduğunu sanıyorum. 

Sen, bana bundan daha hayırlısını gösterebilir misin? Dedim. O da: 

- Mekke'den bir zât zuhur edecek, kavminin tapageldikleri putlardan yüz 

çevirip, halkı onlardan başkasına davet edecektir. Sen onu gördüğün, duyduğun 

zaman, ona hemen tâbi ol! Çünkü o, dinin en üstününü getirecektir, dedi. 

Artık o günden beri Mekke'den her gelenin yanına varıp 'Mekke'de olan 

biten bir şey var mı?' diye sorardım. 'Bir şey yok!' denilince, evime dönerdim. 

Evim yola uzak değildi. Mekke'den deve üzerinde gelen kimselerin önlerine 

gerilip: 'Mekke'de yeni bir hadise var mı?' diye sordukça: 'Yok!' derlerdi. Ben 

yine bir gün yola oturmuştum. Deve üzerinde bir kimse çıkageldi. Ona: 

- Nereden geliyorsun? Diye sordum. 

- Mekke'den geliyorum, dedi. Ona: 

- Orada yeni bir haber var mı? Diye sordum. 

                                                                                                                                            

boyunca birçok defa tamir gören Dârülerkam III. Murad tarafından mescid olarak 

yenilendi (999/1591). Suudi Arabistan Krallığı’nca Harem-i şerif için yapılan çevre 

düzenlemesi sırasında Dârülerkam yıkılarak arsası Harem arsasına katılmıştır. 
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- Evet, var! Mekke'de bir zât zuhur etti. Kavminin putlarından yüz çevirip 

halkı onlardan başkasına iman ve ibadete davet ediyor, dedi. 

Hemen ev halkımın yanına döndüm. Devemin üzerine atlayıp Mekke'ye 

geldim. Mekke'de, her zaman gelişimde indiğim yere indim. Onun nerede 

olduğunu sordum. Bir de ne göreyim? Resûlüllah (sav) gizlenmiş! Kavmi ona 

karşı çok cüretli ve şiddetli davranmaktalarmış.  Bana: 

- Geceleyin Kâbe’yi tavaf ettiği sıradan başka bir zamanda onunla 

görüşemezsin, denildi. 

Bunun üzerine Kâbe'nin önünde yatıp uyudum. Kendisini ancak tehlil 

sesiyle tanıyabildim. Hemen yanına vardım, kendisine selam verdim. 

- Sen nesin? Dedim. 

- Ben peygamberim, buyurdu. 

- Peygamber ne demek? 

- Resûlullah (Allah’ın elçisi) demektir. 

- Seni kim gönderdi? 

- Yüce Allah gönderdi. 

- Seni ne ile gönderdi? 

- Bir olan Allah'a eş, ortak koşmaksızın ibadet etmek, putları kırıp atmak, 

akrabaya yardım etmek, kan dökmemek, yol güvenliğini sağlamak vazifesiyle 

gönderdi. 

- Sen ne güzel şeylerle gönderilmişsin! Ben sana iman ve senin 

getirdiklerini tasdik ediyorum. Uzat elini, sana bey'at edeyim! 

Elini uzattı. Kendisine, İslâmiyet üzerine bey'at ettim. 

- Senin yanında bu hususta sana yardımcı kimler var? Diye sordum. 
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- Bir hür ile bir köle, buyurdu. 

O sırada yanında, Ebu Bekir b. Ebi Kuhâfe ile Ebu Bekir'in azadlı kölesi 

Bilal bulunuyordu. 

- Ben de sana tâbi oluyorum. Yanında kalayım mı? Yoksa ev halkımın 

yanına döneyim mi? Ne buyurursun? 

- Sen şu gününde benim yanımda kalamazsın! Benim durumumu, 

Allah’tan getirip tebliğ ettiğim şeylere karşı insanların tutumunu, nasıl katı ve 

kötü davrandıklarını görmüyor musun? Sen şimdi ev halkının yanına dön! 

Onların yanında otur! Benim gideceğim yere gittiğimi işittiğin zaman, yanıma 

gel! Bana tâbi ol!' buyurdu. 

Bunun üzerine, dönüp ev halkımın yanına gittim."174 

Ebu Zerri'l-Gıfârî'nin Müslüman Oluşu  

Ebu Zer el-Gıfârî, Amr b. Abese ile ana bir kardeş idiler.  Kendisi dürüst, 

zahit ve dine meyilli bir tabiatı vardı. Cahiliye devrinde putlara tapmazdı. Bu 

durumunu söylediğinde ilim aşığı Abdullah b. Abbas memen sormuştu:  

- Senin taptığın ne idi?  

- Hiçbir şey değildi, cevabını almıştı.  

Mekke halkından bir adam, bir gün Ebu Zerri'l Gıfârîye: 

- Mekke'de bir zât, senin dediğin gibi 'Lâ ilahe illallah=Allah'tan başka 

ilah yoktur’ diyor ve kendisinin peygamber olduğunu söylüyor, diye haber 

vermişti. Ebu Zerri'l Gıfârî: 

- O kimlerdendir? Diye sorunca, Mekkeli adam: 

- Kureyş'tendir, demişti. 

                                                           
174 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, 1/272-275. 
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Ebu Zer el-Gıfârî  (ra) kendi macerasını şöyle anlatır: "Ben Gıfâr 

kabilesinden bir adamdım. 'Mekke'de bir zât zuhur etmiş, kendisinin peygamber 

olduğunu söylüyormuş' diye, bize bir haber erişince Yüce Allah daha o zaman 

kalbime İslâmiyet sevgisini düşürdü. Kardeşim Üneys'e: 

- Hayvanına bin! Şu vadiye doğru git! Kendisine gökten haber geldiğini 

söyleyen o zât ile konuş. Kendisinin söyledikleri şeyleri dinle. Kendisi 

hakkında benim için bilgi edin. Topladığın haberi bana getir, dedim. 

Kardeşim Üneys Mekke'ye kadar gitti. Onunla buluştu. Kendisinin 

söylediklerini dinledikten sonra dönüp yanıma geldi. Ona: 

- Ne yaptın? Ne haber var getirdin? Diye sordum. 

- Mekke'de senin dininde bir zâta rastladım. Kendisini Allah'ın 

gönderdiğini söylüyor, dedi. 

- Halk onun hakkında ne söylüyor? 

- Şair, kâhin, sihirbaz diyorlar! Üneys şair kişilerdendi. Bu işleri bilirdi. 

Sözüne şöyle devam etti: Ben doğrusu kâhinlerin sözünü dinledim. Onun 

söylediği, kâhinlerin sözü değil! Onun sözünü şiirin her çeşidine de tatbik ettim. 

Vallahi benden sonra ona şiir demeye kimsenin dili varamaz! Vallahi o 

muhakkak sadıktır. Onlar ise muhakkak yalancıdırlar! Vallahi ben öyle bir zât 

gördüm ki; hayrı, iyiliği, ahlâkî faziletleri emrediyor, şerden, kötülükten de 

sakındırıyor. Onu ahlâkî faziletleri emrederken ve öyle bir söz söylerken 

gördüm ki, o söz asla sihir değildir. 

Vallahi ben de kardeşim Üneys'ten daha üstün bir şair duymadım! 

Kardeşime: 

- Sen bana bu hususta arzu ettiğim gibi gönlüme şifa verir, müşküllerimi 

giderir bir haber getirmedin! Kendim gidip onu göreceğim, dedim. Üneys: 

- Olur. Fakat sen Mekke halkından sakın. Çünkü ona karşı son derecede 

kin besliyorlar. Hep surat asıp duruyorlar, dedi. 
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Hemen azık dağarcığımı, su tulumumu yüklendim. Elime bir asâ alıp 

yola düştüm, Mekke'ye ulaştım. Resûlullah'ı şahsen tanımıyor, başkasından 

sormayı da uygun bulmuyordum. Mescid-i Haram'da kalıyor ve Zemzem 

suyundan içip duruyordum. O sırada yanıma Ali b. Ebi Talib uğradı ve: 

- Şu adam herhalde garîbdir, dedi.  

- Evet! Garibim, dedim. Bana: 

- Öyle ise kalk, benimle birlikte bizim eve gidelim, dedi. 

Onunla birlikte gittim. Ne o bana bir şey sordu, ne de ben ona bir şey 

haber verdim. Sabaha çıkınca Resûlullah'ı sormak için, kuşluk vakti Mescid-i 

Haram'a gittim. Fakat hiç kimse onun hakkında bana bir haber vermedi. Yine, 

Ali bana uğradı da: 

- Bu adam için daha yerini öğrenmek zamanı gelmedi mi? dedi. Ben: 

- Hayır! Dedim. Ali: 

- Öyle ise gel birlikte bizim eve gidelim, dedi. 

Evlerine varınca bana: 

- Senin işin nedir? Sen bu şehre ne için geldin? Diye sordu. Ona: 

- Gizli tutacağına ve işim hakkında bana kılavuzluk edeceğine söz 

verirsen, sana haber veririm, dedim. 

- Peki, öyle yaparım, deyince: 

- Bize erişen habere göre burada bir zât çıkmış, kendisinin peygamber 

olduğunu söylüyormuş! Onunla konuşması, ondan işittiklerini ezberleyip bana 

haberini getirmesi için kardeşimi göndermiştim. Kardeşim bana gönlüme şifa 

verecek bir haber getirmedi. Kardeşimin getirdiği haber gönlüme şifa vermediği 

için onunla kendim buluşup konuşmak üzere geldim, dedim.  

Bunun üzerine Ali bana: 
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- Sen geldiğine isabet ettin, akıllılık ettin. Bu zât Allah'ın resulüdür, hak 

peygamberdir! Sabah evden çıkınca sen beni takip et! Ben senin için korkulacak 

bir şey görürsem ya ayakkabımı düzeltiyormuşum gibi duvara doğru yönelir 

dururum, ya da su döküyormuşum gibi yaparım. Sen durup beni bekleme, git! 

Ben geçip gidersem, sen arkamdan gel ve benim girdiğim yere sen de gir, dedi. 

Sabah olunca aynen dediği gibi o gitti, ben de gittim. Nihayet o 

Peygamber (sav)ın huzuruna girdi. Ben de kendisiyle birlikte girdim. 

- Esselâmü aleyke yâ Rasûlallah! Diyerek onu ilk kez İslâm selâmı ile 

ben selamladım. Selamımı alıp bana: 

- Sen, kimsin? Diye sordu. 

- Gıfâr oğullarından bir adamım. Yâ Muhammed, sen insanları nelere 

davet ediyorsun? Diye sordum. Resûlullah: 

- Bir olan ve hiçbir şerîki olmayan Allah'a imana ve putları gidermeye ve 

benim de Resûlullah olduğuma şehadet etmeye davet ediyorum, buyurdu. 

- Bana İslâmiyeti bildir, dedim. Bildirince, hemen oracıkta Müslüman 

oldum. 'Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve 

rasûlüh=Şehadet ederim ki, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve yine şehadet 

ederim ki, Muhammed, Allah'ın kulu ve resulüdür, diyerek şehadet getirdim. 

Resûlullah (sav)’in yüzünde sevinç belirdiğini gördüm. Resûlullah (a.s.): 

- Ey Ebu Zer! Sen şimdi bu işi Mekkelilerden gizli tut, memleketine dön, 

buyurdu. 

- Yâ Rasûlallah! Ben dinimi açıklamak istiyorum, dedim. Resûlullah 

(sav): 

- Ben senin hakkında Mekkelilerden endişe ediyorum! Öldürülürsün diye 

korkuyorum, buyurdu. 

- Yâ Rasûlallah! Ben öldürüleceğimi bilsem de bunu muhakkak 

yapacağım, dedim. Resûlullah (sav), sustu. 
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- Seni hak dinle peygamber gönderen, varlığım Kudret Elinde bulunan 

Allah'a yemin ederim ki, Mescid-i Haram'da, onların arasında bu İslamiyet’i 

haykıracağım! İslamiyet’i açıktan ilan edip açıklamadıkça yurduma dönüp 

gitmeyeceğim, dedim. Kureyşlilerin Mescid-i Haram'da konuşmak için 

halkalandıkları sırada Mescid-i Haram'a varıp yüksek sesle: 

- Ey Kureyş cemaati! Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne 

Muhammeden abduhû ve rasûlüh=Şehadet ederim ki, Allah'tan başka hiçbir ilah 

yoktur ve yine şehadet ederim ki, Muhammed Allah'ın kulu ve resûlüdür!' 

diyerek bağırdım. Müşrikler: 

- Adam sapıttı! Adam sapıttı! Kalkınız yürüyünüz şu sâbiî'nin üzerine! 

Diyerek silkinip kalkıverdiler, beni yere serip öldüresiye dövdüler. O sırada 

Abbas b. Abdulmuttalib yetişip üzerime kapandı ve onlara: 

- Yazıklara olsun size! Siz Gıfâr kabilesinden bir adamı öldürüyorsunuz 

ha! Onun Gıfâr kabilesinden olduğunu ve tüccarlarınızın Şam'a giden yolunun 

bunların yurdundan geçtiğini bilmiyorsunuz, öyle mi? Ey Kuneyş cemaati! 

Sizler tüccarsınız! Ticaret yolunuz da Gıfâr yurdunun üzerindedir! Yoksa siz 

ticaret yolunuzun kesilmesini mi istiyorsunuz?  

Bu sözler üzerine benden geri çekildiler, başımdan dağıldılar. Ertesi günü 

sabahleyin yine Mescid-i Haram'a vardım. Dünkü söylediğimin aynını tekrar 

söyledim. Onlar da: 'Kalkınız, yürüyünüz şu Sabiı'nin üzerine!' diyerek 

kalkıverdiler. Dünkü gibi yine öldüresiye dövdüler ve yere serdiler. O sırada 

yine Abbas yetişip, onlara dün söyledikleri gibi söyleyince bıraktılar. Beni 

öldürdüklerini sandılar. Kalkıp Resûlullah (sav)ın yanına vardım. Resûlullah 

(sav), halimi görünce: 

- Ben seni men etmemiş miydim? Buyurdu. 

- Yâ Rasûlallah! Bu, kalbimde bir istekti. Ben de onu yerine getirdim, 

dedim. Bir müddet, Resûlullah (sav)ın yanında bulundum. Sonra: 

- Ey Allah'ın Peygamberi! Sen ne yapmamı bana emredersin? Yâ 

Rasûlallah! İstediğini bana emret, dedim. Resûlullah (sav): 
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- Emrim sana gelince, onu kavmine haber ver, tebliğ et! Ortaya 

çıkışımızın haberi sana eriştiği zaman, yanıma gel,' buyurdular. Ben de:  

- Yâ Rasûlallah! Şimdi ben ev halkımın yanına döneceğim! Senin savaşla 

memur olacağın zamana kadar bekleyecek, o zaman gelip yanına katılacağım, 

dedim. Peygamberimiz (a.ssav) de: 

- İyi edersin, hemen dön, git! Buyurdu.175  

Toplu İsimler 

Bu yazdıklarımız mübarek şahıslar, ilk Müslüman olanlardan bazılarıdır. 

Maksadımız onların hayatlarını yazmak değil, Müslüman oluşlarını ve bundan 

dolayı yaşadıklarını yazmaktı. Keşke imkân olsa da bu dönemde Müslüman 

olanların hepsini tek tek yazabilseydik. Ancak bu kitabın sayfalarını çoğaltır, 

siyer okumaktan şahıs hayatı okumaya çevirir diye korkuyoruz. Fakat isimlerini 

vermeye çalışalım ki, siz değerli okuyucularımız arzu ederlerse onları çeşitli 

ansiklopedi, tabakat ve tarih kitaplarından bulup okuyabilsinler.  

Evet, aşağıda adı yazılı olanların hepsi, Peygamberimizin (sav) halkı 

Dârü'l-Erkam'da İslâmiyete gizlice davete başlamasından önce Müslüman 

olanlardandır: 

Ebu Ubeyde b. Cerrah, Ebu Seleme, Erkam b. Ebi'l-Erkam, Osman b. 

Maz'un, Kudâme b. Maz'un, Abdullah b. Maz'un, Ubeyde b. Haris, Saîd b.Zeyd, 

Saîd b. Zeyd'in zevcesi Fâtıma binti Hattab, Esma binti Ebu Bekir, Habbab b. 

Eret, Abdullah b. Mes'ud, Mes'ud b. Rebia, Ayyaş b. Ebi Rebia ve zevcesi Esma 

binti Selame, Huneys b. Huzâfe, Âmir b. Rebia, Abdullah b. Cahş, Ebu Ahmed 

b. Cahş, Cafer b. Ebi Talib ve zevcesi Esma binti Umeys, Âmir b. Ebi Vakkas, 

Ma'mer b. Haris, Nahham Nuaym b. Abdullah, Hâtıb b. Amr, Ebu Huzeyfe b. 

Utbe b. Rebia, Âmir b. Füheyre, Vâkıd b. Abdullah, Süheyl b. Beyzâ, Salîtb. 

Amr, Muttalib b. Ezher ve zevcesi Remle binti Avf.  

Aşağıda isimlerini sunduğumuz erkek ve kadın sahabiler de 

kaynaklara göre ilk sıralarda veya Dârü'l-Erkam'da Müslüman 

                                                           
175 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 1/275-283. 
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olmuşlardır: 

Ümmü Seleme Hatun, Utbeb. Mes'ud, Utbe b. Mes’ ud, Ümmü Ruman 

Hatun (Hz. Ebu Bekir'in zevcesidir), Umeyr b. Ebi Vakkas, Salît b. Amr'ın 

zevcesi Fâtıma binti Alkame, Hâtıb b. Hâris, Hâtıb b. Hâris'in zevcesi Fâtima 

Hatun, Hattab b. Hâris, Hattab b. Hâris'in zevcesi Fükeyhe Hatun, Sâib b. 

Osman, Halid b. Hizam, Esved b. Nevfel, Amr b. Ümeyye, Yezid b. Zem'a, 

Ebu'r-Rum b. Umeyr, Kays b. Abdullah, Kays b. Abdullah'ın zevcesi Bereke 

binti Yesar, Firas b. Nadr, Cüheym b. Kays, Cüheym b. Kays'ın zevcesi 

Harmele (Hureymele), Muaykıb b. Ebi'l-Fâtıma, Şurahbil b. Hasene, Haris b. 

Halid, zevcesi Reyta binti Haris, Amr b. Osman, Seleme b. Hişam, Hâşim b. Ebi 

Huzeyfe,176[651] Hebbar b. S üryan, Abdullah b. Süfyan, Ma’merb. Abdullah, 

Adiyy b. Nadle, Urve b. Üsâse, Mes'ud b. Süveyd, Abdullah b. Huzafe, Kays b. 

Huzâfe, Hişam b.Âs, Ebu Kays b. Haris, Mahmiyye b. Cez', Süfyan b. Ma'mer, 

Sekran b. Amr, zevcesi Sevde Hatun, Mâlik b. Zem'a, zevcesi Amre Hatun, İbn 

Ümmi Mektum, Amr b. Haris, Osman b. Abdi Ganm, Sa'd b. Abdi Kays, 

Abdullah b. Hübeyb, Abdurrahman b. Hübeyb, Cuayl b. Sürâka, Yâsir b  Âmir, 

zevcesi Sümeyye Hatun, Âkil b. Ebi'l-Bükeyr, Halid b.Ebi'l-Bükeyr, İyas b. 

Ebi'l-Bükeyr, Âmir b. Ebi'l-Bükeyr, Ammarb. Yâsir, Abdullah b. Yâsir, Suheyb 

b. Sinan, Utbe b. Gazvan, Mikdad b. Amr, Mus'ab b. Umeyr, Ebu Sebre, zevcesi 

Ümmü Külsûm Hatun, Şemmas Osman b. Osman, Ebu Musa Abdullah b. 

Kaysu'l-Eş'arî,  Zinnîre Hatun, Zinnîre Hatunun kızı Ümmü Ubeys. 177 Allah 

hepsinden razı olsun! 

Hayat Boyu Sabırla Davet 

Peygamber Efendimiz (sav)’in davet konusunda ne kadar gayretli 

olduğunu görmüştük. Bu sadece bisetin ilk günlerinde değil, hayatı boyunca 

böyle olmuştur. O daima insanları kazanmak istemiş, bu konuda çok sabırlı 

davranmış, acıları göze almıştır. Medine döneminden buna bir örnek verelim.   

Hicri 2. yılın Receb ayında (Ocak 624) Abdullah b. Cahş idaresinde gönderilen 

bir müfreze Tâif’ten dönmekte olan bir Kureyş kervanının Batn-ı Nahle’de 

vurmuştu. Kafilenin başkanı Amr b. Hadramî öldürülmüş, kaçmakta olan 

Osman b. Abdullah b. Mugīre ile Hakem b. Keysân yakalanıp Medine’ye 

                                                           
176[651] İbn Sa'd, Tabakât, c. 4, s. 135. 
177[690] M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 1/225-247. 
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götürülmüştü.178 Olayı bize Mikdad b. Amr şöyle anlatıyor:  

“Ben Hakem b. Keysan’ı esir aldım. Komutanımız onu öldürmek istedi. 

Ben dedim ki:  

- Onu öldürme! Rasûlullah’a götürelim. 

Böylece onu Rasûlullah’a götürdük. Rasûlullah onu durmadan İslâm’a 

davet etti. Fakat bu durum biraz uzun sürdü. Bir türlü imana gelmiyordu. Hz. 

Ömer: 

- Ey Allah’ın Rasûlü! Neye binaen bu adamla konuşuyorsun? Yemin 

olsun bu ebediyyen müslüman olmaz. Bana izin ver, bunun boynunu vurayım 

da cehennemi boylasın, dedi.  

Rasûlü Ekrem, Hz. Ömer’in bu teklifini kabul etmedi ve ona cevap 

vermedi. Sabır gösterdi, Hakem de sonunda müslüman oldu. Hz. Ömer dedi ki:  

- Bir de ne göreyim, adam müslüman oldu. Böylece geçmiş ve gelecekte 

beni mahçub etti. Kendi kendime dedim ki, “Rasûlullah’ın benden daha iyi 

bildiği bir hususta nasıl ona muhalefet edebildim! Oysa maksadım Allah’a ve 

Rasûlü’ne hizmet etmekti”.  

Yine Hz. Ömer şöyle demiştir:  

- Hakem müslüman oldu. Andolsun onun İslâm’ı güzel oldu. Allah 

yolunda cihad etti. Ta ki Mauna kuyusunda şehid edildi. Binaenaleyh 

Rasûlullah kendisinden razı olduğu halde şehid düştü ve cennete gitti 

Sevgili Peygamberimiz Efendimiz (sav) o Müslüman olunca dönüp 

ashabına baktı ve şöyle buyurdu:  

- Eğer demin bu zat hâkkındaki sözlerinizi dinleyip, onu öldürseydim 

                                                           
178 Bkz. Mehmet Ali Kapar, DİA, 15/ 176. 
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cehenneme giderdim” 179. 

Bu konuda o kadar çok örnekler var ki, hangisini yazacağımızı 

şaşırıyoruz. Sanırım Hz. Hamza’yı katleden ve vücudunun parçalanmasına, iç 

organlarının sökülmesine sebep olan Vahşi b. Harb’in müslüman oluşundaki 

tutumunu yazmak yeterli olacaktır.  Düşünebiliyor musunuz, Allah’ın Rasûlü, 

Hz. Hamza’nın katili Vahşi b. Harb’e haber göndererek onu İslâm’a davet etti. 

Vahşi, Rasûlü Ekrem’e şu cevabı gönderdi:  

- Ey Muhammed! Sen beni İslâm’a nasıl davet edersin? Hâlbuki senin 

iddiana göre adam öldüren veya Allah’a ortak koşan veya zina eden bir kimse 

günahlarla karşı karşıya gelir. Onun için kıyamet gününde azab kat kat verilir. 

O azabta rezil ve zelil olarak kalır.180 Ben ise bütün bunları yaptım. Acaba 

benim için bir ruhsat var mıdır? 

Bunun üzerine Cenabı Hak, Furkan suresinin 70. ayetini nazil buyurdu:  

“Ancak tevbe edip inanan ve sâlih ameller işleyenler müstesnâ. Allah 

onların kötülüklerini iyiliklere çevirecektir. Çünkü Allah, çok 

bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.” 

Vahşi haber saldı: 

- Ey Muhammed! Ancak tevbe eden, iman eden, salih amel işleyenleri 

istisna eden şart şiddetli bir şarttır. Belki de ben buna güç yetiremeyeceğim, 

diye tekrar haber saldığında, Cenabı Hak, Nisa suresinin 48. ayetini indirdi:  

“Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan 

başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse 

büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.” 

Bu sefer Vahşi şöyle haber saldı: 

                                                           
179 İbn Sa’d, Tabakat’ul-Kübra, 4/137-138. Nakleden, Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, 

1/46-47. 
180 Furkan Sûresi 69: “Kıyâmet günü ona verilecek azap kat kat katlanacak ve 

onun içinde hor ve hakir olarak ebediyen kalacaktır.” 
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- Ey Muhammed! Görüyorum ki bu da Allah’ın isterse olur. Bilmiyorum 

acaba Allah beni af etmeyi ister mi, etmez mi? Bundan başkası var mıdır?  

Bunun üzerine Cenabı Hak Zümer suresinin 53. ayetini indirdi: 

“De ki (Allah şöyle buyuruyor): "Ey kendi aleyhlerine olarak 

günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah 

(dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok 

merhametlidir." 

 Vahşi o zaman: 

- Buna gelince, evet, dedi ve müslüman oldu.  

Halk: 

- Ey Allah’ın Rasûlü! Vahşi’nin yaptıklarını biz de etmişizdir, bize de bu 

af var mıdır? Dediler.  

Rasûl-ü Ekrem de:  

- Bu ayetin muhatabı sadece Vahşi değil, bütün Müslümanlardır, 

buyurdu.181 

Din Adına İlk Kavga 

Muhammed Hamidullah (178. Not) İbn Hacer’den naklederek davetin 

gizlenme sebebi olarak şöyle bir olayın bilgisini verir: “İlk zamanlarda 

Resulullah (sav), Mekke halkı ile ilişkileri iyice kısıtlandığı sırada, ashabının 

başına geçip, Ka’be’nin avlusunda cemaatle namaz kıldı. Bu namaz öyle bir 

kargaşaya neden oldu ki, Hâris ibn Ebî Hâle (muhtemelen Resulullah’ın 

hanımı Hatice’nin ilk kocasından olan çocuğu) Kureyşliler tarafından 

öldürüldü. Müslüman olduğu için şehit edilen ilk sahabe o olmuştur. Olayın 

devamında neler yaşandığını Sa’d ibn Ebî Vakkâs’dan dinleyelim:  

                                                           
181 Tabarani, (İbn Abbas’tan); Heysemi, 7/100, (Rivayetin senedinde Ebyen b. Süfyan 

vardır ve Zehebi onun zayıf olduğunu söylemiştir). Nakleden, Muhammed Yusuf 

Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, 1/47. 
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“Bir yıl boyunca Müslümanlığımızı gizledik ve namazlarımızı evlerde, 

kapılar kapalı olarak ya da şehrin etrafındaki dağ geçitlerinde kıldık. Bir gün 

Ebû Dubb adlı geçite gidip, abdest aldıktan sonra, hiçbir yabancının bizi 

görmemesine özen göstererek, cemaatle namazımızı kıldık. Ancak Kureyşliler 

bizi aramaktaydılar; Ebû Süfyân, el-Ahnes ibn Şerîk ve diğerleri bizim 

bulunduğumuz yeri keşfettiler. Bize küfürler savurmaya başladılar. Sonra kaba 

sözler söyleyip vurmaya başladılar. Yakınlarımda bir deve kemiği buldum ve 

onunla müşriklerden birine vurup fena halde yaraladım. Kaçmaya başladılar ve 

ben Allah yolunda kan döken ilk Müslüman oldum.”  

Aynı olayda, bize o dönemde biri sabahleyin “fecir namazı” ve diğeri 

ikindi olmak üzere sadece iki vakit namaz kılındığı bildirilmektedir. Bu 

namazlar da gizli kılınıyordu. 
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DÖNEM ÜSTÜNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

 

 

 

İslam İle Gelen Değişim 

Bugün de İslam’a davette en temel unsur ferdî davetlerdir. Bire bir ve yüz 

yüze yapılan sıcak temaslı dostane sohbetler, hiç şüphesiz insan ruhunu 

okşayacak, kalbini sım sıcak saracak ve içtenlikle söylenen her söz bir iksir gibi 

etki edecektir. Elbette bunun için dostluğu hak eden bir ahlak ve erdem ilişkisi 

söz konusudur. Her davetçide bulunması elzem olan o ahlak ve fazilet, o bilgi 

ve kültür birikimi nelerdir? Dönem hakkında bir değerlendirme ile birlikte bu 

konuya bir bakalım mı? 

Bir Müslüman ta yürekten "La ilahe illallah, Muhammedün Rasûlullah" 

diye söylediği andan itibaren, ulûhiyette ve Rabûbiyette vahdaniyete, yani 

Allah (c.c)'ı bir olarak tanımaya başlamıştır. Bu kelimeyi içtenlikle söyleyen 

kişi aynı zamanda, Allah (c.c) dışında herhangi bir ma'bûda ve ona rağmen 

itaat olunan bir varlığa kulluktan uzaklaşmıştır, onlarla her türlü velayet bağını 

kesmiş demektir. Müslüman her halükarda kayıtsız ve şartsız sadece Allah'ı 

sever ve O'na ta'zim ile ubudiyette bulunur, O'nun dışında mabud tanımaz. 

Kendini ilah, tanrı, mabud olarak ortaya atanları “la ilahe” diyerek reddeder ve 

“illallah” diyerek rab ve ilah olarak sadece Allah’ı tasdik ile tevhide iman edip 

teslim olmuş olur. 

Malumdur ki Hz. Resulullah Efendimiz davetle görevlendirildiğinde 

önce gizli olarak insanları İslam’a davet etti. İlk iman edenler ailesi birlikte az 

sayıda kimselerdi. Bunların başında, Peygamberimizin hanımı Hz. Hatice, Hz. 

Ali, Hz. Zeyd ve Hz. Ebû Bekîr Sıddîk ile onun eliyle Peygambere gelen 

aşere-i mübeşşere ve onlara yakın bazı insanlardı. Bunları az önce gördük. Hz. 

Peygamber (s.a), yeni ashabının kalbine Allah sevgisini, Rasûlünün sevgisini 



278 

 

ekmeye başladı. Hepsinin bu esas üzere toplanıp bir araya gelmelerini istedi. 

Sevgide ihlas ve samimiyet, mü'minlere yardım, kâfirlere, müşriklere, küfre ve 

şirke karşı da buğzetmelerini ve bunda samimi olmalarını istedi. Zira tevhid 

kelimesi olan "La ilahe illallah, Muhammedün Rasûlullah" kelimesinin manâsı 

bu idi.  

Artık bundan sonra toplum içinde yepyeni bir bağ ortaya çıkmış 

bulunmaktadır. Bu bağ mü'minlerin ruhlarında oluşan akide ve inanç bağıdır. 

Artık insanlar arasındaki gerçek bağ, soy sop değil, ırk, kavim, dil, renk, dil 

değil, akide ve iman bağıdır. Bu, öyle bir bağdır ki mü'minin kalbi bununla 

huzur bulup yatışmakta ve bunda mutluluk duymaktadır.  

Bu kalbe ekilen yeni tohumun gelişmesiyle birlikte cahiliyenin çirkin 

asabiyet ağacı da kurumaya başlıyordu. Çünkü iman ile küfür bir kalpte 

duramazdı. Biri varsa diğerine gitmek düşerdi. Öyleyse, Müslüman olmakla 

artık tüm cahili rabıtalar ve bağlar çürüyüp kopmaya mahkûmdu. Öyle de 

oluyordu! Bundan böyle bu bağlara bakış açısı değişmişti. Allah ve Rasûlüne 

iman edenlerin ruhları ve kalbleri üzerinde artık bu eski bağların bir önemi 

kalmıyor, uğrunda can verilen bu aşağılık duygular artık benimsenmiyor, 

giderek gözlerde iyice küçümseniyor ve ayaklar altına alınıp çiğneneniyordu.  

Müslümanların Mekke'de ne bir devletleri ve ne de derli toplu bir 

şeriatleri vardı. Ancak onlar Mekke'de şehadet kelimesini söylüyorlar, Hz. 

Muhammed (s.a)'in liderliğine teslim oluyorlar, öldükten sonra dirilip bu 

dünyadan hesap vereceklerine inanıyorlardı. Bir adam müslüman olur olmaz, 

geçmişte üzerinde var olan tüm cahili esas ve ilkelerin hepsini bir çırpıda silib 

atıyordu, yılanın kavından çıktığı gibi cahiliyeden sıyrılarak çıkıyor ve 

yepyeni bir döneme başlıyordu. O cahiliye döneminde yaşamakta olduğu tüm 

hayat anlayışlarını, değer yargılarını, zevklerini ve alışkanlıklarını bırakıyor, o 

eski küfür hayatından büsbütün ilişiğini kesiyordu. Günahlarını da döküyordu 

elbette. Yeni bir defter açılıyordu ona, sayfaları tertemiz, bembeyaz! 

Artık her Müslüman “faruk” oluyordu. Ortada şuurlu bir fark ediş, 

bilinçli bir tercih ediş ve trk edip ayrılış vardı. Müslüman geçmişindeki 

cahiliye hayatıyla, müslüman olduktan sonraki yeni hayatı arasındaki farkı 

öylesine kavramıştı ki, hayran kaldığı yeni adına nefret ettiği eskiyle hiç bir 
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bağı olmayacak şekilde her türlü alakayı bilinçli bir şekilde kesip atıyordu.  

Bu onu sevindirirken, elbette cahili toplumu da üzüyor, 

endişelendiriyor, korkutuyordu. Müslüman şirk inancını ayaklar altına alıp da 

tevhid akidesine dalınca, cahili düşüncenin yerini İslamî düşüncesi alınca, her 

türlü cahili değerleri ve bağları bırakıp, onlara duyduğu sevgi, ilgi ve dostluğu 

terkedince, bu hususta herhangi bir aile, akraba, soy ve kabilecilik 

düşüncesinden soyutlanınca, haliyle toplum içinde rahatsızlıklar doğmaya 

başladı. Müslümanlar bütün bağlara sadece İslam’ın öngördüğü hakikat 

çerçevesinde bakınca, Kureyş ileri gelenleri bundan huzursuz olmakta ve 

korkmakta idiler. 

O günün en açık özelliği buydu: Mü'minler Allah sevgisi ve Rasûlünün 

muhabbeti üzerinde bir araya geliyorlardı. Böylece onların bir araya gelip 

buluşmaları, içten gelen bir buluşma idi. Zira her biri Allah'a ve Rasûlüne 

geliyor ve bilgi ve davranış olarak alacaklarını O'ndan alıyorlardı. Onun 

gösterdiği hidayet yolundan gidiyorlardı, hep onun telkinleriyle Allah Teâlâ’ya 

yöneliyorlardı. Böylece her biri din kardeşine karşı yepyeni bir duyguyla, 

“Allah için kardeşlik” duygusuyla bağlanıyordu. Bu yeni dinleri öyle bir sevgi 

ve bağlılık yumağı öneriyordu ki, aynı kabileden ve aynı soydan olarak 

aralarında herhangi bir kan bağı olmamasına, hatta ticari, zirai bir alış veriş, 

kar, kazanç dahi olmamasına rağmen, kalbten gelen samimi bir kardeşlikle 

insanları birbirine yaklaştırıyordu. Çünkü bu duygu çok yüceydi, doğrudan 

akideye ve imana dayanıyordu.  

Kur'ân-ı Kerîm, olaylar ve hadiselere göre Allah (c.c)’ın dilediği gibi 

inmeye devam ediyor ve yeni ümmetin İslam düşüncesi üzerine eğitilmesini 

amaçlıyordu. Müslümanların yükümlülükleri ve sorumlulukları çoğaldıkça 

Allah için dostluk ve düşmanlık da o oranda artıyordu. Nitekim konumuzla 

ilgili olarak bu örneklerden birini verebiliriz. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: 

"Allah'tan başka dost edinenlerin durumu, kendine yuva yapan 

örümceğin durumu gibidir. Hâlbuki evlerin en çürüğü şüphesiz örümcek 

yuvasıdır. Keşke bilselerdi."182  

                                                           
182 Ankebût, 29/41 
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Yeni din ile mevcut toplumda değişim ve dönüşümün başlaması elbette 

gayet tabii bir olaydır. Din zaten toplumu Allah Teâla’nın iradesine göre 

değiştirmek için vardır. İnsanın kurtuluşu ve mutluluğu buradadır. Çünkü 

Allah Teâla’nın katında tek din olan İslam her devirde insanın mutluluğu için 

indirilmiştir. Peygamberler tarihine baktığımızda da aynen bunu görürüz. 

Üstelik değişim ve dönüşümün alttan geldiğini ve giderek üste doğru bütün 

toplumu kucakladığını görüyoruz. Çünkü peygamberlerin tevhit mücadelesine 

baktığımızda şunu görüyoruz; onlara ilk tabi olanlar, o ümmetin ilkleri olan 

inananlar, çok heyecanlı, coşkulu ve fedakâr olanlardır. Fıtratları bozulmamış 

veya az bozulmuş ahlaklı ve faziletli insanlardır. Dinlerini yaşadıkça da 

gönüllerindeki ilâhî aşk ateşi parlıyor, zikir mızrabını vurdukça gönül telleri 

daha bir canlı inliyor, inançları uğruna yardan ve serden daha bir karşılıksız ve 

minnetsiz geçebiliyorlar. Eziyetler ve işkencelere aldırmadan dinlerini yaşıyor, 

bu yaşama ile hayatın zorluklarına katlanabilecek enerjiyi elde edebiliyorlar. 

 Mekke toplumunda da aynen yaşanan şudur; Peygambere ilk tabi 

olanlar, tıpkı önceki gönderilen Peygamberlerde olduğu gibi, o toplumun daha 

çok kaybedecekleri çıkarları olmayan, ya da doğru karşısında menfaat hesabı 

yapmayanlardır. Bunlar ise ya gençler, ya toplumun en alt tabakalarında ezilen 

fakirler, köleler veyahut da varlıklı ve iktidar sahibi deolsalar bile üstün ahlaklı 

ve karakterli insanlardır. Bunlar, dinlerini yaşadıkça gönüllerindeki aşk ve 

vecdleri artıyor, inançları uğruna yardan ve serden daha bir rahat 

geçebiliyorlardı. Eziyetler ve işkencelere aldırmadan dinlerini yaşıyorlardı. 

Çünkü onlar ahiret hayatına dünya hayatı kadar kesin olarak inanıyorlar, 

dünyayı ahiret adına sürdürüyorlardı. Bu kadar inançlı, bilinçli ve fedakâr bir 

topluluk, bir dava etrafında kenetlenmiş bir birliğin verdiği güç ile elbette 

içinde yaşadığı toplumun sıradan insanlarının istikametini istedikleri yöne 

çevirebilirlerdi. İnanıyorlardı ki Allah Teâla’nın yardımı ve zaferi onların 

içindi. Bu da, sancılı olsa da, olumlu anlamda toplumu değişime doğru alıp 

götürüyordu. 

O günlerde Mekke toplumunda olanlar da işte bunlar idi! 

Aynı İslam Ama Aynı İnsan mı? 
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Bugünkü Ümmet-i Muhammed’in parçalanmış ve ezilmiş haline 

bakanlar, “peki bu durum nedir?” diye sorabilirler. Biz de görüyoruz, ama 

sormuyoruz. Çünkü sebebini biliyoruz; İslamsızlık. 

Bu nasıl olur? 

Bayağı olur işte! İnsan dünyada imtihan için vardır. İmtihanın konusu 

iyi işler yapmaktır. Salih amel yani. Bunun ölçüsü de İslam’dır. İslam bizi 

dünyada ve ahirette mutlu ve müreffeh edecek kanunları içerir. Ancak kâmil 

bir iman ve sahih bir amel şartıyla. Bunun göstergesi de güzel ahlaktır. Yani 

her türlü kötü duygu ve düşüncelerden kalbi arındırmak, her türlü çirkin ve 

rezil işlerden nefsi temizlemektir. 

Allah Teâla’nın en büyük nimeti olan Kur’an-ı Kerim ve onun 

tebliğinden sonra açıklanması ve uygulanması olan Resulullah (sav)ın sünneti 

ve bu ikisinin toplamından oluşan İslam dini ashaba sunulduğunda, asr-ı saadet 

denilen harika bir dönem zuhur etti. Çünkü ashab-ı kirâm (ra) ona iman etti, 

onunla amel etti ve onu yaymak ve yaşatmak için çaba ve gayret sarfetti.  

Olay budur! 

Bundan sonra hangi zaman ve zeminde bu iki varlık, yani İslam ve 

insan, güzel bir birliktelik sağlarsa, o zaman ve zemini asr-ı saadete çevirir. 

Birinden birisi kaybedilir veya elde olsa bile gereği yapılmazsa, orası cahiliye 

olmaya mahkûmdur. Tarih bunun şahididir! 

Bugünkü Ümmet-i Muhammed’in parçalanmış ve ezilmiş haline 

bakanlar, “peki bu durum nedir?” diye soramazlar, zira bugün İslam var ama 

ashab-ı kirâm gibi onun ehli yok. Olsaydı, böyle olmazlardı! O yüzden, 

“Efendim, Ümmet-i Muhammed’e dua ediniz” diyene Abdulhakîm Arvasî’nin 

sözü yerindedir: “Gösterin Ümmet-i Muhammed’i de dua edeyim”. 

İşte M. Akif, “Müslümanlık Nerde” şiirinde bakın bizi nasıl anlatıyor: 

“Müslümanlik nerde! Bizden geçmis insanlik bile... 

Âdem aldatmaksa maksad, aldanan yok, nafile! 

Kaç hakiki müslüman gördümse, hep makberdedir; 
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Müslümanlik, bilmem amma, galiba göklerdedir; 

Istemem, dursun o payansiz mefahir bir yana... 

Gösterin ecdada az çok benziyen kan bana!”183 

 

Şiirin gerisini bulup okuyunuz lütfen, çünkü şair neden böyle 

söylediğinin gerekçelerini anlatıyor. Fakat aynı şair buraya nereden 

geldiğimizi de güzel ifade ediyor: 

 

“Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz: 

Gelmişiz dünyâya milliyyet nedir öğretmişiz! 

Kapkaranlıkken bütün âfâkı insâniyyetin, 

Nûr olup fışkırmışız tâ sînesinden zulmetin; 

Yarmışız edvâr-ı fetretten kalan yeldâları; 

Fikr-i ferdâ doğmadan yağdırmışız ferdâları! 

Öyle ferdâlar ki: Kaldırmış serâpâ âlemi; 

Dîdeler bir câvidânî fecrin olmuş mahremi. 

Yirmi beş yıl, yirmi beş bin yıl kadar feyyâz imiş! 

Bak ne ânî bir tekâmül! Bak ki: Hâlâ mündehiş 

Yâd-ı fevka’l-i’tiyâdından onun târîhler; 

Görmemiş benzer o müdhiş seyre, hem görmez beşer. 

Bir taraftan dînimiz, ahlâkımız, irfânımız; 

Bir taraftan seyfe makrun adlimiz, ihsânımız; 

Yükselip akvâmı almış fevc fevc âgûşuna; 

Hepsi dalmış vahdetin âheng-i cûşâcûşuna. 

Emr-i bi’l-ma’rûf imiş ihvân-ı İslâm’ın işi; 

Nehy edermiş, bir fenalık görse, kardeş kardeşi. 

Kimse haksızlıktan etmezmiş tegâfül ihtiyâr; 

Ferde râci’ sadmeden efrâd olurmuş lerzedâr.”184 

 

Ve arkasından gelen mısralar, bugünü anlatır. Okursunuz inşallah. Fakat 

ben, her şeyi izah eden bir beytini almakla yetineceğim. 

 

“Bir, neyiz? Seyreyle artık; bir de fikr et, neymişiz? 

                                                           
183 Bkz. http://siir.me/muslumanlik-nerde  
184 https://mehmetakifarastirmalari.com/2016/02/28/ayet-meali-al-i-imran-110/  

http://siir.me/muslumanlik-nerde
https://mehmetakifarastirmalari.com/2016/02/28/ayet-meali-al-i-imran-110/
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Din de kürkün aynı olmuş: Ters çevirmiş giymişiz!” 

 

Tersi giyilmiş kürk gibi bizler din ne dediyse tersini yaparsak, olacağı 

bugünkü İslam toplumudur. Din elbette güzel, ama dediği tutulursa, tersi 

yapılırsa değil! Şimdi biz neye yanalım; kendi perişanlığımıza mı, yoksa bu 

halimizle İslam’a söz getirmemize mi? Çünkü kalitesiz düşman diyor ki: 

“İslam iyi bir din olsaydı, şu Müslümanlara fayda verirdi!” 

 

Ülfet Belası 

İslam elbette fayda verdi ve bunu bütün dünya gördü. İnsanlar bugün 

bile dünkü İslam Medeniyetinin seviyesine çıkamamışlardır. Bugün bile o hak, 

hukuk, adalet, barış, eşitlik ve özgürlük seviyesini arıyor ama bulamıyorlar. 

Kabahat İslam’da değil, onu bilmeyen ve yaşamayan Müslümanlarda! 

Neden böyle olduk? 

Çok yazılan, çizilen bir konu bu. “Müslümanların gerilemesiyle dünya 

neler kaybetti”, üstüne kitaplar yazıldı. Biz de kitaplarımızda araştırdık ve 

yazdık bu konuyu. Oralara havale ederek bir gerçeğe dikkat çekelim: Ülfet 

belası! 

Aradan geçen zaman, sonradan gelenler aleyhine bir ülfet ve alışkanlık 

belasına duçar edebiliyor insanları. İlklerin aşk ve iştiyakları kayboluyor 

giderek. Coşku gidiyor, ateş sönüyor. 

Neden acaba? 

Hastalık çekenlerin sağlığın kıymetini daha iyi bilmeleri gibi, küfrü 

yaşayan insanlar da, bu yaşadıkları tecrübelerle inkârın insan ruhundaki 

kahredici tahribatı ile imanın insan ruhundaki, hatta bedenindeki bu tahribatı 

onarmasını bizzat yaşayarak görmüşler ve bu mukayesenin verdiği bilinç ve 

huzurla onun kıymetini bilmişlerdir. Bu tahribatın ne kadar acı ve korkunç 

olduğunu yaşamayan insan bilemez haliyle. Hayatında bir saniye olsun kâfir 

olmamış Müslüman insan, nerden bilecek küfrün ne kadar felaket olduğunu? 

Bilemeyince de imanın değerini haliyle eskiden kâfir olan ama şimdi 
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Müslüman olarak imanın kıymetini bilen kadar anlayamaz, değerlendiremez 

elbette.  

Halkımız bu tür durumları “miras yedi” tabiriyle ifade eder. Miras 

yediler, çile ve ızdırap çekerek elleriyle kazanmadıkları malların kıymetini pek 

bilemez, kolay harcar, tez tüketir ve rahatça bitirirler. Savurur giderler o 

güzelim değerleri, zenginlikleri. Dinler ve davalar da böyle olsa gerek! 

Böyle bir duruma düşmemek için neler yapmak gerekir? Kalbi 

kıvamında tutmak, ruhu, şehvetlerin, hırsların, heveslerin kurşun gibi 

ağırlaştırdığı bedeni sürükleyerek götürecek güçte kılmak için neler 

yapılmalıdır? 

Siyer Okumak Önemlidir 

İşte siyer okumanın faydası! Çünkü cevap asr-ı saadettedir. Yani 

Kur’an- Kerim’den beslenmede! Onun ile ancak okuma, anlama, uygulama, 

davet ve tebliğ ile oluşacak bağı diri ve kuvvetli tutma!  Özellikle de camide 

cemaatle namaz kılma! Nafileleri evde ve her yerde uzun uzun secdelerle 

kılma! Allah Teâlâ’yı sürekli hatırlama, zikretme, her durum ve davranışta 

O’nu hesaba katarak, O’nun onayını alarak davranma, yaşama! Yüreği kıpır 

kıpır O’nun sevgisi ve rızasıyla çiçeklenme! Ondan başka güç ve kuvvet 

tanımama! 

İnsan bu kıvamı kaybettiğinde, Allah Teâlâ’nın kendisini gördüğünü, 

hatta kızdığını bile bile yanlış yapabilir, günah işleyebilir. O’nu unutmadığı 

halde, unutmuş gibi yaşayabilir. Bütün bağlarını kesebilir O’nunla. 

Ne adına? 

Belli olmaz bu. Kimi nefsinin şehvet yanına ağırlık verir, kimi şan 

şöhret yanına aldanır, kimi makama kanar, kimi paraya pula satılır, kimi 

korkuya teslim olur, kimi eziyet ve işkenceden ürker. 

Dün Yahudi bilginleri bilerek hakkın üstünü örtüyor, Resulullahı ve 

İslam’ı inkâr ediyorlardı. Ne için? 
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Az bir dünyalık için! Ya para pul, ya şan ve şöhret, ya da makam ve 

mansıp için! Acaba bugün de benzeri davranışlar yok mudur? 

Şöyle kafamızı kaldırarak etrafımıza bir bakalım, İslamî gerçekleri 

bildiği halde gizleyen, sırf içinde yaşadığı düzen ve düzenbazlar istemiyor 

diye İslam’ın ahkâmını, aziz şeriatını yok sayan, onları tahrif etmeye, 

değiştirmeye, başkalaştırmaya çalışan, hatta yanlış yorumlayarak inkâr eden 

sözde İslamcı yazarlar, ünvanlı hocalar, güya yüksek makamlarda oturanlar 

yok mudur? Bundan asırlar önce Hz. Muhammmed’in (sav) “Resulullah” 

olduğunu bildiği halde, sırf dünyalık kaygılarla bu gerçeği halktan, hatta ne 

gariptir ki kendinden bile gizleyenlere kötü söyleyen, onların bu tutumlarını 

aşağılayarak küfürlerini haykıranlar, aynı durumlara kendilerinin de 

düştüklerini nasıl anlamazlar? 

Bu nasıl bir akıldır? Bu nasıl hırsların, heveslerin ve şehvetlerin aklı 

örtmesidir? Bu nasıl bir deliliktir? Bu nasıl bir aldanıştır? Bu nasıl da insanî 

değerler hoyratça katletmektedir? 

Şimdi bu insancıklar kalkacak da “insanın özgürlüğünden ve 

değerinden” bahsedecekler ve biz de bu çağdaş bel’amlara, bu zavallı “Kunta 

Kinte”lere, bu aşağılık “Mankurtlar”a, bu acınası “müstağripler”e, bu “Batı 

taklitçilerine”, kısaca her bozuk fikrin kaynağı olan “Batıcılara” inanacağız 

öyle mi? 

Olacak şey midir bu yahu?  

Şimdi insan yediği ve tükettiği şeylere mi tapacak? 

Elhamdulillah biz müslümanız! Biz ancak Allah’a ibadet eden ve ancak 

O’ndan dileyen özgür kullarız!  

Öyleyse siyer okuyacak ve asr-ı saadetteki değişim ve dönüşümü iyi 

göreceğiz. 

Büyük Değişim Ve Dönüşüm 
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Miladi 610 yılında kâinat bambaşka bir kâinat olmuştu. Bunu “gök 

kapısından kovulunca”185 anlayan cinler, “ne oluyoruz?” diyerek dünyaya 

dağılmışlar ve araştırmaya girişmişlerdi. Nihayet aradıkları değişimin 

kaynağını Mekke’de buldular. Bir insan, sık kaldığı bir mağaradan, “Seni 

yaratan Allah’ın adıyla oku”186 ayetleriyle şehre inmişti. Allah Teâlâ’nın 

ezeli ve ebedi dini olan İslam’ı, onca peygamberin tebliğinden sonra en son, en 

olgun ve takamül geçirerek en kâmil şekliyle187 bir kere daha insanlığa 

sunuyordu. Ve işte bunu kabul eden her kalp, sanki sihirli bir sopa 

değmişçesine eriyor, ürperiyor, hem eski halinden bin pişman, hem de yeni 

                                                           
185 “Hani cinlerden bir gurubu, Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. 

Kur'an'ı dinlemeye hazır olunca (birbirlerine) "Susun" demişler, Kur'an'ın 

okunması bitince uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Ey kavmimiz! 

dediler, doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, 

hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik.”( Ahkaf 29-31)   

Bu ve Cin Suresinde indirilen ayetlerin nüzul sebebi olarak şunlar anlatılır: “İmam 

Ahmed'in Affân kanalıyla Ebu Avâne'den, Hafız Ebu Bekr el-Beyhakî'nin Delâilu'n-

Nübüvve'sinde İbn Abbâs'tan rivayetinde o şöyle anlatmıştır: Allah'ın Rasûlü (sa), 

cinlere Kur'ân okumamış, onları görmemiştir. Rasûlullah (sa), ashabından bir grupla 

Ukâz panayırına doğru gitmişti. (Hz. Peygamber'in bi'setiyle) şeytanlarla gök haberleri 

arasına bir engel konulmuş, onların üzerlerine alevler gönderilmiş ve bunun üzerine 

şeytanlar kavimlerine dönmüşler, onların: "Ne oldu size?" deyince "Bizimle gök 

haberleri arasına engel konuldu ve üzerimize ateş alevleri gönderildi." demişler. 

Kavimleri: "Sizinle gök haberleri arasına engel olan mutlaka yeni meydana gelen bir 

olaydır. Yeryüzünün doğu ve batılarına gidin. Sizinle gök haberleri arasına engel 

olanın ne olduğuna bir bakın bakalım." demişler. Şeytanlar da yeryüzünün doğu ve 

batılarına dağılıp kendileriyle gök haberleri arasına engel olanı aramaya başlamışlar. 

Tihâme tarafına yönelerek giden şeytanlar, Ukâz panayırına gitmekte olan Rasûlullah 

(sa)'ı Nahle'de ashabına sabah namazını kıldırırken görmüş, Kur'ân'ı duyunca ona 

kulak kesilmişler ve: "Allah'a yemin olsun ki sizinle gök haberleri arasına giren 

budur." demişler, kavimlerine dönerek: "Doğrusu biz, doğru yola götüren, hayrete 

düşüren bir Kur'ân dinledik ve ona iman ettik. Biz, Rabbımıza hiçbir şeyi ortak 

koşmıyacağız." demişler. Allah Tealâ da peygamberine: "De ki: Cinlerden bir 

topluluğun onu dinlediği bana vahyolundu." (Cinn, 1) âyet-i kerimesini indirdi. 

Rasûlullah (sa)'a vahyolunan ancak cinlerin sözüdür. Bu hadisin bir benzerini Buhârî, 

Müslim, Tirmizî ve Neseî de rivayet etmişlerdir.”  

Bu olayı Bedrettin Çetiner, şu kaynaklardan alarak bize aktarmaktadır: İbn Kesîr, age. 

VII.272-273. Bak: Buhârî, Ezan, 105; Müslim, Salât, 149; Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'ân, 

Cinn, 72/1, hadis no: 3323. 
186 Alak 1. “Yaratan Rabbinin adıyla (besmeleyle) oku! O, insanı bir kan pıhtısından 

yarattı. Oku (ve öğren!) İnsana bilmediklerini öğreten ve kalemle yazdıran Rabbin 

vermesi bol olandır.” (Alak, 96/1-5). 
187 Maide 3.  
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halinden mutlu ve sevinçten ağlayarak çıkıyor ve yepyeni bir hale bürünerek 

yeni bir dünyaya adım atıyordu. 

Daha önce nefsinden başkasını düşünmeyen bencil, şehvet düşkünü, 

hırslı, yağmacı, gururlu kibirli, ırkçı, kaba saba ve mal, makam, şan şöhret için 

canını veren, atalarının çokluğu ile övünen,  bunun için mezar taşlarını 

sayacak kadar aptallaşan ahlaksız insan gidiyor, yerine melek misal güzel 

ahlaklı, ipek gibi yumuşak ve ince, su kadar berrak ve latif bir Müslüman 

geliyordu! 

Müslümanlar için biricik izzet ve şeref ölçüsü, övünme ve iftihar sebebi, 

kendini mutlu, akıbetini hayırlı bilme nedeni, Allah Teâlâ'nın kulu olarak O'nu 

tanıması, O'nu çok çok sevmesi, seve seve itaat etmesi, O’nun yolunda sevgili 

canını, malını, makamını ve itibarını harcaması ve böylece onun sevgisine 

layık olması ve rızasına ermesidir. Yani yeryüzü sınavını yüzakı ile kazanma 

başarısı! 

Aslında “her doğan çocuk fıtrat üzerine doğduğu için” bu şuur, 

potansiyel olarak her insanda vardır. Ama Müslüman ana baba ve topluma 

düşen, bütün çocukları bu bilinç üzerinde eğiterek yetiştirmek bu kazanma 

başarı ve mutluluğuna yardımcı olamaktır. 

Hiç şüphesiz cahili sistemlerde her çocuk, önünü kesen ana babadan, 

kötü çevreden ve cahili bir eğitimden ötürü fıtratını bozarak bu nimete mazhar 

olamayabilir. Fakat her insanın karşısına İslam bir şekilde çıkar. Akıllı insan, 

fırsatları değerlendirebilendir. Ama ülfet ve alışkanlıklarımız bu fırsatı imkâna 

dönüştürmede en büyük düşmanlarımızdandır, tıpkı demin saydıklarımız gibi. 

Mü'min eğer bu şuura sonradan eriştiyse, eski cahili hayatından, yılanın 

zamanı gelince kavından sıyrılıp çıkması gibi çıkması, sütün memeye tekrar 

dönmemesi gibi o küfür, şirk veya inkâr içeren eski hayatına asla tekrar 

dönmemesi gerekir.  

İnsanlar bilinçli olarak İslam Dinini seçerlerse bunun farkına zaten 

varırlar. Beyinleri zonklar, hisleri coşar ve yepyeni bir insan olurlar. Tıpkı 

Firavun'un sihirbazları gibi, bir kere secde ettikten sonra, tekrar küfre 

dönmeyi, parça parça kesilip kütüklere asılma bedeline de olsa asla 
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istemezler.188 Çünkü artık imanla bütün değer yargıları ve hayat ölçüleri 

değişmiştir. Karanlıklardan nasıl bir aydınlığa çıktıklarını anlamışlardır. O 

yüzden, imanın tadını alan bir insan, Müslüman olduktan sonra tekrar küfre 

dönmeyi, bir ateş çukuruna atılıp diri diri yanmaktan çok daha çirkin 

görür.189Sevgili Peygamberimiz (sav) ve ashabının hayatında bu manzaraları 

                                                           
188 “Mûsâ’nın değneği, sihirbazların ipleriyle değneklerini yutunca sihirbazlar 

hemen secdeye kapandılar ve, “Hârûn ve Mûsâ’nın Rabbine inandık” dediler. 

Firavun, “Demek, ben size izin vermeden önce ona (Mûsâ’ya) inandınız ha! 

Şüphe yok, o size sihiri öğreten büyüğünüzdür. Şimdi andolsun, sizin ellerinizi ve 

ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. 

Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış, mutlaka göreceksiniz.” 

Sihirbazlar şöyle dediler: “Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla 

tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya 

hayatında hüküm verirsin.” 

 

 “Şüphesiz ki biz; günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için, 

Rabbimize inandık. Allah’ın vereceği mükâfat daha hayırlı ve daha kalıcıdır.” 

Şüphesiz, kim Rabbine günahkâr olarak varırsa, kesinlikle ona cehennem vardır. 

Orada ne ölür, ne de (güzel bir hayat) yaşar. Her kim de O’na salih ameller 

işlemiş bir mü’min olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden 

ırmaklar akan, içinde ebediyyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu, 

günahlardan temizlenenlerin mükâfatıdır.”(Taha 70-79)  

 

İşte imanın etkisi bu! Bir saat önce Firavunun sevgisini ve servetini kazanmak için 

çırpınan sihirbazlar, hakikati görünce Firavun ve işkencesini böyle takmadılar ve 

izzetle şehitliği şeref bildiler. Allahu Ekber. İşte iman böyle bir cevher… 

 
189 Hadis: “Üç haslet vardır; bunlar kimde bulunursa o, imanın tadını tadar: Allah ve 

Resulünü, Allah ve Resülünden başka her şeyden fazla sevmek, Sevdiğin! Allah için 

sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra, tekrar küfre dönmeyi ateşe 

atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek, asla istememek."( 7. Buharî, iman 9, 14; ikrah 

î; ebed 42) 

 

“Ateşe atılmak kendisine, Yahudi veya Hıristiyan olmaktan daha sevimli gelen kişi 

imanın tadına erer."( Ahmet bin Hanbel, III, 230, 288) 

 

"Yakılmış bulunan büyük bir ateşin içine atılmayı, Allah'a herhangi bir şeyi eş 

koşmaya yeğ tutan imanın tadım tadar."( Nesaî, iman 2  10. Müslim, iman 56; 

Tırmizî, iman) 

 

Hadislerde "imandan dönmek" ile "ateşe atılmak" arasında bir bağ kurulmuş 

bulunmaktadır. Bu inanç tabii olanı bildirir. Bu, imanın Cennet'te, küfrün 

Cehennem'de olduğu temel inancının bir yansımasıdır. Yani, açık bir şekilde imansızın 
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çok görürüz. Dün kâfir iken Müslümanlara eziyet ve işkence edenler, bugün 

Müslüman olunca aynı eziyet ve işkenceyi kendileri yaşıyorlardı. Bu işin 

böyle olacağını çok iyi bilmeleri, onları hakikati anladıktan sonra imandan 

vazgeçirmiyordu.  

Yeni Bir İnsan Tipi: Mü’min 

Asr-ı saadette cahiliyeden kurtularak Müslüman olan bir insan, bir 

mü’min, "La ilahe illallah Muhammedün Rasûlullah" diye imanını ifade ettiği 

andan itibaren artık ulûhiyette ve Rabûbiyette vahdaniyet gereği Allah (c.c)'ı 

bir olarak tanımıştır. Artık o tevhide iman etmiş bir muvahhittir. Ona göre 

Allah her eksiklikten, kusurdan, noksanlıktan münezzehtir, uzaktır. 

Bu kelimeyi söyleyen kişi aynı zamanda, Allah Teâla’nın dışında 

aslında hiç olmayan ama kimilerince sanki var zannedilen, vehmedilen 

herhangi bir ma'bûda ibadet etmekten kurtulmuştur. Hatta herhangi varlığa 

veya makama mutlak itaat kurtulmuştur.  Onlardan korkmaktan, onlara boyun 

eğmekten, onlardan dilenmektenözgür ve bağımsız kalarak kurtulmuştur.  

Kısacası o meşhur deyişle “kula kul olmaktan kurtulmuştur.” Her türlü batıl ve 

hurafe inanç, ilke, sistem ve ideolojilerin kulluğundan uzaklaşmış ve onlarla 

her türlü ilgisini kesmiş, Allah Teâla’nın dışında herkese karşı özgür ve 

bağımsız olarak gerçek hürriyetini bulmuş, gerçek kişiliğini kavramıştır. 

Müslüman böylesine hür ve müstakil bir kişidir. Gerçek anlamda özgür 

kimsedir. Çünkü o her halükarda sadece Allah'ı mabud olarak tanır, son derece 

onu sever, sayar ve tercih eder. Hep onu seçer. Bu yüzden sadece ona ibadet 

eder, mutlak olarak ancak ona itaat eder. Bu, O’na layık olan ta'zimdir. O'nun 

dışında başka Rab tanımaz, öyle olduğunu iddia eden bütün sahte ilahları, 

tanrıları, tağutları “la / hayır” diyerek toptan reddeder. 

                                                                                                                                            

yerinin Cehennem olduğu bildirilmektedir. Ateşte yanmayı, aklı basında olan kimse 

istemez. Onun ne denli bir acı ve elem kaynağı olduğunu bilir. İmansızlığı da böyle 

bilmek ve ne pahasına olursa olsun imana sahip çıkmaya çalışmak, onun zevkine 

ermek demektir. 



290 

 

Mü’min Kâfir İlişkileri 

İnsanlar arasındaki yakınlığın asıl sebebi din birliğidir. Din birliği kalp 

birliğini, kalp birliği de düşünce ve davranış birliğini sağlar. Öyleyse asıl olan 

iman bağıdır. Allah’ın dinine inanmış ve peygamberleri tasdik etmiş kimseler 

birbirlerinin mânevî akrabası, yakını ve dostudurlar. Bunların aralarında 

mânevî bir birlik, yani vahdet vardır. Mü’minlerle kâfirler ırk ve soy 

bakımından birbirlerinin akrabası olsalar bile, bu akrabalığın Allah katında 

hiçbir değeri yoktur. Nitekim Hz. Nûh’un oğlu iman etmediği için, Allah Teâlâ 

onu Nûh peygamberin âilesinden saymamıştır:    

“Nûh Rabbine duâ edip dedi ki: ‘Ey Rabbim! Şüphesiz (boğulmuş 

olan)  oğlum da âilemdendir. Senin vaadin ise elbette haktır. Sen hâkimler 

hâkimisin.’ Allah buyurdu ki: Ey Nûh! O asla senin âilenden değildir. 

Çünkü o, sâlih olmayan bir amel sahibi idi (kâfirdi). O halde hakkında 

ilmin olmayan bir şeyi Benden isteme. Ben sana câhillerden olmamanı 

tavsiye ederim.”190 

Evet, İslâm’da asıl bağ, din bağıdır. O yüzden hangi ırktan, hangi 

soydan olursa olsun sadece müslümanlar birbirlerinin kardeşleridir. Bir 

mü’min, aralarında din bağı bulunmayan yakın akrabalarını velî/dost kabul 

edemez. Bu mesele zaman içinde daha bir netleşerek belirginleşmiştir. Kâfir 

de olsalar İslam ve Müslümanlarla savaşmayan insanlarla iyi ilişkiler 

sürdürülecek, iyilik ve ikramlara devam edilecek, din onlara sevdirilecek ve 

ona davet edilecektir. Ama aksine din ve inananlarla savaşanlara asla meyil ve 

muhabbet duyulmayacak, ilişkiler kesilecektir. Özellikle Medine döneminde 

bu durum çok daha belirgin hale gelecek ve konuda unutulmaz sahneler 

yaşanacaktır. Size onlardan bazı misaller verelim mi? 

İsteseniz önce konuyla ilgili birkaç ayeti bir görelim: 

“Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, 

babalarınızı ve kardeşlerinizi velî/dost edinmeyin. Sizden kim onları dost 

edinirse, işte onlar zâlimlerin kendileridir. De ki: ‘Eğer babalarınız, 

oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, 

                                                           
190 Hûd, 11/45-46. 
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kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler 

(evler, konaklar, köşkler) size Allah’tan, Rasûlünden ve Allah yolunda 

cihad etmekten daha sevgili ise, artık Allah emrini getirinceye kadar 

bekleyin. Allah fâsıklar topluluğunu hidâyete erdirmez.” 191 

“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. 

İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı 

verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet 

edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet 

sahibidir.”192 

“Allah'a ve âhiret gününe iman eden bir toplumun -babaları, 

oğulları, kardeşleri veya akrabaları da olsa- Allah'a ve Rasûlüne düşman 

olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah, iman 

yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden 

ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah 

onlardan râzı olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar, 

hizbullahtır/Allah’tan yana olanlardır. İyi bilin ki hizbullah/Allah 

taraftarları, kuşkusuz felâha/kurtuluşa erenlerdir.”193  

Bu Allah'ın taraftarları ile şeytanın taraftarları arasındaki en belirgin 

farktır. Belirginlik kazanan safların kesin hatlarla ayrılmasıdır. Her çeşit 

engelin ve her tür bağın ortadan kaldırılarak tek kulpa, tek bağa bağlanmasıdır. 

Çünkü yüce Allah bir insana iki kalp vermemiştir. Ve bir insan bir kalpte iki 

zıt sevgiyi yerleştiremez. Hem Allah ve Peygamber sevgisi hem de Allah a ve 

Peygamberine düşman olanların sevgisi varsa, bu kalp parçalanmış bir kalptır; 

asla mutlu olamaz!  

İnsan ya imanlı olacaktır ya da imansız! Kan ve yakınlık bağları iman 

bağı ile çeliştiklerinde, çatıştıklarında, savaştıklarında aradaki bağlar derhal 

kopuverirler. İman ile küfür ehli arasında bir düşmanlık yoksa bu bağları 

birlikte korumak ve gözetmek mümkündür. Taraftarları arasında bir savaş 

                                                           
191 Tevbe, 9/23-24. 
192 Tevbe 9/71. 
193 Mücâdele, 58/22. 
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olmadığı zaman müşrik olan anne-babaya iyi davranmak emredilen bir 

davranıştır: 

“Allah'a ibâdet edin ve O’na hiçbir şeyi şirk/ortak koşmayın. Ana 

babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya (eş dost ve 

arkadaşa), uzak komşuya, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi 

davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenen kimseyi 

sevmez.”194  

Özellikle müşrik de olsalar, ana babaya iyilik ve güzellikle davranmayı, 

onlarla sıcak ilişkiler içine girilmesini arzular:  

“Biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. 

Çünkü anası onu nice sıkıntılarla taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl 

içinde olur. (İşte bunun için) önce Bana, sonra da ana babasına 

şükretmesini tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Eğer onlar 

seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) Bana şirk/ortak 

koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin.”195  

Bu âyette de görüldüğü gibi, şirk konusunda ana baba dâhil hiçbir 

kimseye itaat edilmemesi, ama müşrik bile olsalar ana babaya iyilik yapılması 

emredilmektedir. Nitekim Hz. Âişe’nin kardeşi Esmâ (r.a.)’ya, müşrik 

annesini ziyâret edip iyilik yapması için Hz. Peygamber’in izin verdiği 

bilinmektedir.196  

Müslüman olmayan ebeveyne de bakmak, kendileri yapamıyorsa 

ihtiyaçlarını gidermek, açlık ve sıkıntılarını giderecek infak etmek vâciptir; 

dinleri farklı olsa da, kişi muhtaç olan anne babasına bakmakla yükümlüdür. 

Bir müslümanın durumu müsait iken, ana babasını sıkıntı ve zorluk içinde 

kıvranır vaziyette bırakması, tabii ki, bir iyilik ve ihsan sayılmaz. Kur’an, her 

şartta ana babaya ihsan ve iyiliği emretmektedir.197 Allah, akraba ile ilgisini 

                                                           
194 Nisâ, 4/36. 
195 Lokman, 31/14-15. 
196 Buhârî, Hîbe hadis no: 2620; Müslim, Zekât hadis no: 1003.      
197 Bkz. Bakara, 2/83; Nisâ, 4/36; En’âm, 6/151; İsrâ, 17/23; Lokman, 31/14- 
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keseni kötülemiş,198 akrabanın haklarına riâyet etmeyenin günah işlediğini 

bildirmiş, yakınları kâfir de olsalar, Allah, bunların haklarını yakınlarına vâcip 

kılmıştır. “Akraba ile alâkayı kesen cennete giremez.”199  

Demek ki, meşru olmayan emir ve işlerinde onlara itaat etmek, onları 

velî edinmek, onları din aleyhine sırdaş edinmek başka şeydir; kâfir akrabaya 

güzel davranmak, nafaka temin etmek, onları ziyâret etmek, onlara ihsanda 

bulunmak daha başka bir şeydir; bunlar birbirine karıştırılmamalıdır.       

Netice olarak Kur'ân âyetleri daha Mekke’de bile Müslümanlarla kâfir 

ve müşrik olan yakınları arasındaki ilişki ve münasebetlerin muhabbet ve 

velayet bazında kesildiğini görülür. Yani bir müslüman yakını da olsa bir 

kâfiri veli olarak tanımamalı, ona din karşıtlığında sevgi ve saygı 

göstermemeli, haksız davalarında bunlara herhangi bir yardıma 

koşamamalıdır. Fakat Kur'ân şunu da emretmektedir: Onlarla olan akrabalık 

bağlarının koparılmaması, kendilerine iyilikle muamele edilmesi gerekir. Bu 

konuda Sa'd b. Ebî Vakkas (r.a) ile annesi Hamne hakkında yaşanan macerayı 

biliyoruz, tekrar etmeyelim.  

Bu konuda Rasülullah (s.a) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: "Halika 

isyanda mahlûka itaat yoktur."200 

Bunun için Allah'a, O'nun dinine ve mü'minlere dost olmak asıldır. 

Velev ki akrabadan olsun, herhangi bir kimsenin onlara muhalefeti halinde bu 

konuda ona itaat yoktur. Evet, kâfir olan yakınlara karşı dünyevi iyilik ve 

güzellik ayrı bir konudur. Bu ikisi birbirine karıştırılmamalıdır. Hatta bu iyilik 

ve güzellik bazen onları İslam’a davette ısındırmak ve teşvik için daha da 

faydalı olabilir. İslam’a davet bir yerde gönülleri kazanmaya bakar değil mi? 

Ancak aralarında mücadele, sürtüşme, düşmanlık ve savaş varsa bu durumda 

iman bağı ile alakası olmayan bütün bağlar kopar. İşte birkaç örnek sahne: Ebu 

Ubeyde Bedir savaşında babasını öldürmüştü. Ebu Bekir Sıddık oğlu 

                                                           
198 Nisâ, 4/1. 
199 Buhârî, Edeb, hadis no: 5984; Müslim, Birr, hadis no: 2556. 
200 Bkz. Mişkatii'I-Mesabîh, 11/1092. Genel olarak itaat konusunda geniş olarak 

yazdığımız iki kitaba bakılabilir: İlim Ve İktidar, İslam’da Devlet Ve Siyaset. 
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Abdurrahman'ı öldürmeye kalkışmıştı. Mus'ab bin Umeyr kardeşi Ubeyd bin 

Umeyr'i öldürmüştü. Hz. Ömer, Hz. Hamza, Hz. Ali, Ubeyde ve Haris 

yakınlarını ve akrabalarını öldürmüşlerdi. Kan ve yakınlık bağlarından 

soyutlanarak din ve inanç bağına sarılmışlardı. İşte bu Allah'ın ölçüsünde 

bağların ve değerlerin yükselebileceği en yüksek noktaydı.  

Neticede insanlık iki ayrı gruba ayrılmaktadır: Allah taraftarları ve 

şeytan taraftarları. Bütün insanlar iki ayrı sancak altında toplanmaktadır: Hak 

sancağı ve batıl sancağı. Buna göre insan, ya Allah taraftarı olup hak sancağı 

altındadır. Ya da şeytan taraftarı olup batıl sancağı altındadır. Bunlar iki ayrı 

çizgi, iki ayrı gruptur. Öyle kesin hatlarla birbirinden ayrılmışlardır ki, asla 

barışmazlar ve asla esneklik göstermezler! Yalnız ve yalnız akide var! Kim 

Allah taraftarlarına katılır, hak sancağı altında durursa, o ve bu sancağın 

altında duran herkes Allah yolunda kardeştir. Renkleri farklı, vatanları farklı, 

milletleri farklı, aileleri farklıdır. Fakat Allah taraftarlarını oluşturan temel 

bağları aynıdır. Burada bütün farklılıklar Allah'ın sancağı altında erir gider. 

Kim de şeytanın emrine girer, batıl sancağının altında yer alırsa, artık hiçbir 

bağ onu Allah taraftarlarına bağlayamaz. Ne ülke, ne ırk, ne vatan ne renk, ne 

soy bağı, ne akrabalık ne de hısımlık bağı! Bütün bu bağları ayakta tutan 

baştaki asıl bağ koparsa, diğer bağların tümü de kendiliğinden çözülür. 

Gelelim asıl konumuza. Resulullah (sav) Efendimiz, İslam’a davetini 

insanlara üç yıl gizli olarak yaymaya gayret etti. Elbette bu takdiri de Allah 

Teâlâ’nın emri ile yapmıştır. Bu gizli davetin ne kadar doğru bir karar olduğu 

aşikârdır. Burada bir ısındırma, alıştırma, normalleştirme, kavmi ile ters 

düşmeme ve kavga istememe, “kör parmağım gözüne” der gibi kavmini kör 

bir taassup ve inatlaşmaya sebep olmama vb. birçok haklı sebepler vardır.  

Peygamberimiz daima barışı ve huzuru korumaya gayret etmiş, gerekmedikçe 

kavgadan kaçınmıştır. Üç yıl insanların makul düşünmesi ve sağlıklı bir karara 

varması için herhalde yeterli bir zamandır. Artık bu gizli tevhide davetten 

sonra ikinci olarak davetin açıktan yapılması ve bütün insanlara aleni olarak 

İslam’ı tebliğ etmesi emrinin vakti gelmiştir. İşte onu bildiren ayet de 

indirilmiştir: 

"Ey bürünüp sarınan Resûlüm, kalk ve uyar." (Müddessir, 1-2.)  



295 

 

AÇIKTAN DAVET 

 

 

 

 

Bir Tepeden Haykırış 

Önceki bahiste 610 yılında başlayan risalet vazifesiyle Resulullah (sav) 

Efendimizin, İslam’a davetini insanlar arasında üç yıl gizli olarak yaymaya 

gayret ettiğini yazmıştık. O işlerini vahyin doğrultusunda yaptığına göre, 

elbette bu daveti gizli götürmesini de Allah Teâlâ’nın emri ile yapmıştır. 

İslam’da' vahiy ile selim akıl çatışmaz. Dolayısıyla bu gizli davetin ne kadar 

doğru bir karar olduğu da aşikârdır. Bu zaman zarfında insanlar yeni dini bir 

tahrik ve öfke vesilesi olmadan duymuş, gönüller ısındırılmaya, alıştırılmaya 

çalışılmıştır.  Maksat insanlar fısıltı halinde duydukları üzerinde selim bir kalp 

ve akılla düşünsünler. Bilgi için sorup soruştursunlar, öğrensin ve karar 

versinler.  

613 yılına gelindiğinde Mekke'de artık İslam’ın gizlenecek bir yönü 

kalmamıştı. Herkes tarafından bu din öğrenilip konuşulmaya başlanmıştı. 

Haliyle durum değişti. Çünkü Allah Teâla Resulüne verdiği yeni emir ile bu 

dini insanlara bildirmeye başlamasını ve artık bu davetin açıkça ilanını 

istiyordu. Artık kâfirlerin kafalarına vururcasına davetin açık seçik yapılmasını 

emrediyordu. İşte Rabbimizin bunun için indirdiği iki âyeti: 

"Sen önce en yakın hısımlarını uyar. Sana uyan mü'minlere 

merhamet kanadını indir."201 

Bu ayet ile Peygamber Efendimiz (sav)’in akrabalarını nasıl İslam’a 

                                                           
201 Şuarâ, 26/214-215. 
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davet ettiğini görmüştük.202 Şimdi bisetin bu 4. (614) yılında davette son adım 

atılıyordu: Herkesin İslam’a açıktan davet edilmesi. İşte bunu emreden ayet-i 

kerîme; 

"Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlara aldırma!”203 

Yani, "küfürleri yüzünden üzerlerine azap inebileceğini hatırlatarak 

onları korkut, uyar!" anlamında âyet nazil olduğu zaman, Resûlullah (sav) 

günlerden bir gün Safa tepeciğine kadar gitti. Orada yüksekçe bir taşın üzerine 

çıktı. Şehadet parmaklarını kulaklarına tıkadı. Yüksek sesle adet olduğu üzere:  

- Yâ Sabâhâh!204 Ey Kureyş cemaati! Diyerek haykırdı. Kabile kabile 

isim sayarak onları kendisini dinlemeye çağırdı. 

- Kim bu seslenen? Diye sordular.205 

- Muhammed, Safa tepesinden sesleniyor, dediler. 

Kureyş kabileleri içinde Peygamber (a.s.)a akraba olmayan bir kabile 

bulunmadığından, Peygamber (a.s.) da kabile kabile bütün Kureyşlilere 

seslenmişti. İşitenler, gelip Peygamberimizin karşısında toplandılar. 

Gelemeyenler de toplantının sebebini anlamak için yerlerine adam gönderdiler. 

Yanına gelen Kureyşliler Peygamber (sav): 

- Yâ Muhammed, ne haber var? Diye sordular. Peygamber (a.s.): 

- Benimle sizin haliniz, düşmanı görünce ailesini haberdar etmek için 

                                                           
202 Bazı âlimler, mesela Ahmet Önkal Muhtasar Siyer-i Nebi eserinde, akrabaları davet 

ile açıktan daveti kısa bir ara ile sanki beraber başlatırlar. Böyle olunca gizli davet 

dönemi arkarabaları davetle bitmiş olur demektir. Önkal’a göre aleni davet bisetin 4. 

yılında başlar. 
203 Hicr, 15/94. 
204 "Yâ Sabab âh," "Düşman tarafından, kuşatıldık! Sabah vakti gelip çattı! Hemen 

çarpışmaya hazırlanın!" gibi anlamlara gelir. Cahiliye devrinde halkın geneline sözü 

olanların insanları böyle çağırırlmaları bir adet olmuştu.  (İbn Esîr, Nihâye, c. 1, s. 6-

7). 
205 Müslim, Sahih, c. 1. s. 194, Taberî, Târih, c. 2, s. 216, Zehebî, s. 1 44, Halebî, 

İnsânu'l-uyûn, c. 1,s.46O. 
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koşmaya başlayan ve düşmanın kendisinden önce ailesine yetişip zarar 

vermesinden korkarak 'Yâ Sabâhâh’ diye bağıran bir adamın haline benzer. Ne 

dersiniz? Ben, size şu dağın eteğinden veya şu vadiden, sizi yağmalamak 

isteyen birtakım atlıların çıkıvereceğini yahut akşama, sabaha düşman baskınına 

uğrayacağınızı haber verirsem, beni tasdik eder, doğrular mısınız? Diye sordu. 

- Evet! Seni tasdik eder, doğrularız. Çünkü biz seni bütün 

tecrübelerimizde doğru sözlü bulduk. Sen, bizim katımızda herhangi bir suçla 

suçlanmış bir kişi değilsin. Hakkındaki tecrübelerimizde, sende hiçbir yalana 

rastlamış değiliz,  dediler. 

Bunun üzerine Peygamberimiz (sav): 

- Öyle ise, ben sizi şiddetli bir azap önünde inzara, korkutup uyarmaya 

memurum: Ey Abdulmuttalib oğulları! (Peygamberimiz burada tek tek bütün 

Kureyş kabilesinin sayarak onlara seslendi:) Yüce Allah; en yakın hısımlarımı 

azab ile korkutmamı bana emretti. Sizler 'Lâ ilahe illallah / Allah'tan başka 

hiçbir ilah yoktur’ demedikçe; ben size ne dünyada bir yarar, ne de âhirette bir 

nasip sağlayabilirim. 

Ebu Leheb’in korktuğu başına gelmişti. Bu yüzden Peygamberimize 

(sav) atmak için eline bir taş alarak bağırdı: 

- Yuh sana! Sen bizi bunun için mi topladın?  

Resûlullah (sav) ona aldırmayarak hitap ve uyarısına şöyle devam 

buyurdu: 

- Ey Kureyş cemaati! Kendinizi Cehennem ateşinden kurtarınız! Ey 

Kureyş cemaati! Kendinizi Allah'tan satın alınız! Ben, sizi Allah'ın azabından 

kurtarabilecek hiçbir şeye sahip değilim. Ben, sizi 'Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ 

şerîke leh / Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur! O, birdir! O'nun ortağı yoktur!' 

diyerek şehadet getirmeye davet ediyorum! Ben de O'nun kulu ve resûlüyüm! 

Bunu böylece kabul edip ikrar ettiğiniz takdirde, sizin Cennete gireceğinize 

kefil olurum. Siz, Kıyamet günü iyi amellerinizle gelmez de dünyayı 

boyunlarınıza yüklenmiş olduğunuz halde gelirseniz, ben sizden yüz çeviririm. 

O zaman siz bana: 'Yâ Muhammed' dersiniz. Ben ise şöyle derim: (Resûlullah 
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Aleyhisselarn "Şöyle derim" buyururken, yüzünü onlardan başka tarafa çevirdi.) 

Siz, bana: 'Yâ Muhammed' dersiniz. Ben ise, size şöyle derim. (Resûlullah 

"Şöyle derim" buyururken, yüzünü onlardan başka tarafa çevirdi.) 

Gizlice iman ederek Peygamberimizin (sav) yanında bulunan 

Müslümanlar artık İslâmiyete girdiklerini açıkladıkları zaman, artık Mekke'de 

yeni dini duymayan kalmadı. Hz. Ebu Bekir bir köşede, Saîd b. Zeyd bir 

köşede, Hz. Osman bir köşede, Ebu Ubeyde b. Cerrah bir köşede halkı, 

İslâmiyete davet ve teşvik etmeye koyuldular. Her tehlikeyi göze alarak, 

Müslümanlıklarını, herkesten önce şu yedi mücahit açıklamıştı: Hz. Ebu Bekir, 

Bilal-i Habeşî, Mikdad b. Esved, Suheyb b. Sinan, Ammar b. Yâsir ve annesi 

Sümeyye Hatun. İslâmiyetin mekke'de açıklanışından sonra müslüman 

olanlardan bazıları şunlardır: Peygamberimiz (sav)in halaları Hz. Safiyye, Hz. 

Âtike, Peygamberimiz (sav)in amcası Hz. Abbas, Hz. Abbas'ın zevcesi Ümmü 

Fadl Hatun, Hz. Abbas'ın âzadlısı Ebu Râfi, Amr b. Abese, Ebu Zerri'l-Gıfârî. 

Ebu Râfi’ der ki: "Ben, Abbas b. Abdulmuttalib'in kölesi idim. İslâmiyet 

ev halkı içinde yayıldı. Abbas Müslüman oldu. Ümmü Fadl da Müslüman oldu. 

Ben de Müslüman oldum. Abbas; kavminden korkar ve onlara aykırı davranır 

görünmek istemez, Müslümanlığını gizlerdi. Çünkü kendisi servet sahibiydi ve 

serveti veresiye olarak kavminin üzerinde dağınık bir halde bulunuyordu."206 

Artık Mekke’de İslam konuşuluyordu. Evlerde, sokaklarda, meclislerde 

en güncel konu İslam idi. Ashab-ı kirâm Sevgili Peygamberimiz Efendimiz 

(sav) ile birlikte müsait her ortamda İslam’ı anlatıyor ve insanları ona davet 

ediyorlardı. Sadece Mekke değil, artık çevredeki kabile ve beldelerde de İslam 

konuşuluyordu. Çünkü Mekke merkez bir şehirdi. Gerek ticaret ve panayırlar 

için, gerekse kutsal Kâbeyi hac veya umre maksadıyla ziyarete gelenler, yeni 

din ile karşılaşıyor, duyduklarını, gördüklerini gittikleri yerlere de taşıyorlardı. 

Müslümanlar da yıllarca gizli kalmanın verdiği bir duygusal patlama ile 

İslamiyeti sevgi ve heyecanla herkese tebliğ etmeye çalışıyorlardı. Artık bu 

bisetin 4. Yılından hicrete kadar sürecek olan açıktan davet dönemi çok 

hareketli geçecekti. Çünkü bir yanda yeni ihtidalar ile sevinenler varken, öbür 

tarafta bu dine ve davetçilerine kin ve nefretle bakan etkili bir kesim vardı. Bu 

                                                           
206 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 1/271-272. 
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iki kesim de giderek şiddetlenen bir vaziyette faaliyetlerini göz önünde 

sürdürüyorlardı. Bu dönemde Resulullah (sav) ve Müslümanlar daha ziyade 

insanlar teke tek İslam’a davet ediyorlardı. Metot şu idi: önce bir miktar 

Kur’an-ı Kerim okunuyor, sonra mantıklı gerekçelerle tevhide davet ediliyordu. 

Müslümanlar tarafında asla zorlama yoktu. Tehdit, kaba kuvvet ve şiddet yoktu. 

Fakat ileride görüleceği gibi müşrikler tarafında azdan çoğa doğru yükselerek 

süren bir şiddetler sarmalı vardı. Atalarımız, “Allah dağına göre kar verir” 

demişler. Her şeyi inceden inceye planlayan, takdir eden Allah Teâla giderek 

tırmanan bu eziyet ve işkencelere karşı henüz cemaati çok az olan Resulullah 

(sav)ı koruyacak tabii bir kalkan yaratmıştı; Ebu Talib ve kabilesi. 

Ebu Talib’in Koruması 

Peygamberimiz (sav)in amcası Ebu Talib zengin olmamasına rağmen 

Kureyşlilerin seyyidi, ulu kişisi ve şereflisi idi. Kendisinin sözü dinlenir, 

emirlerine karşı gelmekten çekinilirdi. Bilindiği gibi Ebu Talib Amca, babası 

Abdulmuttalib'in vasiyyeti üzerine, Peygamberimizi (sav) sekiz yaşında iken 

yanına alıp, onu kendi çocuklarından ziyade üzerine titreyerek büyütmüş, yirmi 

beş yaşında bulunduğu sırada da Hz. Hatice ile evlendirmek suretiyle, ona karşı 

babalık ve hâmilik vazifesini gereği gibi yerine getirmişti. Yüce Allah'ın 

buyruğunu yerine getirmek için yardım istediği sırada da, Abdulmuttalib 

oğulları arasında yalnız o, Peygamberimiz (sav)’e: "Etrafını kuşatıp seni 

korumaktan bir an geri durmayacağım!" diyerek, İslâm dâvasında da kendisini 

destekleyeceğine kesin söz vermiş bulunuyordu. Kabilesi de Müslüman 

olmasalar bile bu akıllı, dirayetli ve tedbirli reislerini dinliyor, asabiyet ve 

kabilecilik adına da olsa Peygamber Efendimiz (sav)’i müşriklerden gelen 

tehlikelere karşı açıktan korumaya çalışıyorlardı. 

Önceleri sadece tevhide davet eden Peygamberimiz (sav) giderek 

mecburen müşriklerin tapmakta oldukları puflarını yermeye başladı. Putlara 

taparak küfür ve dalâlet üzerinde ölüp gitmiş olanların Cehenneme 

atılacaklarını bildirdi. Tabi fitne çıkarmak için bahane arayan fırsatçılar, 

insanlarla onun arasını açmak için hemen duygu sömürüsüne gittiler ve 

“babalarımız ve atalarımız ne olacak? Onlar da mı cehennemdedirler?” 

diyorlardı. Elbette her insan ölmüş ana babasına sevgi duyar, hürmet eder. 

Dolayısıyla bunların cehennem ateşinde olmalarını hoş karşılamaz. Bunu 
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bildiklerinden kâfirler ısrarla bu konuyu dile getirdiler. Sahi ölmüş gitmiş 

sevilen ve sayılan babaları ne olacaktı? Hak davada yerine göre belli bir tertiple 

söz söylemek varsa da, insanlar beğenecek veya beğenmeyecek diye gerçeklerin 

değiştirilmesi veya çarpıtılması asla olamaz. Zaten İslam yanlışları düzeltmek 

için gelmiştir. İnsanlara şirin gözükmek için onların inançlarına aykırı söz 

söylememek, siyasettte, iç ve dış politikada, ticarette belki olabilir, ama 

Peygamberlikte asla olamaz. Böyle bir tutum, davet ve tebliğin özüne aykırıdır. 

Peygamberimiz (sav) şirk içinde ölenlerin de azapta olduklarını açıklaması 

üzerine Kureyş müşrikleri Peygamberimize (sav)  suratlarını asmaya, davetini 

red ve inkâr başladılar. Önceleri sadece alay ediyor, gülüp geçiyor iken, şimdi 

sözlü sataşmaya, hakaret etmeye, dil ile eziyet ve işkence etmeye başladılar. 

Artan bir tepki ile Peygamberimize (sav)  karşı koymak ve düşmanlık beslemek 

hususunda birleştiler. 

Fakat Peygamberimiz (sav)in amcası Ebu Talib'in kendi dinlerine 

bağlılıkta devam etmesi, onun Mekke’de olan saygınlığı, Peygamberimiz (sav) 

üzerindeki koruyucu ve kollayıcılığı, onların Peygamberimiz (sav)in üzerine 

yürüyüp yok etmelerini engellemekteydi. Peygamber Efendimiz (sav) de böyle 

çok nazik ve sıkıntılı bir zamanda Allah'tan aldığı emirle insanların karşısına 

çıkarak tebliğ etmekten vazgeçmiyordu. Çıkıp insanlara şu mealde hitap 

ediyordu:  

"Ey insanlar, Allah birdir. Size din olarak İslam’ı göndermiştir. Ben de 

onu tebliğ eden son Peygamberim. Aklınızı kullanın, elinizle yaptıklarınıza 

tapmak batıldır, nefsin şehvet ve heveslerine uymak sapıklıktır. Başıboş 

değilsiniz, bu dünyada belli bir gaye için yaratılmışsınız, yapıp ettiklerinizle 

öbür dünya için imtihan olunmaktasınız. Hayır veya şer, iyi veya kötü 

söyledikleriniz ve yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Öyle ise, iman edin ve iyi 

ahlaklı olun. İnsanlarla güzel geçinin. Akrabalarınızı gözetin. Zulümden 

vazgeçin, zayıfın hakkını çiğnemeyin, haklının hakkını iade edin. Haksız yere 

kan dökmeyin, kimseye zulmetmeyin. Zayıfları, yetimleri, kimsesizleri ezmeyin, 

onları himaye edin, koruyun. Köle ve fakirlere yardım edin. Kadınlara kötü 

muameleden vazgeçin…” 

Davet Devam Ediyor 
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Peygamberimiz (sav) Yüce Allah'ın "Şimdi sen, ne ile emrolunuyorsan 

apaçık bildir! Müşriklere aldırış etme!" (Hicr:94) buyruğuna uyarak 

vazifesini açıkça yerine getirmeye başladı. Gecede gündüzde, açıkta gizlide 

halkı tevhit akidesine davete koyuldu. Kendisini bu davadan kimse vazgeçirip 

döndüremedi. İşini yapmaktan kimse engelleyemedi. Özellikle hac 

mevsimlerinde; halkın toplu bulundukları yerleri durmadan dolaşarak, rastladığı 

herkesi, -hür köle, zayıf kavi, zengin fakir- ayırt etmeden, Allah'ın birliğine 

inanmaya davet ve teşvik etti. Ebu Talib de daima Peygamberimiz (sav)in 

yanında durarak onu korudu, şefkat kanatlarını üzerine gerdi, ondan desteğini 

hiçbir zaman esirgemedi.  

Malum, Sevgili Peygamberimiz Efendimiz (sav) vahiy alıp nebî olduktan 

sonra da'vet faaliyetinin başlamış, ilahî emir gereği olarak öncelikle akrabalarını 

uyarmış ve İslam’a davet etmişti. Bundan sonra ilk yaptığı iş, gizlice yaptığı 

davetlerle etrafında inançlı bir kadro oluşturmak olmuştur. Daru’l Erkam bu 

kadronun yetişmesi için bir okul olmuştur. Daha sonra bu kadronun da 

katkılarıyla gittikçe genişleyen bir Müslüman kitle, inanmış bir toplum 

oluşturmak için gece gündüz çalışılmıştır. Böylece toplum kendi içinde iyiliğe 

doğru bir değişim ve gelişim geçirmektedir.  

Bu muazzam ve mübarek iş için sabırla, eziyet ve işkencelere dayanarak, 

her türlü baskılara direnerek katlanılacak, fakat ne olursa olsun bu arada 

kavgalara fiilî karşılık vermekten sakınılacak, savaştan kaçınılacaktır. Çünkü 

bir avuç insanın koca bir toplum ile savaşması hem makul değildir, hem de 

duygusal davranmalar ve körükürüne taraf olarak kutuplaşmalar davayı 

kilitleyecek ve giderek bitirecektir. Şimdi yapılması geren sabırla davettir. Belki 

işin başlangıcında bilinmiyordu ama vaziyet katlanılamaz hale geldiğinde hicret 

devreye girecektir. Böyle böyle toplumun etkin bir kısmı kazanıldığında artık 

Mekke’de veya başka bir hicret yurdunda İslâm'ın hükümranlığı sağlanacak ve 

kendini koruyacak devletini kuracaktır. İşte o zaman da eline geçirdiği güç ve 

yetki ile toplumdan fıskı, fücûru, zulmü yok edecek, İslam’ın adil ahkâmını 

hâkim kılacaktır. Nitekim öyle de olmuştur.  

Peygamberlerin aslî vazifesi davet ve tebliğdir. Her peygamber gibi 

Resulullah (sav)ın vazifesi de buydu ve bunu ciddiyetle ve titizlikle yapmaya 

gayret ediyordu. Önce yakınlarından başlamış, sonra şehrini davet etmiş, sonra 
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dışardan gelenleri davet etmiştir. Taif ve Yesrip örneklerinde olduğu gibi fırsat 

bulduğunda kendi beldesi dışına çıkarak davetini insan olan her yere ulaştırmak 

istemiştir. O kadar ki, Allah'ın elçisi hicret sonrasında kurduğu İslam Devletinin 

aynı zamanda lideri, başkanı sıfatıyla, gidemediği komşu ülkelerin devlet 

başkanlarına da'vet mektupları göndermiştir. Böylece sonraki yüzyıllarda hızla 

gelişecek olan evrensel da'vet çalışmalarını fiilen başlatmıştır.  

Zaten “davetten maksat nedir? İslam davası ne demektir?” diye 

sorulduğunda verilecek cevap da budur: Son merhalede maksat, fertten ferde 

başlatılan da'vet faaliyetlerini giderek başka milletlere ve ülkelere de taşıyıp 

bütün dünyaya İslam’ı sunmaktır. Bundan da maksat, yeryüzünün tamamında 

yaşayan bütün insanların ya kabul ederek, ya da hâkimiyetine girerek İslam’ın 

hükümranlığını tanımalarını sağlamaktır. Böylece küfrün, şirkin, batılın, 

fıskın, fuhşun, münkerin, haramın ve zulmün hâkimiyetine son vermektir. 

Elbette kimse zorla Müslüman edilmeyecektir, ama herkes İslam’ın adil 

hâkimiyetini kabul edecektir. Çünkü o hâkimiyette haramlar, haksızlıklar, 

günahlar, zulümler hayat hakkı bulamayacaktır. İnsan ve tabiat tahrip 

edilemeyecektir. İslam’ın adaletle sunduğu faydalı hukuku uygulanacak; 

insan, hayvan ve eşya hakları korunacak, hukukun üstünlüğü sağlanacaktır. 

Böylece cemiyetin huzuru, emniyeti, asayiş ve barışı temin edilecek, refah 

seviyesi yükseltilecek ve gelir dağılımında adalet ve sosyal denge 

sağlanacaktır. Elbette bütün bunlar, bütün insanların ve kainatın mutlak 

hayrınadır. 

Davette Başarı Sebepleri 

Konu hakkında bazı değerlendirmeleri daha önce görmüştük, ama şimdi 

tam da yeri gelince şu mülahazaları yapmak istedik. Hz. Peygamberin tebliğ 

faaliyetlerine dair yapılan araştırmalar incelendiğinde onun davetteki 

başarısını hazırlayan âmillerin başında kendi ahlaklı ve karakterli kişiliği ile 

davet ettiği dinin uygulamalarına samimiyetle inanması ve yaşaması geldiği 

görülür. Yani bu, davet ettiği dinin bütün ilkelerini hem de ayrıntılarıyla 

birlikte kendi hayatında uygulamış olması demektir. O, yapmadığını 

söylemeyen, söylediğini de yapan, çevresine güven vermiş “emin” bir 

peygamberdir. Bu haliyle de her Müslümana, özellikle de âlimlere ve 

davetçilere üsve-i hasenedir, model şahsiyet, rehber insandır. 
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Ayrıca davette çok önemli olan hususları mtlaka gözettiği de açıktır. 

Mesela muhataplarını değer verdiği, ilgi gösterdiği, onların duygularını, 

isteklerini, beklentilerini ve fert olarak özelliklerini tanımaya çalıştığı ve 

dikkate aldığı, onlarla yakınlaşma teminine gayret göstererek ortak noktalarda 

birleşme esasından hareket ettiği görülür. Davette fayda sağlayacak af, 

müsamaha, yumuşaklık, şefkat ve merhameti, zarar verecek kin, öfke ve 

düşmanlığa tercih ettiği görülür. Kur'ân-ı Kerîm Hz. Muhammed'in 

muhataplarına karşı olan bu tavrını şu şekilde ifade eder:  

"İlâhî bir lütuf sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer 

kaba ve katı kalpli olsaydın çevrenden dağılır giderlerdi."207  

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel olan davranışla 

sav; o zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan 

kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş!” (Fussilet, 34) 

Hz. Peygamber'in davet faaliyetlerindeki sürekli artan başarısının 

sebeplerinden biri de Kur'an'ın kendisine ilerisi için ümit veren âyetlerinden 

güç alarak ümitsizlik ve karamsarlığa kapılmaksızın çalışmalarını daima sabır, 

azim, inanç ve kararlılıkla sürdürmesidir.  

Hz. Peygamber'in davet çalışmalarında önem verdiği bir diğer husus da 

sosyal münasebetlerini aralıksız olarak sürdürmesi ve bu münasebetlerden 

büyük ölçüde faydalanmasıdır. Hz. Resulüllah (sav) Efendimiz Müslüman 

olan ve olmayan akraba ve çevresiyle ilgisini ısrarla devam ettirmiştir. Hatta 

evlilik müessesesinden dahi davet lehine faydalanmıştır. Kendi toplumları 

üzerindeki etkilerini göz önüne alarak kabile reislerine özel bir ilgi 

göstermiştir. Davetini sunmak üzere sürekli toplantılar düzenlemiş, çarşı, 

pazar, panayır ve ev gibi insanların toplu olarak bulunduğu her yerde tebliğ 

faaliyetini sürdürmüş, düğün, bayram cenaze gibi zaruri olarak bir araya 

gelişleri değerlendirmiştir.  

Onun tebliğ ve davetteki başarısının sebeplerine çok mühim bir ilkeyi 

daha eklemek gerekir; o da çalışmalarına hiçbir zaman şahsî menfaat arzusunu 

katmamış olmasıdır.208 

                                                           
207 Al-i İmran, 3/159. 
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Müslümanların Çoğalması 

Sevgili Peygamberimiz Efendimiz (sav) davetine devam ettikçe yeni 

Müslüman olanların sayısı giderek artıyordu. Bu davanın en büyük özelliği 

geçen sürede hep artması fakat hiç eksilmemesidir. Bu da davanın hak 

olduğunun açık bir delilidir.  

Şimdi burada dikkat çeken bazı ihtidaları, yani hidayete mazhar olup 

Müslümanlığa girmeleri yazmak istiyoruz. Daha önce gizli davet döneminde 

Müslüman olanların bir kısmını hidayet hikâyeleri ile bir kısmını da sadece 

isimleriyle görmüştük. Şimdi onun üstüne kaldığımız yerden devam edelim 

istiyoruz.  

Ancak burada iki sorun var. İlki, yersiz tekrar korkusudur. Çünkü aynı 

sahabiyi bir Müslüman olurken, mesela bir de işkenceye uğrarken görmemiz, 

ister istemez bazı tekrarları gerektirecektir. Bundan kurtulmak için bu konuyu 

eziyet ve işkenceler bölümüne aktarmak istiyoruz. Bu sebepten ötürü önce 

tepki sebeplerini ve çeşitlerini yazacağız. Böylece bu kötü muameleleri ve 

onlara maruz kalanları birlikte göreceğiz.  

İkinci sorun, mümkün mertebe dikkat etmeye çalışsak da burada 

olayları ve ihtidaları yazarken kronolojik bir sıra gözetmeyi göze alamadık. O 

yüzden kim kimden önce Müslüman oldu faslına girmeden bu olayları 

vermeye çalışalım. Üstelik maksadımız özel davet yoluyla İslam’a 

kazandırılanlar olunca, belli bir tarih vermeden Mekke döneminin tamamını 

nazara aldık. Hatta konu gereği Medine döneminden de davetler yazılsa 

olabilirdi, ama bundan genel olarak sarfı nazar ettik.  

Şimdi de davet edildikleri halde icabet etmeyerek ölene kadar veya bir 

müddet daha kâfir kalanların bazılarının nasıl dine davet edilip kendilerine 

tebliğ yapıldığınının örneklerini görelim. Bu ve benzeri açıktan davetin ilginç 

örneklerinden bazılarını ve yaşanan eziyet ve işkenceleri ileride kendi 

konusunda genişçe göreceğiz. 

Ebu Leheb’in Tepkisi 

                                                                                                                                            
208 Bkz. Mustafa Çağrıcı, DİA Davet md. IX. 17. 
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Sevgili Peygamberimiz Efendimiz (sav)’in davetine kavmi 

Haşimoğulları asabiyet adına sahip çıktılar demiştik. Ebu Talip riyasetinde 

iman edenleri de etmeyenleri de o zamanın Araplarda var olan asabiyet davası 

sebebiyle onu düşmanlarına karşı etkin bir şekilde korudular. Bu kalkandan 

İslam düşmanları hep çekinmişlerdir. Zira onlara rağmen Peygamber 

Efendimiz (sav)’e kötülük yapmak demek, Mekke’de kan gövdeyi götürmesi 

demektir. İç içe yaşıyorlar, hangi aklı başında bir insan bunu göze alabilirdi 

ki?  

Haşimiler içinde bir tek Ebu Lehep ve çocukları farklı bir tutum 

içindeydiler. Ebû Leheb Sevgili Peygamberimize (sav)  ve hak davasına alenî ve 

ısrarla hep karşı çıktı. Acaba neden?  

İleride açıklanacak olan Kureyşin tepki sebepleri onun için de geçerli idi. 

Tamam, kendince dinî, iktisadî, tarihî bazı gerekçeleri vardı. Ama asıl bir de şu vardı 

ki, Ebu Lehep korkuyordu. Çünkü o şunu görüyordu: Eğer yeğenine sahip çıkarlarsa, 

kavmi kendilerini ezip geçerlerdi. Koca bir şehre güç yetiremeyeceklerine de kesin 

inanıyordu. Yeğenine sahip çıkmasa, o günkü kabile asabiyetine ters düşecekti. Bu da 

ayrı bir ayıptı. Böyle bilinmek de istemiyordu. Ona göre bu iki çıkmaz yerine selamet 

üçüncü şıktaydı. Bu tercih edilirse en iyisi olacak, düzen sorunsuz devam edecekti. Bu 

iyi dediği şık neydi? Gayet açık: “Yeğeni Muhammed (sav) bu peygamberlik 

davasından vaz geçerek kendilerini içine düştükleri bu kötü durumdan kurtarmalıydı.” 

Ona göre çok bir şey değildi (!) kendisinden istenen. Sadece davasından vaz geçecekti, 

o kadar!  

Bu fikrini gerçekleştirmek için Peygamber Efendimize (sav) ısrarla ve çok 

hoyratça karşı çıkıyor, herkesten evvel kendisi müdahale ediyordu. Peygamber 

Efendimiz (sav)’in akrabalarına ziyafet verip onları davet ettiğinde karşı çıktığı gibi, 

açıktan insanları davet ettiğinde de yine herkesten evvel o ters tepki veriyor, hatta 

peygamberimizi taşlıyordu. İşte bu çirkin hareketler neticesinde hakkında “Tebbet” 

suresi nazil oldu ve Allah Teâla’nın bedduasını aldı: 

“Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- Ebu Leheb'in iki eline yuh 

oldu, kendine de yuh. 2- Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. 3- O, bir alevli 

ateşe yaslanacak. 4- Karısı da, odun hamalı olarak!”. 
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Kuran-ı Kerim'in 111. Suresi olan bu “Tebbet” suresinde görüldüğü gibi 

Peygamber Efendimizin ( s.a.v) amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar 

sergileyen Ebû Leheb ve karısı açıkça eleştirilmektedir. Onlar gibi soy, servet 

ve gücüne güvenenlerin acı sonu bu sure ile bildirilmiştir. Sureye adını veren 

“Tebbet' kelimesinin anlamı “kurusun, kahrolsun” demektir. Bu sure, hak dine 

düşmanlık etmesi sebebiyle kin ve hasedinden yanan, böylece varacağı ebedî 

cehenneme girmeden, dünyada aleve giren ve "ateşlik" manasına gelen Ebû 

Leheb ile eşinin şahsında din düşmanlarının akıbetini bildirir.  Ebû Lehebin 

akıbetini ve kâfir olarak öleceğini senelerce önce haber vermektedir. Hastalığı 

sebebiyle katılmadığı, yerine maddî yardımda bulunarak Ebu Cehil'in kardeşi 

Âs b. Hişâm'ı gönderdiği Bedir savaşında Mekkelilerin yenilmesine o kadar 

üzüldü ki bir hafta sonra âleme ibret olacak şekilde öldü gitti. Oğulları onun 

yakalandığı çiçek (adese) hastalığının kendilerine bulaşmasından korktukları 

için babalarını gömemediler, ancak bir müddet sonra ücretle tuttukları 

Sudanlılar’a defnettirdiler. Alûsî ve diğer birçok tefsircilerin naklettiğine göre 

Kureyşliler, onun yakalandığı adese hastalığından tâun / veba gibi sakındıkları 

için, kendilerine de bulaşır korkusuyla ailesinden bile kimse yanına 

yaklaşmamış, bu yüzden ölüsü üç gün evde kalıp kokmuştu. Nihayet 

utandıkları için Sudânlılardan birkaç kişiyi ücret karşılığı tutarak 

gömdürmüşlerdi. Bir rivayette de bir çukur kazıp ağaçlarla içine kakmışlar ve 

örtünceye kadar da üzerine taş atmışlardı. Başka bir rivayete göre de çukur 

kazmayıp bir duvarın dibine koymuşlar ve sonra da üzeri örtülünceye kadar taş 

atmışlardı.  

Demek ki hâdise, Kur'ân'ın on beş sene kadar önceden haber verdiği 

tarzda cereyan etmişti. Mamafih durum, sadece bundan ibaret de değildi. Ebu 

Leheb, dünyada maksadına ulaşamadığı gibi âhirette de çekeceği azaptan 

dolayı hem cismânî ve hem de ruhânî bir zarara uğrayarak helâk olmuştu. 

Yine Elmalılı Hamdi Yazır’ın o muhteşem tefsirinde belirtildiği gibi 

Ebu Leheb, “Eğer kardeşimoğlunun söylediği hak ise, malımı ve çocuklarımı 

fidye vererek ondan kurtulurum." demiştir. Âyette ifade edilen "kesb", bu 

mânâların hepsini içine aldığından, esasen âyetin anlamı şu şekildedir:  

"Ne malı ne de hiçbir kazancı kendisine fayda vermedi, onu zarar ve 

helâkten kurtaramadı. Zira o bir ateşe yaslanacak ki yarın âhirette bir ateşe 
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girecek ki gayet alevli, dünyada eşi, benzeri görülmemiş son derece şiddetli bir 

alev ve iltihabı olan bir ateş, yani sadece cisimleri yakan bir ateş değil, ruhları 

sarıp gönüllere nüfûz eden "Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir ki, gönüllere 

işler." (Hümeze, 104/6,7) âyetinde buyurulan cehennem nârıdır. 

Ebû Süfyan'ın kız kardeşi olan eşi Ümmü Cemil de kocasından geri 

kalmayan bir düşmandı. Diken toplayıp Resûüllahın yoluna saçardı. Ahiretteki 

akıbetini de kendisi istemiş olarak, kendini yakacak olan odunu taşıma işini 

devam ettirecektir. O Peygamber'in zaferine ve hak dinin ortaya çıkmasına 

mani olmak ve küfre sarılmak için müracaat ettiği maddî manevî şey kendi 

aleyhine döndü de, yuh diye üflediği elleri hakikaten helâk oldu. Böylece, 

sadece Ebu Leheb'in yalnız kendisi değil, karısı da o ateşe yaslanacak, odun 

hammalı olarak cehenneme girecek, Ebu Leheb'i de götürecek veya onun 

ateşini artırmak için, dünyada küfrüne, arzusuna hizmet ettiğinden dolayı 

cehennemde de azabına iştirak ile hizmet edecek demektir. Çünkü "O halde 

yakıtı insanlar ve taşlar olan, inkârcılar için hazırlanmış ateşten sakının." 

(Bakara, 2/24), "O inkâr edenler var ya, ne malları, ne de çocukları onlara, 

Allah'a karşı hiçbir fayda sağlamaz. Onlar ateşin yakıtıdırlar." (Al-i 

İmrân, 3/10) âyetlerinde buyurulduğu üzere cehennemin odunu, çırası kâfirler 

olduğundan küfre hizmet etmek, cehenneme odun taşımak mânâsına 

gelmektedir. Buna göre onun sırtındaki cehennem odununun da, Ebu Leheb'in 

kendisinin olması en uygun bir mânâdır. 

"Lisanımızda bu mânâ, "kundakcılık etmek" şeklinde ifade 

edilmektedir. "Yangına körükle gitmek" sözünde de aynı anlam söz 

konusudur. Ancak, Türkçe'de "odun hamalı" tabirinden bu mânâ anlaşılmaz. 

Onda sadece küçümsemek anlamı vardır. Zira izzet ve servet içinde büyümüş 

bir kadının odun hamallığı yapması, acıklı bir sefâlet demektir. Esasen bundan 

koğuculuk ve bozgunculuk mânâsını çıkarmak için ya "kundakçı" demek 

yahut "hammâlete'l-hatab" tâbirini terceme etmeyerek darb-ı mesel tarzında 

aynen söylemek daha uygundur. Bu anlam, cehenneme girmenin sebebi olan 

dünyadaki durumu göstermiş olmaktadır. Fakat asıl mânâ, dünyadaki aile 

şerefine, zenginlik ve üstünlüğüne rağmen, ahiretteki sefâlet ve hakaretini 

duyurması ayrıca Ebu Leheb'in arzusuna boyun eğenler içinde en sakınması 

gereken karısının bile cehennem ateşinde hakaretle onun azâbını 

şiddetlendirmeye hizmet etmekte olduğunu ifade etmesi sebebiyle, diğer 
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anlamlarını da dikkate almakla birlikte, "odun hamalı" diye terceme etmeyi 

daha uygun gördük.  

Denildiğine göre, Ebu Leheb'in karısı, Resulullah (s.a.v.)'in geçeceği yol 

üzerine geceleyin diken dalları bıraktırmak suretiyle ona eziyet etmek isterdi. 

Onun için bu tabirle kınanmıştır. Mamafih bu rivayet de onun Peygamber'e 

eziyet vermek ve dinin yayılmasına engel olmak için kocasının fikrine hizmet 

etmek üzere gizlice koğuculuk ve benzeri işler yapmak suretiyle rahatsız 

etmeye çalışması tarzında temsilî bir ifade olarak düşünülürse, yukarıda 

söylenen mânâların hepsine uygun düşmüş olur.”209 

Çok şükür ki Ebû Leheb’in kızı Dürre müslüman olarak Medine’ye 

hicret etmiş, oğulları Utbe ile Muattib Mekke’nin fethinden sonra İslâmiyet’i 

kabul etmişlerdir.210 

İki Nükte 

Tıpkı Ebu Leheb gibi, Peygamber'e nankörlük ve düşmanlıkta ileri 

giden ve İslâm dininin yayılmasına engel olmak için her türlü fitne ve fesat 

ateşini alevlendirmeye çalışan Ebu Cehil ve benzeri azgın kâfirlerin küfür ve 

taşkınlıkları da Kur'ân'da anlatılmıştır. Fakat hiçbirinin adı açıkça 

zikredilmemiştir. Peki, neden Ebu Leheb'in ismine özellikle yer verilmiştir?  

Çünkü Ebu Leheb, Peygamber'in baba bir amcası olması sebebiyle 

hususi bir şerefe haiz bulunuyordu. Böyle iken bu şeref ve nimetin değerini 

takdir etmemiştir. Yeğenine yardım edecek yerde aksine engel olmak için 

nankörlük ve düşmanlıkla ateş püskürmek isteyenlerin önüne düşmüştür. İşte 

bu sebeble İslâm düşmanlarının hepsinden daha fazla teessüfe layık olduğunu 

bildirilmiştir. Aklı olan herkese bu ifadeler, Peygamber'in şanını yüceltmek, 

onun neseb, şeref ve haysiyetlerinin üstünde bizzat Hakk'ın cilvesinin varlığını 

ve büyüklüğünü göstermez mi?  

Ebu Leheb, o malum şahsı gösteren bir künye olmakla beraber lugat 

itibarıyla asıl mânâsı, “alev babası” demektir. Asıl adı Abdüluzza b. 

                                                           
209 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, “Tebbet Suresi” Tefsirinden. 
210 Bkz. Mehmet Ali Kapar, DİA, 10/ 178-179. 
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Abdilmuttalib iken yanaklarının pek kırmızı olmasından dolayı ateşe 

benzetilerek, “Ebu Leheb” denilmiş ve bu künye ile meşhur olmuştur. Çok 

ateşli mânâsına gelen "alev babası" künyesi ona başlangıçta, yüzünün 

parlaklığı veya canlılığı yahut hiddet ve şiddeti itibarıyla övgü mânâsı 

düşünülerek verilmişti. Ancak bu vasfın hakikatinde "ateş kaynağı olmak" 

veya "ateşi sevmek" mânâsının bulunması ve en şiddetli ateşin de cehennem 

ateşi olması dolayısıyla Ebu Leheb ismi, kendisini ateşe sürükleyen 

"cehennemlik" ünvanına dönüştürülmüş, fiil ve hareketleri itibarıyla da 

"cehennemin babası" mânâsına darb-ı mesel olarak kullanılmıştır. O itibarla 

Peygamber'e ve İslâm'a karşı ateş püskürmek isteyip de, kendini cehenneme 

atmış olan kâfirlerin hepsinin temsilcisi olması sebebiyle onun helâki, hepsinin 

helâkına misâl yapılmış demektir. Şu ayet hepsinin de kulaklarını çınlatsın:  

“Allah'ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler 

istemese de Allah, mutlaka nûrunu tamamlamak ister." (Tevbe, 9/32)  

İslam’da ırkçılık yoktur. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in amcası olmak gibi 

yüksek bir nesep, yakınlık, soy ve şerefe sahip olduğu halde, iman etmeyip de 

ona düşmanlık ve küfürde ısrar ettiğinden dolayı Ebu Leheb böyle helâk 

olmuştur. O soy ve şeref Ebu Leheb'i kurtarmadı. İman ve amelinin 

kurtaramadığını soyu sopu da kurtaramaz. Peygamber (s.a.v.)'e buğzedip de 

tevbe etmeyen amcanın hali bu olursa, diğer insanların ne kadar bedbaht 

olacaklarını herkes ibret nazarıyla düşünülmelidir.  

“Son bir nükte; bu “Tebbet” suresi, Peygamber'in zaferini konu edinen 

“Nasr” Sûresi ile tevhidi konu edinen “İhlâs” Sûresi arasında bulunmaktadır. 

Bu da dikkate değer niteliktedir değil midir?  

Ebu Leheb Ayrıcalık İstiyor 

İslam’ın vahyedildiği günlerde Araplar arasında büyük bir ırkçılık vardı. 

İnsanların bir tarağın dişleri gibi eşit olduklarını kabullenemiyor, herkes soy 

ve sopuyla övünüyor, yabancı ve köleler aşağılanıyor, zengin ve eşraf 

kendilerine farklı muamele bekliyorlardı. Ebu Lehep de bunu istemiştir. M. 

Asım Köksal o muazzam eserinde “Müşrik Ulularının Peygamberimize (sav) 
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ve İslâmiyete Düşman Olmalarının Başlıca Sebepleri” diye bir başlık atmış ve 

bize şu bilgileri sunmuştur: 

“Kureyş uluları; kendileri için üstün bir hak tanımayan, herkesi bir 

tarağın dişleri gibi eşit tutan ve "Sizin, Allah katında en şerefli ve değerli 

olanınız, Allah'tan (Allah'ın emirlerini yerine getirmemekten) en çok 

sakınanınızdır" diyen bir dini, nasıl benimseyebilirler, içlerine 

sindirebilirlerdi? 

Nitekim İslâm düşmanlarının en azılılarından olan Ebu Leheb: 

- Ey Muhammedi Ben sana iman eder, Müslüman olursam, bana ne 

verilir? Diye sormuş, Peygamberimiz (sav) da: 

- Müslümanlara ne verilirse, sana da o verilir! Buyurmuştu. Ebu Leheb: 

- Onların üzerinde, benim için bir üstünlük olmayacak mıdır? Diye 

sormuş, Peygamberimiz (sav) de sormuştu: 

- Daha ne istersin?  

Bir ayrıcalık ve imtiyaz alamayan Ebu Leheb: 

- Benim şu sıradan insanlarla bir tutulacağım bu dine yuh olsun! 

Demekten kendisini alamamıştır.211 

Yine Ebu Leheb: “Muhammed bana, görmediğim birtakım şeyler vaat 

ediyor! Onların öldükten sonra olacağını söylüyor! O, bu vaatlerden başka, 

acaba elime avucuma ne koydu?” Diyerek ellerine üfledikten sonra; “Yuh 

sizlere! Ben sizde Muhammed'in söylediklerinden hiçbir şeyin mevcut 

olduğunu görmüyorum!” demiştir.”212 

İşte ırkçılık ve asabiyetin ahmaklaştırdığı dar kafanın anlamadığı 

güzellik! Irkçılar insanlığın tamamını kucaklamayı bir eksiklik gibi görmüş ve 

İslam gibi evrensel bir düşünceyi anlayamamışlardı. İslam da bütün ırkçı, 

                                                           
211 Taberî, Tefsir, c. 20, s. 336, Kurtubi, Tefsir, c. 20, s. 235. 
212 M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal Yayıncılık: 1/291-296. 
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kavmiyetçi ve etnisiteye dayalı, dar coğrafi veya kavmiyetçi düşünceleri 

aşmış, insana evrensel bir ufuk çizmiştir. Fakat Araplar üzerinde o zaman 

kavmiyetçilik ve soy sopla övünme o kadar gelişmişti ki, içinde bulundukları 

seviyesizlik yüzünden çoğu bu büyük rahmeti anlamadı ve güzelliği çirkinlik 

saydı. Hala aynı düşüncenin insanlar arasında dünya savaşları çıkarmasına ne 

denilebilir? 

Ebu Lehep Son Fırsatı Kaçırıyor 

Maalesef hem ömrü boyunca Resulullah (sav)ın ve İslam’ın düşmanı 

kesilen Ebu Lehep hem de yine bir ömür canı ve sülalesi pahasına Rasulullah 

Efendimizi koruyan Ebu Talip, bu iki kardeş, Sevgili Peygamberimiz Efendimiz 

(sav)’in bu iki amcası, iman etmeden öldüler. Ne yazık ki bu iki amca, Sevgili 

Peygamberimiz Efendimiz (sav)’in yakın akrabalığından istifade edemediler. 

İman bağı yoksa kan bağının hiçbir hükmü yoktur. Ancak müminler 

kardeştirler. Bu bile dinimizde ırkçılığın, soy sopun bizzat kendisinin ne kadar 

değersiz olduğunu göstermeye yeterli değil midir?  

Peygamberimiz (sav), amcası Ebu Talib'in vefatından sonra, günlerce 

evinden dışarı çıkmadı. Hep evinde oturdu. Pek az dışarı çıktı. Dışarı çıktığı 

zaman da, Kureyş müşrikleri, Ebu Talib'in sağlığında yapmak isteyip de 

yapamadıkları hakaret ve işkenceleri, şimdi istediklerini yapmaya 

başlamışlardı. Nitekim Kureyş müşriklerinin beyinsizlerinden bir beyinsiz 

Peygamberimiz (sav)in önünü kesip başına toprak saçmış, Peygamberimiz 

(sav) başı toza toprağa bulanmış olarak evine girmişti. Kızlarından birisi 

hemen kalkıp Peygamberimiz (sav)in başındaki tozu toprağı ağlaya ağlaya 

temizlerken, Peygamberimiz (sav): 

- Kızcağızım ağlama! Muhakkak ki Allah senin babanı koruyacaktır, 

demişti.  

Peygamberimiz (sav) kendi kendine de şöyle demişti: 

- Ebu Talib ölünceye kadar Kureyşlilerden böyle bir şey başıma 

gelmemişti! Ey amca, senin yokluğunda, imdadıma senden daha çabuk koşanı 

bulamadım! 
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Bu sözleri işiten ve müşriklerin Peygamberimizi (sav) himayesiz 

bularak işkenceye uğratmaya kalktıklarını gören Ebu Lehep, Peygamberimiz 

(sav)in yanına geldi ve: 

- Ey Muhammed, git, ne istiyorsan, Ebu Talib'in sağlığında ne yapıyor 

idiysen, yine yap! Lât’a andolsun ki, ben ölünceye kadar sana hiç kimse 

dokunamayacaktır! Dedi. 

Samimiydi de. Bir gün, Gaytala'nın oğlu Peygamberimize (sav) sövüp 

sayarken, Ebu Leheb çıkageldi. Ona şiddetle vurarak yüzünün üzerine 

düşürdü. Gaytala'nın oğlu: 

- Ey Kureyş cemaati! Ebu Utbe dininden çıkmış! Diyerek bağırmaya ve 

yaygaraya başladı. 

Kureyş müşrikleri gelip Ebu Leheb'in üzerine dikildiler. Ebu Lehep 

onlara: 

- Ben Abdulmuttalib'in dininden ayrılmış değilim. Fakat ben kardeşimin 

oğlunu yapmak istediği şeyi yapıncaya kadar koruyorum, dedi. Müşrikler: 

- Güzel ve iyi etmişsin! Dediler. 

Böylece Peygamberimiz (sav) bir müddet rahat etti. Ebu Leheb'in 

korkusundan hiç kimse sataşmaz olduğu için korkusuzca istediği yere gider 

gelir oldu. Bir gün; Ukbe b. Ebi Muayt ile Ebu Cehil Amr b. Hişam Ebu 

Leheb'in yanına giderek ona: 

- Kardeşinin oğlu sana babanın nereye girdiğini haber verdi mi? diye 

sordular. Bunun üzerine o ahmak da gitti sordu: 

- Ey Muhammed! Ahirette Abdulmuttalib'in girdiği yer neresidir? 

Peygamberimiz (sav): 

 - O, kavmi ile birliktedir! Buyurdu.  

Ebu Leheb, Ukbe b. Ebi Muayt ile Ebu Cehil'e: 
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- Ona babamın girdiği yeri sordum. 'Kavmi ile birliktedir” diye cevap 

verdi, dedi. 

Ukbe ile Ebu Cehil: 

 - “O ateş içindedir” demek istemiştir, dediler. 

Ebu Leheb tekrar Peygamberimiz (sav)in yanına varıp: 

- Ey Muhammed, Abdulmuttalib ateşe (Cehenneme) mi girdi? Diye 

sordu. 

Peygamberimiz (sav): 

- Evet! Abdulmuttalib de, onun gibi putlara taparak ölüp gitmiş olan 

herkes de, ateşe (Cehenneme) girmiştir, buyurdu. Bunun üzerine, Ebu Leheb: 

- Vallahi, artık sana işkenceden nefes aldırmayacak, temelli düşmanlık 

edeceğim! Sen Abdulmuttalib'in Cehennemde olduğunu söylersin ha? Dedi. 

Artık bu olaydan sonra Ebu Leheb de, başka müşrikler de, 

Peygamberimize (sav) düşmanlıklarını ve zulümlerini şiddetlendirdiler.213 

Ebu Cehil’i Davet 

Ebu Cehil sıradan birisi değildir. Topluma liderlik yapacak çapta bir 

adamdır. Sevgili Peygamberimizi ve davetini anlamaması mümkün değildir. 

Ama bir türlü teslim olmamıştır. Neden? 

Bazı bahaneleri vardır. Ama o bahanelerde o adamın aklı, mantığı yok. 

O bahaneler beynamaz özürü gibi şeylerdir. Ne kendini tatmin eder, ne 

başkalarını. Ama o işte o çürük bahaneye tutunmuş kalmıştır.  

                                                           
213 İ bn S a'd, Tabak âtü'l -k übrâ, 1/ 211, E bu'l-F ere c İbn C evzî, e I-Vefa, c. 1, s. 

210-211, Ebu'l-Fidâ, el-Bidâye ve'n nihâye, c. 3, s.  134, Diyarbekrî, Hamis, c. 1, s. 

302, Halebî, İnsânu'l-uyûn, c. 2, s. 50-51. Nakleden: M. Asım Köksal, İslam Tarihi, 

2/125-127. 
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Neydi o bahane? 

Nefis, enaniyet, gurur, kibir, ucb, fahr, reKâbet, üstünlük davası vs. 

Hâlbuki İslam kimsenin faziletini inkâr etmiyordu. Kimsenin toplumdaki 

itibarıyla oynamıyordu. Kimseyi önceki makamından alaşağı da etmiyordu. 

Müslüman olan kabile reisleri yine reis olmaya devam edip gidiyorlardı. Ebu 

Cehil’in derdi neydi? 

Bunu kendisi anlatıyor. Macerayı dinleyelim mi?: 

“Muğire bin Şube şöyle anlatıyor: “Resûlullah’ı ilk tanıdığım günde, 

Ebu Cehil b. Hişam ile beraber Mekke’nin bazı sokaklarından gidiyorduk. Hz. 

Peygamber bize rastladı ve Ebu Cehil’e: 

- Ey Ebu Hakem! (Bu Ebu Cehil’in künyesidir). Allah’a ve Allah’ın 

Rasûlü’ne gel! Seni Allah’a davet ediyorum, dedi. 

Ebu Cehil: 

- Ey Muhammed! Sen bizim mabutlarımıza küfretmekten vazgeçer 

misin? İster misin, biz senin tebliğ ettiğine şahitlik edelim! Biz şahitlik ederiz 

ki sen tebliğini yaptın. Allah’a yemin ederim ki, eğer ben senin söylediklerinin 

hak olduğunu bilseydim, sana tâbi olurdum, dedi.  

Bunun üzerine Resul-ü Ekrem bizim yanımızdan geçip gitti. Ebu Cehil, 

bana yönelerek şöyle dedi:  

- Allah’a yemin ederim ki, ben onun söylediklerinin hak olduğunu 

biliyorum. Fakat ona tâbi olmaktan beni meneden bir şey vardır: 

Kusayoğulları214 ‘Hicâb (Kâbe’nin anahtarları) bizdedir’ dediler. Biz onlara 

                                                           
214 Daha önce kısaca bilgi vermiştik. Kusay, Rasulü Ekrem’in dördüncü dedesidir. 

Kureyş’in iftihar edeceği hasletlerini tesis eden odur. Kureyş’i evvela bir araya getirdi, 

saflarını düzeltti. Mekke’nin riyasetini Huzaa’dan alıp Kureyş’e verdi. Kureyşliler de 

onu Mekke Emiri olarak tayin ettiler. Böylece Kusay, Kab bin Luey’in sülalesinden 

Mekke’nin ilk kralı olan kişidir. Kavmi ona itaat etmiştir. Mekke’nin anahtarı, 

Zemzem kuyusu, hacılara yedirilen yemek, istişare evi Dar’un-Nedve ve Kureyş’in 

savaşlarda bayrak taşıma hakkı onun elindeydi. Mekke’nin bütün şerefi ona verilmişti. 

Taberi, II/258 



315 

 

‘peki’ dedik. Sonra ‘Sikaye (hac mevsiminde hacılara su vermek) bizim 

hakkımızdır’ dediler. Biz ‘peki’ dedik. Sonra ‘Nedve (istişare için Kureyş’in 

toplandığı yer. Bunu Kusay inşa etmiştir. Kureyş’in Şura Meclisi mesabesinde 

idi) bizimdir’ dediler. Biz ona da ‘peki’ dedik. Sonra ‘Liva (harp sancağı, bunu 

ya Kusay taşıyordu veya istediğine veriyordu) bizimdir’ dediler. Biz buna da 

‘peki’ dedik. Sonra gelen hacılara yemek yedirdiler. Fakat biz de yedirdik. 

Neredeyse bu haslet konusunda eşit derecede idik! Sonra dediler ki: ‘Bizden 

bir peygamber geldi’. İşte vallahi ben bunu kabul etmem!”215 

Edemez, çünkü reKâbeti sürdürebilecek elinde Kur’an ile bir peygamber 

çıkarmaya gücü yetmez! 

Şimdi bakar mısınız, bu reKâbet duygusu, yalandan nefret eden bir 

lidere nasıl da yalan söyletiyor ve hakkı bile bile inkâr ettiriyor? 

Şimdi böyle bir konumda olan insandan bu beklenir mi? Zengin, soylu, 

özgür ve lider konumda birisi, niye kendine ve başkalarına yalan söyler? 

Neden kendini böyle küçük düşürür? Kazancını ve kaybını bilen bir adamın 

yapacağı bir iş midir bu? Elbette hayır! Ama Ebu Cehil gibi seçkin bir insan, 

bu küçücük tepeyi aşamadı işte. Bunu izah etmek o kadar kolay değil.  

İnsanları anlamak da o kadar kolay değil. Bu yüzden davetçilere bilgi ve 

kültür gerek demiştik. Tecrübe ise kendiliğinden gelir. Ama yine de bazı 

başarısızlıkların makul bir izahı yoktur. Orada ilahî kadere teslim olmak 

gerekir. İşte orada tevekkül devreye girer. “Ben kendime düşeni yaptım Ya 

Rabbî, bundan sonrasını sana ısmarlıyorum” tefvizi devreye girer. Girer ve 

üzüntümüzü, yorgunluğumuzu, bezginliğimizi alır götürür. 

İnsan kul olduğunu bilmeli ve her şeyi hep Allah Teâlâ’dan istemeli. 

Ama sonunda onun hükmüne de rıza göstermeli. Bazıları o kadar davet ve 

tebliğ edildikten sonra hala da Müslüman olmuyorlarsa, varsın olmasınlar. 

Allah Teâlâ demek öyle dilemiş. Biz bunu böyle kabullenmeli ve üzülmemeli, 

                                                           
215 Beyhaki, (Muğire b.Şube’den); Bidaye, III/64; İbn Ebi Şeybe; Kenz’ul-Ummal, 

VIII/129. (Bu kaynakta ibare şöyledir: “Ey Ebu Hakem! Allah’a Rasulü’ne, O’nun 

Kitabı’na gel! Seni Allah’a davet ediyorum”). Muhammed Yusuf Kandehlevi, 

Hayatu’s-Sahabe, 1/67. 
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bu hükme itiraz etmemeli, bilakis rıza göstermeliyiz. Allah Teâlâ’dan daha 

fazla “dinci” olacak değiliz ya! 

Utbe b. Rebia’yı Davet 

Sevgili Peygamberimize baktığımız zaman görüyoruz ki, dine davet için 

karşısına aldığı muhataba önce Kur’an-ı Kerim’den birkaç ayet okuyor, sonra 

o ayetleri açıklama mahiyetinde bazı sözler söylüyor, dine böyle davet 

ediyordu. İnsanlar ilahî kelamı işittiklerinde çarpılıyor, dikkat kesiliyordu. Bu 

dikkat üzerine peygamberimiz muhatabın muhtaç olduğu şeyleri söyleyerek işi 

bitiriyordu. Buna bazı örnekler verelim isterseniz: 

Kureyşliler bir gün bir araya gelerek şöyle dediler: “Sihri, kâhinliği ve 

şiiri en fazla, en güzel bileninizi seçin. Toplumumuzu parçalayan, işlerimizi 

darmadağın eden, dinimize dil uzatan şu kişiye (Hz. Muhammed’i 

kastediyorlar) varsın, onunla konuşsun ve onun cevabını dikkatle izlesin”.  

Onlar Utbe b. Rebia’dan başka bu işi becerecek kimseyi bilmediklerini 

söyleyince, Utbe’ye hitaben:  

- Ey Ebu’l-Velid! Şu Muhammed’e bir git, dediler.  

Utbe de Rasûl-ü Ekrem’e varıp şöyle dedi:  

- Ey Muhammed! Sen mi daha hayırlısın yoksa baban Abdullah mı? 

Rasûl-ü Ekrem sustu. Utbe:  

- Ey Muhammed! Sen mi daha hayırlısın yoksâ Abdulmuttalib mi? dedi. 

Rasûl-ü Ekrem yine sustu. Utbe:  

- Eğer sen Abdullah ve Abdulmuttalib’in senden daha hayırlı olduklarını 

söylüyorsan onlar senin bugün ayıpladığın, dil uzattığın tanrılara taptılar. Eğer 

sen onlardan hayırlı olduğunu iddia ediyorsan, konuş senin sözünü dinleyelim. 

Allah’a yemin ederim ki kavmi hakkında senden daha bereketsiz bir yavru 

doğduğunu sanmıyoruz. Sen bizim toplumumuzu parçaladın, işlerimizi 

darmadağın ettin, dinimize dil uzattın. Araplar arasında bizi rezil ettin. Hatta 
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Araplar arasında şöyle sözler yayıldı. “Kureyş’in içinde bir sihirbaz var. 

Kureyş’in içinde bir kâhin var”. Allah’a yemin ederim ki biz, ancak bir gebe 

kadının sayhasını bekliyoruz. O zaman bir kısmımız diğerine kılıçlarla hücum 

edecek ve yok olacağız. Ey kişi, söyle, senin mala ihtiyacın varsa sana 

aramızda mal toplayalım da sen Kureyş’in en zengin kişisi olasın. Eğer 

kadınlara ihtiyacın varsa Kureyş’in hangi hanımını istersen iste onlardan on 

tanesini seninle evlendirelim, dedi. Rasûl-ü Ekrem:  

- Sözün bitti mi? diye sordu. Utbe:  

- Evet, deyince Rasül-ü Ekrem Kur’an okumaya başladı:  

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla! Ha, Mim. Bu kitab 

merhamet eden ve merhametli olan Allah’ın katından indirilmiştir” diye 

başlayan Fussilet suresinin birinci ayetinden onüçüncü ayete kadar olan 

bölümü okudu. 

“De ki: İşte sizi Âd ve Semud’un başına gelen yıldırıma benzer bir 

azab ile uyardım” cümlesine vardığında, Utbe:  

- Yeter, daha fazla okuma! Bundan başka yanında bir şey yok mu? 

Başka bir şey söylemiyor musun? Deyince Hz. Peygamber:  

- Hayır, dedi.  

Bunun üzerine Utbe, Kureyş’e geri döndü. Kureyş:  

- Bize ne haber getirdin? diye sordular. Utbe:  

- Söylemedik hiçbir şey bırakmadım. Sizin konuşmak istediğiniz her 

şeyi konuştum, dedi. Kureyş sordu:  

- Muhammed sana cevap verdi mi? Utbe:  

- Evet, verdi, dedikten sonra şöyle devam etti:  
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- Hayır! Şu Kâbe’yi mabet olarak diken Allah’a yemin ederim ki ben 

Muhammed’in sözlerinden bir şey anlamadım. Ancak o sizi Âd ve Semud’un 

başına inen yıldırım gibi bir yıldırımla uyarmaktadır, dedi. Kureyşliler:  

- Azap olasıca! Kişi seninle Arapça konuştu. Sen ise ne konuştuğunu 

bilmiyorsun. Bu olur mu? deyince Utbe:  

- Hayır, Allah’a yemin ederim ki onun söylediğinden yıldırımın 

zikrinden başka hiçbir şey anlamadım, dedi.”216 

Şöyle de bir rivayet vardır: 

Rasûl-ü Ekrem “Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki: Âd ve Semud’a 

isabet eden yıldırım gibi bir yıldırımdan sizi uyarırım” cümlesini okuduğu 

zaman, Utbe Rasûl-ü Ekrem’in ağzını eliyle kapattı ve sıla-i rahimle ona 

yemin verdirdi ki böyle bir şey söylemesin. Bunun üzerine Kureyş’in yanına 

gitmeyip evine çekildi. Bu manzara karşısında Ebu Cehil, Kureyş’e hitaben 

şunları söyledi:  

- Ey Kureyş cemaati! Allah’a yemin ederim, bizim görüşümüze göre, 

Utbe Muhammed’e meyletti (Müslüman oldu). Muhammed’in yemeği onun 

hoşuna gitti. Bu da Utbe’ye isabet eden bir fakirlikten ileri geliyor. Gelin, 

Utbe’ye gidelim, dedi ve Utbe’nin yanına vardılar. Ebu Cehil, Utbe’ye 

hitaben:  

- Ey Utbe! Allah’a yemin olsun ki biz sana Muhammed’e 

meylettiğinden, onun durumu hoşuna gittiğinden dolayı geldik. Eğer senin bir 

malî sıkıntın varsa mallarımızdan seni Muhammed’in yemeğinden zengin 

kılacak miktarı derleyebiliriz, dedi.  

Bu sözler karşısında Utbe öfkelenerek ebediyen Muhammed’le 

konuşmayacağına dair Allah’a yemin etti ve dedi ki:  

- Siz ey Kureyşliler, biliyorsunuz ki mal yönünden bütün Kureyşlilerden 

zenginim! Ben böyle bir şey için değil de şunun için onun yanından dönerken 

                                                           
216 Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, 1/41-45 
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size gelmedim, dedi ve Rasûl-ü Ekrem’le aralarında cereyan eden hadiseyi 

naklettikten sonra sözlerine şunu ekledi: “Muhammed bana öyle bir cevab 

verdi ki, vallahi o ne sihirdir, ne şiirdir, ne de kâhinliktir” dedi ve Fussilet 

suresini 12. âyete kadar okudu. Ben onun ağzını elimle kapattım. Sıla-i 

rahimle yemin verdirdim ki bizim başımıza böyle bir şey getirmesin. 

Biliyorsunuz ki Muhammed bir şey söylediği zaman yalan söylemez. Korktum 

ki azap size de isabet eder”.217 

Şöyle bir itiraz gelebilir; o zamanın insanları, kendi dillerinde gelen 

Kur’an-ı Kerim’i anlıyor ve etkileniyorlardı. Ama bizim zamanımızda ve dahi 

Arapçayı bilmeyenlere karşı bu faydasız bir uygulamadır.  

Hayır, bu Kur’an-ı Kerim’i anlamamaktır. Bu, insan ruhunu 

tanımamaktır. Bu, maneviyat ve letaifleri hesaba katmamaktır. Bu, sırf 

gururdur, aldanmadır. Kur’an-ı Kerim mucize bir kitaptır ve onun sırları 

bütünüyle çözülmüş değildir. Ancak hiç şüphesiz onun saçtığı bir müspet 

enerji vardır. O pozitif enerji, anlamdan öte ruhları etkilemektedir. Nitekim 

Kur’an-ı Kerim kendi etkisini şöyle anlatır:  

“Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar 

tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların, bu 

Kitab'ın etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri ve hem de 

gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu Kitap, Allah'ın, 

dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de 

saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz.” (Zümer, 23) 

Bırakın insanları, cinler bile Kur’an-ı Kerim dinlediklerinde 

çarpılmışlardır. “Hani cinlerden birkaçını Kur'an dinlemek üzere sana 

yöneltmiştik. Böylece onun huzuruna geldikleri zaman dediler ki: "Kulak 

verin;" sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Ey 

kavmimiz! Dediler, doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden 

öncekini doğrulayan, hakka ve doğru yola ileten bir kitap dinledik. Ey 

kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun. Ona iman edin ki Allah da sizin 

günahlarınızı kısmen bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun.” (Ahkâf, 

29-31) 

                                                           
217 Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, 1/41-45. 
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Ebu Süfyan’ı Davet 

Peygamberimiz herkesi bu dine davet ediyordu. İnsanlar onun 

söylediklerinin hak olduğunu itiraf etseler bile, içinde yaşadıkları şartlar ve 

toplumsal kaygılar, korkular maalesef akıllarını bürüyor, çıkar hesapları 

mantıklı davranmalarını engelliyordu. Bu da insanın zalim ve cahil tarafıdır. 

İnsana yakışmıyor fakat böyle bir zaaf taşıdığı da biliniyor!  

Mesela Ebu Süfyan gibi akıllı bir adam, neden İslam’ı kabullenmekte bu 

kadar gecikti? Oysa Ebu Süfyan Resulullah (s.a.v.)  Efendimizin açıktan ilk 

davet ettiği insanlardandır. Ama o bu tarihî fırsatı kaçırmıştır. Buna ne kadar 

yansa azdır. Olayı bize oğlu Muaviye (r.a.) anlatıyor:  

“Ebu Süfyan, Hind’i terkisine alarak kendisine ait bir araziye gidiyordu. 

Ben de gençtim, bir merkebe binmiştim, onların önlerinde yürüyordum. 

Aniden Resûl-ü Ekrem’in sesini işittik veya Resûlullah gelerek bize yetişti. 

Ebu Süfyan: 

- Ey Muaviye! Merkepten in, ona Muhammed binsin! Dedi.  

Merkepten indim, Resul-ü Ekrem ona bindi. Önümüzden biraz gittikten 

sonra bize dönüp bakarak şunları söyledi: 

- Ey Harb’in oğlu Ebu Süfyan! Ey Utbe’nin kızı Hind! Allah’a and 

içerim ki siz öleceksiniz, sonra haşre gönderileceksiniz. İyilik ve ihsan eden 

kimse cennete, kötülük yapan da cehenneme gidecektir. Ben size hakkı 

söylüyorum. Siz benim ilk uyardığım kimselersiniz!  

Bunları söyledikten sonra Rasûl-ü Ekrem “Fussilet” suresinin 1. 

ayetinden 11. ayete kadar olan bölümü okudu.  

Ebu Süfyan: 

- Ey Muhammed! Sözün bitti mi? diye sordu.  

Resul-ü Ekrem: 
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- Evet, dedi. Sonra Resûlüllah merkepten indi, ben merkebe bindim. 

Hind, Ebu Süfyan’a yönelerek: 

- Sen bu sihirbaz için mi oğlumu merkepten indirdin? Dedi. Ebu 

Süfyan: 

- Hayır! Allah’a yemin ederim, o sihirbaz da değildir, yalancı da 

değildir” dedi.218 

Kader-i ilâhî işte! “Peki, derdin neydi de onunla bu kadar savaştın?” 

denilmiyor artık! 

Sevgili Peygamberimizin Hz. Halit’in kardeşine “Anlamıyorum, Halit 

gibi bir insan, nasıl bu davayı anlamaz?” demesi boşuna değildir. Hz. Ömer 

bile çapına göre geç kalmıştır. Aslında o tıpkı Osman, Talha, Zübeyr’lerle 

beraber ta baştan Müslüman olmalıydı. O’na o yakışırdı. Ama demek ki 

burada bir kader sırrı vardır, bilemiyoruz. 

İşte davetçi bu sırrı kabullenmeli ve bir ara Sevgili Peygamberimizin 

yaptığı gibi “Müslüman olmuyorlar” diye kendini yiyip bitirmemelidir. 

Söylemek istediğimiz şudur; bizimle alakalı olmayan durumlardan ötürü 

gerçekleşmeyen ihtidalar karşısında kaderle kavgadan kaçınmalıyız. İnsanları 

bazen bire bir, yüz yüze, bazen sevdikleri bir grup içinde, bazen de imkan 

olursa toplu halde davet etmeliyiz. Muhataplarımızın yanına gitmeye gücümüz 

yetmiyorsa elçiler göndererek, mektuplar yazarak davet etmeliyiz. Bugün 

çağın hayret edilecek yeni imkanları ortaya çıkmıştır. Yazılı ve sözlü basın, 

medyanın her türü, dünyayı ayağa getiren internet gibi imkanlardan azami 

olarak faydalanmalıyız. İşte bunlara örneklik edecek bazı davet hadiselerini 

burada yazmak istiyoruz. 

Dikkat Çeken Davetler 

 

                                                           
218 İbn Asakir, (Muaviye’den); Kenz, VII/94; Tabarani ve Heysemi, VI/20;  

Muhammed Yusuf Kandehlevi, 1/69. 
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Sevgili Peygamberimiz Efendimiz (sav) davetine devam ettikçe yeni 

Müslüman olanlar artıyordu. Bu İslam davasının en büyük özelliği geçen 

sürede hep artması fakat hiç eksilmemesidir. Geçmişteki Peygamberlerin 

tevhit mücadelesinde de hep böyle olmuştur ve bu oluş davanın hak olduğunun 

açık bir delilidir.  

Şimdi burada dikkat çeken bazı ihtidaları, yani hidayete mazhar olup 

Müslümanlığa girmeleri yazmak istiyoruz. Daha önce gizli davet döneminde 

Müslüman olanların bir kısmını hidayet hikâyeleri ile görmüştük. Bir kısmının 

da sadece isimlerini yazmıştık. Şimdi bazı davet hikâyelerine devam edelim. 

Ancak burada kronolojik bir sıra gözetmeyi göze alamadık. O yüzden kim 

kimden önce Müslüman oldu faslına girmeden bu olayları vermeye çalışalım. 

Üstelik maksadımız özel davet yoluyla İslam’a kazandırılanlar olunca, belli bir 

tarih vermeden Mekke döneminin tamamını nazara aldık. Hatta konu gereği 

Medine döneminden de bazı davetler yazıldı. Başka bazı ihtida hikâyelerini de 

yeri geldikçe yazacağız inşallah. Şimdi açıktan davetin ilginç örneklerinden 

bazılarını görelim. Hiç şüphesiz bizim de maksadımız insanların hidayet ve 

istikametlerine hizmet etmektir. Öyleyse bu örneklere bakarak davet işinde ne 

kadar sabırlı olmak gerekir, daha iyi anlıyoruz. Peygamberimizin davet ve 

tebliğ konusundaki hırsını, hatta bu yüzden kendini helak edercesine çabasını 

ve üzüntüsünü, bu yüzden uyarılmasını görmüştük. Anlıyoruz ki davet ve 

eğitim işi her zaman sabrı gerektirir. Sabrın sonunda gelen zafer herkesi, hatta 

sabırsızlık ederek işi fecaatle bitirmek isteyenleri bile sevindirir. İşte buna bazı 

örnekler: 

İmran b. Husayn’ı Davet    

Kureyşliler çok tazim ettikleri, büyük bir kimse saydıkları Husayn’a 

geldiler ve dediler ki: 

- Bizim için şu kişi ile (Rasûl-ü Ekrem’i kastediyorlar) konuş. Zira bu 

kişi bizim mabutlarımıza sövüyor.  

O da kabul etti ve kalkıp yürüdü. Kureyşliler de Husayn ile beraber 

yürüdüler. Rasûlullah’ın kapısına yakın bir yerde oturdular. Rasûl-ü Ekrem, 

içeri giren Husayn için: 
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- Bu zata yer açınız! Dedi.  

Husayn ve arkadaşları kalabalıktı. Husayn Rasûl-ü Ekrem’e hitaben 

söze başladı: 

- Senden kulağımıza gelen bu iş nedir? Sen bizim mabutlarımıza 

küfrediyorsun. Onları daima kötülükle anıyorsun. Hâlbuki senin baban akıllı 

ve atalarının dinine ve inançlarına saygılıydı. Hayırlı bir insandı, dedi.  

Rasûl-ü Ekrem: 

- Ey Husayn! Benim babam da senin baban da ateştedir. Ey Husayn! 

Sen kaç mabuda tapmaktasın?  

- Yeryüzünde yedi, gökte de bir mabuda tapıyorum.  

- Sana bir zarar dokunduğunda kime dua ediyorsun?  

- Gökteki mabuda dua ediyorum.  

- Malın helâk olduğu zaman kime dua ediyorsun?  

- Gökteki mabuda dua ediyorum. 

- Gökteki mabut tek başına sana icabet ediyor, yardımda bulunuyorken 

sen yerdeki bâtıl mabutları O’na ortak koşuyorsun. Acaba şükür hususunda 

sen gökteki mabudu razı ettin mi? Seni mağlup etmesinden korkmuyor 

musun? 

- Bunların ikisini de yapmamıştır. Biliyordum ki ben Muhammed 

gibisiyle konuşamam. 

- Ey Husayn! Müslüman ol, kurtul.  

- Benim kavmim ve aşiretim vardır. Onlara ne diyeceğim? 

- De ki: Ey Allah’ım! İşimin en doğrusu için senden hidayet isterim. 

Bana fayda verecek ilmimi artır! 
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Husayn Rasûlullah’ın bu duasını okudu ve müslüman oldu. O 

müslüman olunca oğlu İmran sevinçle yerinden fırladı ve babasının başını, 

ellerini ve ayaklarını öptü. Rasûl-ü Ekrem bu manzarayı görünce ağladı ve 

şöyle buyurdu:  

- İmran’ın yaptıklarına ağlıyorum. Husayn içeri girdiğinde kâfirdi. 

İmran ona ayağa kalkmadı. Onun tarafına bakmadı bile! Fakat müslüman 

olunca babalık hakkını yerine getirdi. İşte bundan dolayı kalbime rikkat ve 

şefkat geldi. 

Husayn, Rasûlullah’ın huzurundan ayrılmak istediğinde Rasûl-ü Ekrem 

arkadaşlarına: 

- Kalkın, onu evine kadar götürün, dedi.  

Husayn kapıdan çıktığında Kureyşliler onu gördüler, tavrını görünce: 

- Bu müslüman olmuş! dediler ve herkes bir tarafa dağılıp gitti.219 

                                                           

219 İbn Huzeyme, (İmran b. Halid’den), İsabe, 1/337; Muhammed Yusuf Kandehlevi, 

Hayatu’s-Sahabe, 1/58-59. Bu oğulun sevinci ve güzel hareketi Resulullah gibi beni de 

ağlattı. Evet, bir babanın veya evladın, yaşanan ihtida karşısında duyduğu sevinci az 

okumadık! Asr-ı saadette bir Ebu Bekir’in, bir Ebu Hüreyre’nin, bir Ammar’ın ana 

babalarının Müslüman oluşları karşısındaki sevinçlerini hatırlıyor musunuz? Raci 

Garudi Müslüman olunca nasıl sevinmiştik? Casius Clay Muhammed Ali Müslüman 

olunca nasıl bayram etmiştik? Ya Cat Stevens Yusuf İslam olunca? Merhum 

Muhammed Hamidullah’ın Türkiye’den ziyaretine gidenlere verdiği en sevinçli haber, 

“Bu gün şu kadar Fransız Müslüman oldu” değil midir? 

Daha bir sürü sevinçlerimizi sayabiliriz. Öyleyse bu sevinçleri bireysel ve toplumsal 

davet çalışmalarımızla artırmalıyız. Bunlar en güzel, en sevimli, en heyecanlı amel ve 

ibadetlerimizdir bizim. Kendi hayatımda da çok şükür bu sevinci çok yaşadım. 

Türkiye’nin en buhranlı yıllarında lisede din dersi öğretmenliği yaparken namaz 

kılmayan bir öğrencimi camide görürsem, bayram ediyordum. Yine şimdilerde bir 

adam yanıma yaklaşır da, “sizin vaazınızı dinleyen oğlum namaza başladı” derse, 

bayram ediyorum. Geçen gün de öyle bir bayram yaşadım, vaaz sonrası yanıma 

yaklaşan orta yaş bir beyefendi: 

- Hocam beni hatırladınız mı? Dedi. 
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Zu’l Cevşen Dababî’yi Davet   

Zu’l Cevşen şöyle anlatıyor: “Rasûl-ü Ekrem Bedir savaşından 

geldikten sonra ona el-Karha isimli kısrağın yavrusu olan bir at getirdim ve 

dedim ki:  

- Sana binmen için Karha’nın yavrusunu getirdim.  

Rasûl-ü Ekrem: 

- Ona ihtiyacım yok! Eğer Bedir zırhlarından en seçkinini onunla 

değiştirmemi istiyorsan bunu yaparım. 

- Bugün onu herhangi bir silahla veya herhangi bir güzel atla 

değiştirmek istemiyorum.  

- O halde ona ihtiyacım yok! Ey Zü’l Cevşen, niçin müslüman 

olmuyorsun? Bu işin ilk ehlinden olursun. 

- Hayır, müslüman olmam. 

                                                                                                                                            

- Maalesef hayır, dedim. 

-Hatırlamazsınız. Bundan otuz sene önce Bayazıtlı Camiinde ramazanda yatsı öncesi 

vaaz verirdiniz. Ben de her gün önünüzde sizi dinlerdim. 

- Çıkaramadım maalesef. 

- Çok oldu hocam. Ben o seneden sonra namazımı hiç geçirmedim. Zekatlarımı tam 

verdim. Anlattıklarınızı elimden geldiğince yaşamaya çalışıyorum. Bunları sizi 

sevindirmek ve teşekkür etmek için söylüyorum. 

Ben bütün vücuduma dalga dalga yayılan bir sevinç ve mutluluk ile Allah Teâlâ’ya 

şükrederken o sessizce uzaklaştı. Onu şimdi görsem yine tanımam. Fakat sevincimi 

hiç unutamam! Allah Teâlâ’dan dileğim bizlere böyle yeni sevinçler yaşatmasıdır. Bu 

şirin ülkemizde Müslüman olsalar ne kadar sevineceğimiz nice çaplı insanlar yok 

mudur? Ateşten uzak tutulması gereken uçak benzini gibi alıcısı yüksek kaliteli ve 

akıllı nice insanlar, belki bir kıvılcım yerine geçecek bir davet cümlesini 

beklemektedirler. Neden vesilesi biz olmayalım? 
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- Niçin? 

- Kavmini gördüm, hepsi senin aleyhindedir. Hepsi seni yalanlıyordu. 

Seni memleketinden çıkarttılar ve seninle savaştılar. Dikkat ediyorum, bakalım 

ne yapacaksın? Eğer onlara galip gelirsen sana iman eder ve tâbi olurum. Eğer 

onlar seni mağlup ederlerse sana tâbi olmam! 

- Onların Bedir’de uğradıkları belalar senin kulağına gelmedi mi? 

- Geldi. 

- O halde biz sana açıklıyoruz. 

- Eğer sen Kâbe’ye galip gelir de orayı mesken edinirsen, o zaman ben 

de gelirim. 

- Yaşarsan onu da görürsün. Ey Bilal! Bu kişinin heybesini al, hurma ile 

doldur, dedi.  

Ben Rasûlullah’ın huzurundan ayrılırken arkadaşlarına: 

- İyi bilin ki bu kişi, Beni Amir süvarilerinin en iyisidir, dedi.  

Zu’l Cevşen anlatmaya devam eder:  

- Aradan yıllar geçti. Allah’a yemin olsun ki ben el-Ğur’da aile 

efradımın yanında iken bir suvari geldi.  

- Halk ne haber? Diye sorduğumda dedi ki:  

- Muhammed Kâbe’ye galip geldi ve Kâbe’yi aldı.  

Kendi kendime dedim ki: 
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- Annem matemimi tutsun. Eğer o gün müslüman olsaydım ve 

Rasûlullah’tan el-Hire’yi isteseydim Rasûl-ü Ekrem bana orayı verirdi!220 

Mahalle baskısı dediğimiz “el âlem ne der?” kaygısı her zaman 

olmuştur. O yüzden İslam’a olan ihtiyacı iyi anlatmak, akıllı ve güçlü insanları 

kazanmak gerekir. Çünkü zayıf iradeli insanlar iyiliğe doğru da olsa bir adım 

atacakları zaman etraflarını gözetirler.  

Bir Şahsı Davet 

Beladeviyye’den ismi belirtilmeyen bir adam şöyle anlatıyor: 

“Medine’ye varıp el-Vadi denilen yerde konakladım. Baktım ki bir keçi için 

iki kişi pazarlık yapıyor. Müşteri satıcıya: 

- Bana biraz ucuz ver, diyordu.  

Derken yanımıza bedeni güzel, alnı geniş, burnu ve kaşları ince, 

göğsünün tam başından göbeğine kadar bir ip gibi siyah tüyler bulunan bir kişi 

geldi. İki eski elbise giymişti. Kendi kendime ‘şu insanları sapıtan, dalâlete 

götüren Haşimî (Rasûl-ü Ekrem’i kastediyor) o mudur acaba?’ dedim. Bize 

yaklaştı ve: 

- Selam sizin üzerinize olsun, dedi.  

Biz de onun selamına karşılık verdik. Aradan biraz zaman geçti. 

Müşteri: 

- Ey Allah’ın Rasûlü! Bu keçinin sahibine bir şeyler söyle de bana biraz 

kolaylık göstersin, dedi. Bunun üzerine Rasûl-ü Ekrem elini uzatıp: 

- Bu sizin mallarınız. Siz ona sahipsiniz. Umarım ki kıyamet günü 

Allah’a vardığında herhangi biriniz haksız olarak malında, karnında, ırzında 

benden bir şey talep etmeyecektir. Satarken, satın alırken, verirken, 

                                                           
220 Tabarani, Heysemi, VI/162. (Bu hadisi İmam Ahmed ve oğlu rivayet etmiş ve fakat 

metnin tamamını zikretmemişlerdir. Ebu Davud da bu hadisin bir kısmını zikretmiştir). 

Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, 1/63. 
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hükmederken, başkasının hakkını eda ederken kolaylık gösteren bir kişiye 

Allah rahmet eder (Allah rahmet etsin), dedikten sonra geçip gitti. Dedim ki:  

- Yeminim olsun, ben bu kişiye yetişeceğim. Çünkü bu kişi çok güzel 

konuştu.  

Ona yetiştim ve dedim ki:  

- Ey Muhammed! 

Bu söz üzerine o bütünüyle bana yöneldi: 

- Ne istiyorsun? 

- Halkı dalâlete götüren, helâk eden, atalarının taptığı tanrılara ibadet 

etmekten meneden sen misin? 

- Sözünü ettiğin zat Allah’tır.  

- O halde insanları neye davet ediyorsun? 

- Allah’ın kullarını Allah’a davet ediyorum. 

- Müslüman olmak için ne demeyi istiyorsun?  

- “Şehadet ederim ki Allah’tan başka mabut yok ve ben Muhammed 

Allah’ın elçisiyim.” Bunları yaparken bana nâzil olan Kur’an’a iman edecek, 

Lat ve Uzza’yı inkâr edeceksin. Namazı eda edecek, zekâtı vereceksin.  

- Zekât nedir? 

- Zenginlerimizin fakirlerimize servetlerinin bir miktarını vermeleridir. 

- Senin kendisine davet ettiğin ne güzel bir şeydir. 

Ant olsun Muhammed o zamana kadar bence nefes alıp veren herkes 

içinde en bugzettiğim kimseydi. Fakat o çocuğumdan, babamdan ve bütün 

insanlardan daha sevimli oldu benim kalbimde. Dedim ki:  
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- Bildim, anladım! 

- Anladın mı? 

- Evet anladım. 

- Allah’tan başka mabud olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü 

olduğuna şahidlik eder misin? Bana nazil olana iman eder misin? 

- Ey Rasûlullah, iman ettim. Sonra şunu söyledim: “Başında birçok 

kimsenin bulunduğu bir suya gitmek istiyorum. Beni davet ettiğin dine onları 

davet etmek istiyorum. Umarım ki onlar da sana tâbi olurlar (izin verir misin 

bana?) 

- Peki git, onları İslâm’a davet et! 

Böylece o suyun başındaki insanların, erkeği ve kadınıyla hepsi 

müslüman oldu. Rasûl-ü Ekrem bu icraatımdan sevinerek başımı sıvazladı.”221 

Akrabalığı Kullanarak Davet 

Rasûl-ü Ekrem, Benî Neccar kabilesinden hasta bir kişiyi ziyarete gitti. 

Rasûl-ü Ekrem Benî Neccar kabilesinin erkeklerine ‘dayı’ diyordu. Çünkü 

dedesi Abdulmuttalib’in annesi Selma, Hazrec kabilesinin Benî Neccar 

boyundandı. Bu yüzden Peygamber Efendimiz (sav) ona bunu hatırlatarak 

şöyle dedi: 

- Ey dayım! “Lâilâheillallah de!”  

O şahıs sordu: 

- Ben dayı mıyım, yoksa amca mıyım? 

- Amca değil dayısın. “Lâilâheillallah de” kurtul.  

                                                           
221 Ebu Ya’la, Heysemi, IX/18. (Bu senedin ricali içerisinde adı bilinmeyen bir ravi 

vardır ve fakat diğerleri güvenilir kimselerdir); Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, 1/64-66. 
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- O benim için daha mı hayırlı? 

- Evet, hayırlı, dedi.222 

Yahudi Çocuğunu Davet 

Yahudilerden samimim bir genç Hz. Peygamber’e severek hizmet 

ediyordu. Bir gün hasta düştü. Rasûl-ü Ekrem onu ziyarete geldi, başucunda 

oturdu. Ölmek üzere olduğu belliydi. Her fırsatı değerlendirerek tebliğini 

yapan Peygamber Efendimiz (sav) hemen o yavruya:  

- Müslüman ol, dedi.  

Genç yanında oturan babasının yüzüne baktı. Edepli genç böylece izin 

istedi. Babası: 

- Ebu Kasım’a itaat et, dedi. 

Çocuk müslüman oldu. Rasûl-ü Ekrem dışarı çıkarken şunları 

söylüyordu:  

- Hamd o Allah’a mahsustur ki bu çocuğu benim vasıtamla 

cehennemden kurtardı.223 

Bedevîleri Davet       

İbn Ömer anlatıyor: “Rasûlullah ile beraber bir seferdeydik. Bir bedevî 

geldi. Rasûlullah’a yaklaştığında Efendimiz ona nereye gittiğini sordu. O da 

Rasûlullah’a ailesinin yanına gittiğini söyledi. Bunun üzerine Hz. Peygamber: 

 

- Sana hayırlı bir şey teklif edeyim mi?, dedi. Bedevî: 

                                                           
222 İmam Ahmed, (Enes b. Malik’ten); Heysemi, V/305, (Bu hadisin ricali güvenilir 

kimselerdir). Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, 1/64-66. 
223 Buhari, Ebu Davud, (Enes’ten); Rudanî, Cem’ul-Fevaid, I/124. Kandehlevi, 

Hayatu’s-Sahabe, 1/64-66. 
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- O nedir? diye sordu. Hz. Peygamber: 

- Allah’tan başka ilah olmadığını, Allah’ın bir olduğunu, ortağı 

olmadığını, Muhammed’in de Allah’ın kulu ve rasûlü olduğunu kabul edecek 

ve şahidlik yapacaksın. dedi. Bedevî: 

- Bunun doğru olduğuna dair bir delil var mıdır? dedi. Hz. Peygamber: 

- Evet, şu ağaç! dedi ve ağacı çağırdı. Ağaç tam derenin kıyısında 

bulunuyordu. Ağaç yeri yara yara Hz. Peygamber’e doğru geldi, yanında 

durdu. Hz. Peygamber ağaca: 

- Böyle olduğuna şehâdet eder misin? diye üç defa sordu.  

Ağaç da Rasûlullah’ın dediği gibi şehadet etti ve sonra da eski yerine 

döndü. Bunun üzerine Bedevî: 

- Kavmime gideyim, bana tâbi olurlarsa sana getiririm. Aksi takdirde 

ben sana gelirim, seninle beraber olurum, dedi.224  

Askerî Birliklere Davet Emri 

Hz. Peygamber bir askerî birlik çıkardığı zaman onlara şöyle talimat 

verirdi: 

“Halka yumuşak davranınız. Onları Allah’a davet etmezden önce onlara 

hücum etmeyiniz. Yeryüzünde, isterse çamur ve kerpiçten yapılmış evler, 

şehirler, köyler olsun; yani ister medeni insanlar isterse göçebe halinde 

yaşayanlar olsun, onların bana müslüman olarak gelmeleri, onların erkeklerini 

öldürüp kadınlarını ve çocuklarını esir olarak getirmenizden daha sevimli 

gelir!”225 

                                                           
224 Hakim (İbn Ömer’den); Bidaye VI/125; Heysemi VIII/292; Tabarani; Ebu Ya’la; 

Bezzar. Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, 1/96-97. 
225 Kenzü’l-Ummal, II/294; İsabe, III/152; Tirmizi, I/195 (İbn Mendeh ve İbn Asakir, 

Abdurrahman b. Aiz’den). 
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Yine Hz. Peygamber bir askerî birlik gönderdiğinde, o askerî birliğin 

kumandanına önce kendi nefsi ve beraberindeki müslümanlar hakkında takva 

tavsiye ediyor, hayrı öneriyordu. Sonra müşrik düşmanla karşılaştığında onları 

üç husustan birine davet etmenin gereğine işaret buyuruyordu: 

1- Onları İslâm’a davet et. İtaat ederlerse müslümanlıklarını kabul et ve 

onlarla savaşma. 

2- Onları memleketlerinden muhacirlerin memleketine hicret etmeye 

davet et. Onlara de ki: Bunu yaptıkları takdirde muhacirler için ne varsa onlar 

için de vardır. Muhacirlerin boynunda ne görev bulunuyorsa onların boynunda 

da o bulunacaktır. Eğer bunu kabul etmeyip kendi yerlerinde kalmayı 

isterlerse, onlara müslümanların göçebeleri gibi olduklarını bildir. Müminler 

üzerine cereyan eden ilahi hükümler onların üzerine de cereyan edecektir. 

Onların, savaşta alınan ganimet ve fey malları üzerinde bir payları 

olmayacaktır. Ancak müslümanlarla cihada katılırlarsa o zaman payları olur. 

3- Eğer buna da razı olmazlarsa onları haraç vermeye razı et. Eğer haraç 

vermeye razı olurlarsa onlardan elini çek ve sen de buna razı ol. Eğer 

bunlardan hiçbirini kabul etmezlerse Allah’tan yardım iste ve onlarla savaş. 

Bir kaleyi kuşattığın zaman, onlar Allah’ın hükmü üzerine kaleden çıkmalarını 

şart koşarlarsa bunu kabul etme. Ancak sizin hükmünüz üzerine çıkmalarını 

kabul edin. Çünkü siz Allah’ın onlar hakkında nasıl hükmedeceğini 

bilmiyorsunuz. Sizin hükmünüze razı olduktan sonra kaleden onları çıkarınız. 

O zaman dilediğiniz gibi onlar hakkında hüküm veriniz.”226 

Davette Tedricilik 

Hz. Peygamber’in Muaz b. Cebel’e Yemenlileri farzlara nasıl davet 

etmesi gerektiğini şöyle öğretti: 

                                                           
226 Ebu Davud, s. 358 (lafız Ebu Davud’a aittir); Müslim, II/82; İbn Mace, 210; 

Beyhaki, V/184 (Büreyde’den) Tirmizi “Bureyde’nin hadisi hasen ve sahihtir” der. 

Hadisi İmam Ahmed, Şafi, Darimi, Tahavi, İbn Hibban, Ebu Carud, İbn Ebi Şeybe ve 

başka muhaddisler de rivayet etmişlerdir. (Kenzü’l-Ummal, II/297) Rivayetler için 

bkz. Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, 1/99-100. 
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“Sen ehl-i kitab olan bir millete gidiyorsun. Oraya vardığında onları 

önce ‘Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in de O’nun elçisi 

olduğuna’ davet et. Eğer bu hususta sana itaat ederlerse onlara Allah’ın her 

gün ve gecede beş vakit namazı farz kıldığını söyle. Eğer bu hususta da sana 

uyarlarsa onlara zekatın da farz kılındığını haber ver ki bu zenginlerinden 

alınıp fakirlerine verilir. Bu hususta sana itaat edecek olurlarsa sakın onların 

mallarının en güzellerini zekât olarak alma. Mazlumun bedduasından sakın. 

Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur”227. 

Bir Pehlivanı Davet 

Kureyşlilerin en güçlülerinden ve sırtı yere getirilemeyen 

pehlivanlarından olan Rükâne (r.a.), bir gün Mekke vâdilerinden birisinde 

Resûlullâh’a rastlamıştı. Peygamber Efendimiz ona: 

- Ey Rükâne! Sen hâlâ Allâh’tan korkmayacak ve İslâm’ı kabûl 

etmemekte direnip duracak mısın? Gel Müslüman ol, diyerek, kendisini 

İslâm’a dâvet etti. Rükâne: 

- Yâ Muhammed! Sen beni güreşte yenersen sana îmân ederim, dedi. 

Resûl-i Ekrem: 

- Ben gâlip gelirsem söylediklerimin hak olduğunu cidden kabûl eder 

misin? diye sordu. Rükâne (r.a.): 

- Evet, sen beni yenersen ben ya İslâm’ı kabûl ederim, ya da şu 

koyunlarım sen’in olur! Ben sen’i yenecek olursam sen şu peygamberlik 

işinden vazgeçersin, dedi. 

Güreşe tutuştular. Fahr-i Kâinât onu tutar tutmaz yere yıkıverdi. Rükâne 

(r.a.) kendisini savunmaya kâdir olamadı. “Yenilen güreşe doymazmış” derler 

ya, hemen teklifini sundu: 

- Yâ Muhammed (s.a.v.), bir daha güreşelim! 

                                                           
227 Bidaye, VI/100 (Buhari ile başkalarından). Nakleden; Muhammed Yusuf 

Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe,1/100. 
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Resûlullâh tekrar güreşti ve onu yine yendi. Rükâne (r.a.): 

- Ey amcamın oğlu, haydi bir kez daha güreşelim, dedi. 

Üçüncü kez de sırtı yere gelen Rükâne (r.a.) yine îmân etmedi. 

Resulullah (sav) Efendimiz Rükâne’nin (r.a.) îmân etmemesinden ve bu arada 

sarf ettiği bâzı sözlerden çok müteessir oldu. Ona: 

- Al git davarlarını, buyurdu. Bunun üzerine Rükâne (r.a.): 

- Vallâhi sen, benden daha hayırlı ve daha şereflisin, dedi. 

Rükâne (r.a.) seneler sonra Mekke’nin fethinde Müslüman olmuş, 

Medîne’ye giderek oraya yerleşmiştir228. 

Hz. Peygamber’in bizzat gidip ulaşamadığı komşu halklar adına bizzat 

devlet başkanlarına İslâm’a davet için mektuplar gönderdiğini biliyoruz. Bu 

önemli konu ileride genişçe anlatılacaktır. Yine Hz. Peygamber’in, ashabını 

davet vazifesini yerine getirmeye ve bu hususta ihtilafa düşmemeye teşvik 

etmesi ve onları dünyanın dört bir köşesine göndermesi malum ve meşhurdur. 

Hz. Peygamber bir gün sahabelerinin yanına çıkarak şöyle dedi:  

- Allah beni bütün insanlara rahmet olarak gönderdi. O halde, ey 

Allah’ın rahmetine mazhar olanlar! Üzerinize düşen görevi yerine getiriniz. 

Havarilerin İsa ile ihtilafa düşmeleri gibi ihtilafa düşmeyiniz. İsa, havarilerini 

şu anda benim sizi davet ettiğim şeylere davet etmişti. Görev yerleri uzak 

olanlar İsa’nın bu davetinden hoşlanmadı. İsa bu durumu Allah Teâlâ’ya 

şikâyet etti. Bunun üzerine her biri hangi kavme gitmişse onların dillerini 

konuşmaya başladılar. Bu defa İsa ‘İşte bu, Allah Teâlâ’nın sizden istediği ve 

kesinlikle yapılmasını emrettiği bir vazifedir. Onu yapınız! 

Bunun üzerine ashap: 

- Ey Allah’ın Rasûlü! Biz, bize yükleyeceğin vazifeyi eda edeceğiz, bizi 

dilediğin yere gönder, dediler.  

                                                           
228 Bkz. İbn-i Hişâm, 1/ 418; İbn-i Esîr, Üsdü’l-Gâbe, 2/ 236; Belâzurî, Ensâb, 1/155; 

İbni Hacer, İsâbe: 1/506; İbni Abdi'l Berr, İstiâb, 1/51. 



335 

 

Hz. Peygamber de Abdullah b. Huzâfe’yi Kisrâ’ya, Selît b. Amr’ı 

Yemâme hâkimi Hevze b. Ali’ye, Alâ b. Hadrami’yi Hecer hâkimi olan el-

Münzir b. Sâvâ’ya; Amr b. el-As’ı Umman meliki olan Cülendî’nin iki oğlu 

Ceyfer ile Abbâd’e; Dıhyetü’l-Kelbî’yi Kayser’e; Şiira’ b. Vehb el-Esedî’yi el-

Münzir b. el-Hâris b. Ebî Şimr el-Gassânî’ye; Amr b. Ümeyyetü’l-Damrî’yi de 

Necâşî’ye (Bu Necâşî, yani Habeş kralı, daha önce gıyâben cenaze namazını 

kıldığı Necâşî değildir) gönderdi. Hepsi de Hz. Peygamber’in vefatından önce 

döndüler. Ancak Alâ b. el-Hadremî müstesnadır. Hz. Peygamber vefat 

ettiğinde o hâlâ Bahreyn’de bulunuyordu229. 

Netice olarak diyelim ki Allâh Resûlü, kavminin bütün ezâ ve cefâlarına 

rağmen hakka dâvetten bir an olsun geri durmuyordu. Çoğu zaman teke tek, 

bazen de toplu halde her fırsatta insanları hidâyete çağırıyor, muhâtabının 

durumuna göre farklı usûllerle muâmele ediyordu.  

Müşriklerin Peygamberimizle Tartışmaları  

Peygamberimiz (sav) bir gün Mescid-i Haram'a girdiği sırada, Kureyş 

müşriklerinin ileri gelenlerinden Velid b. Mugîre ve daha birçok kimseler 

Kâbe'nin Hatîm'inde oturuyorlardı. Peygamberimiz (sav) da varıp onların 

yanına oturmuştu. Kâbe'nin çevresinde, tapılmak üzere dikilmiş, kurşunla 

berkitilmiş üç yüz altmış put bulunuyordu. O sırada, Nadr b. Haris de gelip 

yanlarına oturdu. Peygamberimiz (sav) konuşmaya başlayınca, Nadrb. Haris 

itiraz etti. Peygamberimiz (sav) verdiği cevapla onu susturdu. Sonra da, Enbiyâ 

sûresinin şu ayetlerini okudu ve kalkıp gitti: 

"Siz de, Allah'ı bırakıp tapmakta olduklarınız da, hiç şüphesiz, 

Cehennem odunusunuz! Siz oraya gireceksiniz! O tapmakta olduğunuz 

yalancı tanrılar eğer mabut olsalardı, oraya girmeyeceklerdi. Onların 

hepsi orada temelli olarak kalıcıdırlar! Onların orada halkları inim inim 

inlemektir! Onlar orada da sağır olup hiçbir şey işitmeyeceklerdir!" 

                                                           
229 Tabarani (Misver b. Mahreme’den); Heysemi, Mecma V/306 (Bu senetteki 

Muhammed b. İsmail b. Ayyaş zayıf  bir kişidir diyor); Askalani, Fetih VIII (“Siyer 

yazarlarına göre Muhacir b. Ebi Ümeyye el-Haris b. Abd-i Külal’e; Cerir, zi’l-Kela’a; 

Saib, Müseyleme; Hatib b. Ebi Beltaa, Mukavkıs’a gönderilmiştir” der). Nakleden; 

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, 1/113. 
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(Enbiya, 98-100) 

Putları aleyhinde okunan âyetler Kureyş müşriklerinin çok ağırına gitti. O 

sırada oraya Abdullah b. Zibârâ geldi. Cemaatin susup durduğunu görünce: 

- Ne oldu, neye daldınız? Neyiniz var sizin? Diye sordu. 

Velid b. Mugîre: 

- Biraz önce Abdulmuttalib'in oğluna karşı Nadr b. Haris ne kalkabildi, 

ne oturabildi. Muhammed bizim taptığımız şu ilahların Cehennem odunu 

olacağını söyledi! Deyip Peygamberimiz (sav)in söylediklerini nakledince, 

Abdullah b. Zibârâ: 

- Vallahi onu bulsaydım, kendisiyle tartışmaya tutuşur ve muhakkak ben 

kazanırdım! Sorunuz Muhammed'e, Allah'tan başka tapılan her şeyle, onlara 

tapan herkes Cehennemde midir? Öyle ise, biz meleklere tapıyoruz. Yahudiler 

Üzeyr'e tapıyorlar. Hıristiyanlar Meryem oğlu İsa'ya tapıyorlar. Bunlara ne 

diyeceksin bakalım? 

Velid b. Mugîre ile yanında bulunanlar, Abdullah b. Zibârâ'nın sözünü 

haklı sağlam bir delil saydılar. Abdullah b. Zibârâ daha da ileri gitti: 

- Çağırın bakalım onu bana! Dedi. 

Peygamberimizi (sav) hemen çağırdılar. Abdullah b. Zibârâ: 

- Ey Muhammed! Bunu sen mi söyledin? Diye sordu. 

Peygamberimiz (sav): 

- Evet! Dedi. 

Abdullah b. Zibârâ: 

- Ey Muhammed! Bu söylediğin şey, yalnız bizim ilahlarımıza mı 

mahsus, yoksa Allah'tan başkasına tapan herkese mi şâmildir? Diye sordu. 
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- Evet! Allah'tan başkasına tapan herkesi kapsar.  

- Şu Beyt'in Rabbine andolsun ki: dâvayı ben kazandım. Meryem oğlu 

İsa'nın bir peygamber olduğunu söyleyen, onu da, anasını da hayırla öven sen 

değil misin? Pekâlâ, bilirsin ki Hıristiyanlar bu ikisine tapıyorlar. Üzeyr'e de, 

meleklere de tapılıyor. Meleklerin salih kullar olduğunu, İsa'nın salih bir kul 

olduğunu söyleyen sensin, öyle değil mi? Hâlbuki şu Benî Müleyhler meleklere 

tapıyorlar! Şu Hıristiyanlar İsa'ya tapıyorlar! Şu Yahudiler de Üzeyr'e 

tapıyorlar! Öyle değil mi? Eğer bütün bunlar Cehennemde iseler, biz de, 

ilahlarımız da, onlarla birlikte bulunmaya razıyız! 

Müşrikler güldüler, sevinçle bağrıştılar. Peygamberimiz (sav): 

- Her kim, Allah'tan başka, kendisine tapılmasını isterse, o, kendisine 

tapanlarla birliktedir! Çünkü bunu onlara şeytanlar emretmişlerdir! Buyurdu. 

Bunun üzerine, inen âyetlerde şöyle buyuruldu: 

"Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, 

işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu 

işitmezler, canlarının istediği nimetler içinde ebedî olarak kalırlar.” 

(Enbiya, 101-102) 

Gerek İsa b. Meryem ve gerek Üzeyr (a.s.) ile Yahudi ve Hıristiyan din 

adamlarından kendilerine tapılmış olanlar, Allah'a boyun eğen ve O'nun emri 

üzere yürüyen mübarek kişilerdir. Bir takım sapkınlar sonradan sonraya onları 

Allah'tan gayrı mâbud edinmişlerse, bunda onların ne kusuru vardır? Hangi 

akıllı azıcık düşünse bunu inkâr edebilir? Kureyş müşriklerinin meleklere 

taptıklarını söylemeleri ve meleklerin de Allah'ın kızları olduğunu iddia 

etmeleri üzerine Yüce Allah indirdiği âyetlerde şöyle buyurdu: 

"Dediler ki: ‘O çok Esirgeyici Allah, bir evlat edindi'. O'nun şanı 

böyle şeylerden münezzehtir, uzaktır. Hayır! Onlar ('evlat edinildi' 

denilenler) ikrama mazhar kılınmış kullardır. Bunlar (melekler) sözleri ile 

asla O'nun Allah'ın önüne geçmezler. (Allah emretme dikçe, hiçbir şey 

söylemezler). Bunlar O'nun emriyle hareket ederler. Önlerindekini de, 

arkalarındakini de hep O bilir. Bunlar O'nun rızasına ermiş olanlardan 

başkasına şefaat edemezler. Bunlar O'nun korkusundan titreyenlerdir. 
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Bunlardan kim 'İlah O değil, benim!' derse, onu derhal Cehennemle 

cezalandıracağız!" (Enbiya, 26-29) 

Abdullah b. Zibârâ'nın Allah yerine İsa b. Meryem'e de tapıldığını 

söylemesi Velid b. Mugîre ile yanında bulunanların çok hoşlarına gitmiş ve 

bunu, Peygamberimiz (sav) ile tartşmalarında kendilerini kazandırıcı bir delil 

saymışlardı. Yüce Allah, bu hususta indirdiği âyetlerde de, şöyle buyurdu: 

"Meryem'in oğlu bir misal olarak ileri sürülünce, kavmin bundan 

şımarıp kahkahalarla gülüyorlardı. Dediler ki: 'Bizim ilahlarımız mı daha 

hayırlı, yoksa o mu?' Bunu sana karşı (bâtıl) bir mücadeleden başka bir 

maksatla ortaya atmadılar. Doğrusu, onlar çok düşman bir kavimdir. O 

(İsa) Bizim kendisine nimet (peygamberlik) verdiğimiz, İsrail oğullarına 

(ibret verici, babasız yaratmak gibi) bir misal yaptığımız bir kuldan 

başkası değildi. Eğer Biz dileseydik, size bedel, yeryüzünde ardınızda 

kalacak melekler yaratırdık. Şüphe yok ki, o kıyametin ilmi, kendisiyle 

bilinenlerdendir. Artık buna karşı sakın şüpheye düşmeyiniz! Onlara de 

ki: 'Bana tâbi olunuz! Sizi davet ettiğim bu yol, doğru bir yoldur! Sakın 

sizi şeytan çevirmesin! Çünkü o sizin açık bir düşmanınızdır'. İsa, o apaçık 

delilleri getirdiği zaman, İsrail oğullarına şöyle demişti: 'Ben size gerçek 

Hikmeti getirdim. Bir de, hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerden bazısını 

da size açıklayayım diye geldim. Artık, Allah'tan korkun, bana tâbi olun! 

Şüphe yok ki, Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Haydi, 

hepiniz O'na kulluk edin! Doğru yol, budur’. Sonra, aralarından hizipler 

çıktı da ihtilafa düştüler. Artık, pek acıklı bir günün azabından vay o 

zulmedenlere! Onlar kendileri farkında olmayarak başlarına gelecek 

kıyametten başkasını mı gözlüyorlar? Dostlar o gün birbirlerine 

düşmandır, takvâ sahipleri müstesna!" (Zuhrf 57-67) 

Abdullah b. Kaab b. Mâlik'den şöyle rivayet olunmuştur: Rasûlullah, 

Benî Hanife kabilesinin evlerine giderek onları Allah'a davet etti ve 

peygamber olduğunu söyledi. Fakat Araplardan hiç bir kimse bunlar kadar 

kötü davranmamıştı. Oradan Rasûlullah'ı kovdular. 

 Ebu Cehil şerefli ve arkalı bir kimsenin Müslüman olduğunu işitince 

varıp ona çatıyor, hakaret ediyor: 
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- Sen babanın dinini bıraktın ha! Hâlbuki o senden daha hayırlı idi. 

Demek sen onun fikrini hiçe saydın, şerefini düşürdün, öyle mi? Ant olsun ki; 

biz de senin aklını akılsızlık ve ahmaklık sayacağız! Senin görüşünün 

yanlışlığını ortaya koyacağız! Şerefini kaybettireceğiz! Diyerek tehditlerde 

bulunurdu.  

Eğer Müslüman olan zât ticaretle uğraşan bir kimse ise, ona: 

- Vallahi, senin ticaretini durgunluğa uğratacağız, servetini yok 

ettireceğiz! Derdi.  

Müslüman olan zayıf ve fakir bir kimse ise, onu döver, aldatıcı sözlerle 

kandırmaya ve Müslümanlıktan döndürmeye çalışırdı. Kandehlevî’nin Hayatu’s 

Sahabe isimli eserinde benzer birçok olayları görebiliriz. 

Bu hâdiselerden, insanları Allah'ın yoluna çağırırken Hz. 

Peygamberimizin karşılaştığı sıkıntı ve eziyetleri anlıyoruz. Bu durum bir iki 

gün değil, aralıksız onüç yıl sürdü. Sonunda yurdundan çıkarıldı. Ama gittiği 

yerde dahi rahat yüzü görmedi. Sığındığı Medine'de de değişik yollardan 

eziyet gördü. Bütün Arabistan kendisine karşı kışkırtıldı. Orada tam sekiz yıl 

sürekli sıkıştırıldı, izlendi. Kendisiyle beraber müslümanlara da eziyet 

veriliyordu. Bir kısmı işkence gördü, bir kısmı öldürüldü, bir kısmı 

yurtlarından kovuldu. Fakat O, bunlara sabretti, ashabına da sabırlı olmalarını 

tavsiye etti. Hak davaya çağırdığı insanlara işkence yapıldığını gören bir 

kimsenin muhakkak ki içi yanacaktır. Ancak davası, şüphesiz hak bir dava 

olup devam mecburiyeti olduğundan olanlara katlanır. Böyle olmasaydı durum 

çok daha vahim olurdu. Allah'ın hakkını edâ ederken azimli ve sabırlı olmak 

ilâhî risâletin icâbıdır. 
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NİÇİN İNANMADILAR? 

   

 

 

 

İslam Düşmanları 

İslam’a kimler niçin karşı çıkmışlardır? Önemli ve derin bir konu. Bu 

iki şıklı sorunun ikinci şıkkını, yani “niçin karşı çıktılar?” sorusunun cevabını 

biraz sonra yazmaya çalışacağız.  

Peki, ya birinci şıkkın cevabı?  

Elbette bu konu işlenirken karşı çıkanların isim ve konumları da yer yer 

görülecektir. Çok şükür Sevgili Peygamberimiz Efendimiz (sav)’in hayatı, 

ahlakı, hal ve gidişi, öğrettikleri başka hiçbir peygambere nasip olmayacak 

şekilde en ince ayrıntısına kadar yazılmıştır. Hatta çağımızda yaşamış bazı 

ricalin hayatından daha berrak, ayrıntılı olarak tespit edilmiştir. Nispeten 

tarihimiz açık seçik yazılmıştır. Belki bizim için önemli değildir, ama kimi 

müellifler Peygamber Efendimiz (sav)’in düşmanlarını dahi tek tek belirleyerek 

haklarında kitap yazmışlardır. Hatta önceleri ben “böyle kitapları niçin yazarlar 

ki?” diyerek garip karşılardım. Ama şimdi öyle düşünmüyorum. “Bırakın 

yazsınlar. Bilmek, her zaman bilmemekten iyidir” diyorum. Allah Teâla 

çalışmalarının mükâfatını bol versin. Ancak şu da var ki, hayat o kadar uzun da 

değildir; olumsuzlukları okumakla tüketmek yerine olumlularla tüketmek 

sanırım daha faydalıdır. Bu yüzden Es’ad Erbilî merhum “mü’min-i kâmil”i 

tanımlarken “hak ile şâğil, bâtıldan gafil” demiştir. Biz de buna binaen belli 

başlı İslam düşmanlarını tek tek yazma yerine, onları konu içinde vermek 

istiyoruz.  

 

İslam’a Neden Karşı Çıktılar? 
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Evet, bu soru her zaman üstünde düşünülen bir sorunu gündeme getirir: 

Niçin İslam’a inanmadılar? Bunun üzerinde uzun uzun durulmuş, hatta 

“Neden İnanmadılar?” diye müstakil kitaplar bile yazılmıştır. Biz de bu 

meseleyi anlamak ve değerlendirmek istedik. 

Müşriklerin iman etmemesinde ve davete karşı çıkmalarında, hatta akıl 

ve izana aykırı bir biçimde tepki vermelerinde, İslam’ı ve Müslümanları yok 

etmek adına insanlık dışı bir tavır içinde eziyet ve işkenceye tevessül 

etmelerinde birçok sebepler ve tesirler vardır. Bunları ferdi, insanî, içtimaî, 

dini, siyasi, sosyal, ekonomik ve daha başka sebepler olarak sınıflandırabiliriz.  

İsterseniz bu konuda bir çırpıda bir özet çıkaralım, sonra ayrıntılara girerek 

örnekleriyle birlikte maddeleri tek tek saymaya çalışalım. 

İslam bir yaşama biçimi olduğuna göre, hayatı baştan sona düzenleyen 

bir nizam, bir sistem olduğuna göre, kurulu olan düzenin sahipleri, özellikle de 

ondan çıkar sağlayanlar, bu dine akıl ve mantıkla yaklaşma yerine, çıkar 

amaçlı yaklaşmışlardı. Bir yandan insanın zalim ve cahil tarafı 

düşünüldüğünde, öbür yandan da tarihî tecrübe ve özellikle de Kur’an-ı 

Kerîmde anlatılan tevhit mücadelesi göz önüne alındığında, bu beklenen bir 

vaziyetti. İşin içine inançlar kadar çıkarlar ve alışkanlıklar da giriyordu. Belli 

bir hayat tarzına alışanlar, bu hayat tarzı çok cahil, çok kaba, çok zalim, çok 

ahlaksızca da olsa, alışkanlıklarını kolay kolay bırakamazlar. Zaten terbiye de 

insanın kötü alışkanlıklarını giderme ve iyi alışkanlıklar edinme mücadelesi 

değil midir? Üstelik bu hayat tarzına atalarından kalma bir kutsal emanet gibi 

sarılmışlarsa, haliyle bunu değiştirmeye çalışan yeni inançtan her cihetten 

ürkerler, korkarlar. Üstelik gelecekteki konumlarını tam olarak kestiremeyen 

bu menfaatperest insanların, ne olur ne olmaz endişesiyle yeni olandan uzak 

durmaları beklenilen bir durumdur. Bu öteden beri “muhafazakârlık” 

düşüncesinin temek gerçekleridir. Elbette bu inanç biçimi ve hayat tarzını 

korumaya devam etmelerinin altında inanç kadar psikolojik, siyasî, iktisadî, 

içtimaî, ahlakî ve benzerleri gibi çok değişik başka sebepler ve tesirler de 

vardı. Mesela bir insanın yıllarca içinde bulunduğu inanç, ahlak, yaşama 

biçimi, arkadaş çevresi, sosyal grubu, çevre ilişkilerini bir çırpıda terk etmesi 

çok kolay değildir. Kazandığı makamını, konumunu, çıkarlarını kaybetme 

kadar kınanma, aşağılanma, alaya alınma endişe ve korkusu da etkilidir. 

Özellikle de menfaat çarklarını düzene göre kuranlar, bu düzen bozulduğunda 
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şan ve şöhretlerini, makam ve mansıplarını, servet ve itibarlarını kaybetmekten 

korkarlar. O yüzden Ebu Talib’in inanmama gerekçesi ile Ebu Cehil ya da 

başkalarının bahaneleri çok farklıdır. Fakat hepsi de o dönemin insanının 

dünya algısı kadar her zaman ve zeminin insanının algıları da konumuzun 

alanı içinde değerlendirilmelidir. O yüzden değişim ve dönüşümde kaba 

kuvvet değil, ikna önemlidir. 

Bazen çeşitli etkiler iç içe girmiş de olabilir. Mesela bilinen bir şeydir, 

Kâbe ve hac münasebetiyle insanların akın akın Mekke'ye gelişleri ve 

kaldıkları sürece gelir bırakmaları, bu esnada oluşan pazarlarda yapılan 

ticarette Kureyş’in büyük kazançları oluyordu. Yeni din ile bu gelir 

kaynağının, bu pazarın ve kazancın tehlikeye gireceğini düşünmek onları 

korkutuyordu. Kureyş için Kâbe ve putlar dinleri bakımından önemli olduğu 

kadar, bunlar münasebetiyle gelen insanlardan ve oluşan panayırlardan iktisadî 

kazançları sağlamaları bakımından ekonomik olarak da önemliydi. Bu 

ekonomik düşünce onlar için vazgeçilemez olduğu gibi, bunun bir sosyal ve 

psikolojik değeri de vardı. Çünkü Kâbe sebebiyle etraftaki ülkelerden ve 

insanlardan saygı görüyor, değer veriliyor ve özel muameleye tabi 

tutuluyorlardı. Bütün bunları kaybetmek korkusu yeni dini reddetme 

sebeplerinden olmuştur. Burada yeni bir din, yeni bir hayat tarzı olarak davet 

edilen İslam dinini reddetmenin gerekçesi, görüldüğü gibi sadece din olgusu 

değil, aynı zamanda siyaset, iktisat, sosyal statü ve insan psikolojisi gibi iç içe 

geçmiş olgular ve durumlardır.  Şimdi Kureyşin tepkilerinin altında yatan bu 

tür düşünceleri biraz daha yakından görelim. 

Dinî Ve Ahlakî Sebepler  

Kitabımızın “Giriş” bölümünde Mekke’de dini düşünce ve hayat 

hakkında bazı bilgiler vermiştik. Onları tekrar yazmamıza gerek yoktur 

sanırım. Ancak bazı bilgilerimizi tazeleyelim isterseniz. Hz. İbrahim’in 

neslinden gelen kuzey Arapları önceleri tevhit inancına sahip iken maalesef 

onların arasına sonradan putperestlik sokulmuştur. Zamanla putları Allah’a 

ortak koşmaya (şirk) başlamışlar. Güya bunlar, kendilerini Allah Teâlâ’ya 

yaklaştıracak, katında kendilerine şefaat edeceklerdir. Bu inançla taş veya 

ağaçtan yaptıkları heykel ve dikili taşlara tapmayı âdet hâline getirmişlerdir. 

Putperestliğin tabii sonucu olarak da putevleri şeklinde tapınaklar inşa 
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etmişlerdir. Derken bu durum bir ekonomik yapı oluşturmuştur. Artık put 

yapma, alıp satma gibi büyük bir kazanç kapısı da olmuştur. Herkes bir 

tapınak sahibi olmak istemiş, buna gücü yetmeyenler ise Kâbe veya diğer 

tapınaklardan birinin önüne bir taş dikerek tapınağı ziyaret eder gibi o taş 

etrafında tavaf yapmışlardır. Yerleşik hayata geçenler, putevleri yaparken 

göçebe olanlar da bazı çadırlarını putevi hâline dönüştürmüşlerdir. Yolculuk 

esnasında bile bazı dağlarda ve vadilerde putlar edinmişlerdi. Oradan geçenler 

onlara yalvararak, dua ederek geçerlerdi. Hatta her ailenin, aile içinde her 

ferdin bile bir putu vardı. İnsanlar bir put temin ederek evine koyar ve ona 

tapardı. Yolculuğa çıkarken ve döndükleri zaman ilk iş olarak o puta 

uğrarlardı. Ona ellerini ve yüzlerini sürerlerdi. O zaman düzgün, biçimli taşlar 

bile “put” adı altında alım satıma yarayan bir ticari eşya, yani para demekti. 

Şimdi İslam “La ilahe illallah” diyerek bütün bu putları yok ediyordu. 

Puta tapmayı akılsızlık olarak niteliyor ve putperestleri kınıyordu. Böyle bir 

iman ile ölenlerin cehennemlik olduğunu söylüyordu. Müşrikler ise bunu 

anlamıyor ve haliyle kabullenemiyorlardı. Onlara şöyle düşünüyordu: 

“Cebinde ne kadar altın liran varsa o kadar zenginsin ve iyisindir. Bir altının 

olmaktansa daha çok altının olması daha iyi değil midir? Aynen tanrılar da 

öyledir. Bir tanrı yerine daha çok tanrının olması daha iyidir. Neden birçok 

tanrıyı bırakalım da bir tanrı edelim? Binlerce putu bırak da bir Allah’a iman 

et. Olacak iş mi? Bir Allah bu kadar insanların ihtiyacına nasıl yeter?” diye 

şaşıyorlardı. Acaba bu düşüncenin altında put ticaretinin yok olması ne kadar 

etkiliydi? Bir de bu vardı elbette! 

Sonra putlara samimiyetle iman ediyor ve onlara döneklik etmek, 

hakaret etmek olarak insanı helak eder sanıyorlardı. Bu yüzden “tanrılarına 

yardım etmek!” adına İslam’a karşı çıkıyorlardı. Bunda akıl olmasa da 

samimiyet olabilirdi.  Ahmaklığa bakar mısınız, tanrı kulunu koruyamıyor da 

kul tanrısını koruyor. O zaman o sana tapsın, sen niye ona tapıyorsun akıllım! 

Acaba put inancı ve düzeni içinde bu durumdan kazanç sağlayanlar ne derece 

samimi idiler? 

Mekke müşrikleri ölümden sonraki ebedî hayata, yaptıklarından hesaba 

çekileceklerine inanmıyorlar veya inanmak istemiyorlardı. Kur’an-ı Kerim’in 

kötülük işleyenlerin cezaya çarptırılacağından bahsetmesinden memnun 
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olmuyorlardı. Kötü alışkanlıklarından, haksız kazançlarla insanları 

ezmelerinden, içki, kumar, fuhuş hırsızlık, yağma, faiz, ırkçılık gibi 

hayatlarında gayet normal gördükleri çok hususları İslam yasaklıyordu. 

İslâm’ın haram kıldığı bu günahlardan dolayı hesap vermeyi düşünmek bile 

istemiyorlardı. “Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Yaşarız ve ölürüz. 

Hepsi bu kadar” diyorlar ve ahireti inkâr ediyorlardı. Yaşadıkları hayat çok 

ahlaksız ve adaletsiz bir hayattı. Bütün bunlar da İslam’a muhalefet 

sebeplerindendi.   

Öteden beri ataları ve kendileri hak din ve uyarıcı peygamber görmeyen 

bu insanlar çok koyu bir cehaletin içinde, çok vahşi ve ahlaksız bir hayat 

yaşıyorlardı. Bu sağlıksız ortamda yetişen kafa ve kalpler, sağlıklı 

düşünemiyorlardı. Bu cahil kafanın, bu bozuk tabiat ve fıtrattan sapmış 

cibilliyetin değişimi kolay değildi. Çünkü bu yeni din bütün hayatlarını 

etkiliyor ve alışkanlıklarını değiştiriyordu. İslam’ın davet ettiği ahlak, bu 

adamlara ters düşüyordu. Çalmayı, çırpmayı, hırsızlık ve yağmacılığı, kan 

dökmeyi yasaklıyordu. Adaleti emrediyor, ırkçılığı ve asabiyeti lanetliyor, 

zalim kendi kavimlerinden de olsa karşı çıkmayı istiyor, onları cezalandırmak 

için yargılamada yalanı ve yalancı şahitliği yasaklıyordu. Bu suçların hemen 

hepsi o günün cahillerinin hem eğlencesi, hem de geçim kaynağı idi. Bunu 

kabullenemiyorlardı. Bazıları ayetlerle yasaklanan kötülükleri alenen 

işliyorlardı. Bu ayetlerde kendilerinin hedef seçildiğini zannederek İslam’a 

düşman olmuşlar ve iman etmemişlerdi. 

Peygamber Anlayışları 

Müşriklerin Peygamber telakkileri de yanlıştı. Onlar peygamber deyince 

melek gibi uçan kaçan bir harikulade varlık düşünüyorlardı. Elinden durmadan 

mucizeler dökülsün istiyorlardı. Putperestlerin din hakkındaki yanlış algıları 

da muhalefete sebep olmuştu. Mesela Peygamber gelecekse bu bir insan değil, 

melek olmalıydı. İnsanların "cahil" kesiminin kafalarına takılan kuşkulardan 

biri de şudur: İnsanoğlu, yüce Allah'ın elçiliğini taşıyamayacak kadar küçük ve 

yetersiz bir canlı türüdür. Eğer yüce Allah mutlaka insanlara elçi 

gönderecekse, bu görevi kesinlikle başka bir canlı türü, mesela melek 

yüklenmelidir. Tıpkı kendileri gibi yiyen içen, çarşı pazarda yürüyen, çalışan 

birisi nasıl peygamber olabilirdi?  
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Kur’an-ı Kerimde bu düşünce şöyle ifade edilie: 

“Dediler ki: "Bu nasıl peygamber! Yemek yiyor, çarşılarda 

dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de 

uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya 

da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı." Bu zalimler 

(inananlara), "Siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden 

gidiyorsunuz" dediler.” (Furkan, 7-8) 

Müşriklerin bu sözünde inkâr kadar maalesef alay da var.  Peygamber 

bir melek veya kral olmalıymış. Niye? Yine maddi menfaat kaygısı var bu 

sözlerde:  Kral birisi Resûlullah olsaymış, özel hazinelere, mülklere sahip 

olurmuş. O servet dağıtmaya mı geliyor, din öğretmeye mi?  

Âyetin sonunda bunlar “zalimler” diye anılmışlardır. Çünkü onlar 

öncelikle gönül dünyalarından Allah’ı silip, O’nun yerine düzmece tanrılar 

edinerek onlara bağlanmışlar; lâyık olana kulluk ve itaati bırakıp lâyık 

olmayana itaat etmişlerdir. İkinci olarak, Hz. Muhammed’in hak peygamber 

olup olmadığının ölçüsü olarak, onun getirdiği dinin ilkelerinin, insanlığın 

maddî ve mânevî, bireysel ve sosyal sorunlarını çözmeye elverişli olup 

olmadığını, ihtiyaçlarına cevap verip vermediğini dikkate almaları gerektiği 

halde onlar, peygamberlik misyonuyla ilgisi olmayan haksız ve yersiz 

isteklerde bulunmuşlardır.230  

Bu ne kadar cahilce bir kuşkudur. Kaynağı "insan" denen şu canlı türüne 

güvensizlik değil midir bu? Oysa yüce Allah, insanı yeryüzünde halife olarak 

seçmiştir. Bu görev, son derece önemli bir görevdir. Buna göre yüce Allah, 

insana bu göreve denk düşecek yetenekler ve güçler bağışlamış olmalıdır; bu 

canlı türünü, bazı seçkin fertlerin peygamberlik yükünü taşıyacak yeteneğe 

sahip olmalarını mümkün kılacak düzeyde yaratmış olmalıdır. Bu 

peygamberleri yüce Allah seçeceğine göre, bu peygamberlerin yapı hamuruna, 

insan türünün genel niteliklerinden fazla olarak hangi özel yetenekleri 

katacağını O, herkesten iyi bilir. Kaldı ki, olmaz ya, farzı muhal melekten 

peygamber olsa cevapları ceplerinde hazır bekliyor olurdu: “Yahu onlar 

melek! Güçlü kuvvetli varlıklar! Onların getirdiği dini, yaptıkları ibadeti 

                                                           
230 Bkz. Kur’an Yolu, 4/110. 
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yapmaya bizim gücümüz nasıl yeter? Bize bizim gibi, bizim şartlarımızı bilen 

birisi peygamber gönderilmeli değil miydi?” Tabi o zaman haklı da 

olabilirlerdi. Peygamber insan olmalıydı ki rahatça örnek alınabilsindi! 

Kim Peygamber Olmalıydı? 

Kureyş kendini diğer kabilelerden üstün görürdü. Bunu da kabul 

ettirmişti. Yeni din bütün insanların eşitliğinden bahsediyordu. Hatta Kureyş 

içinde birbirlerine rekâbet eden kabileler bile, “Peygamber neden bizden 

çıkmadı da?” gibi sorularla muhalif oluyorlardı. Bu üstünlük davası zengin ve 

fakirler, hürler ve köleler, mevaliler arasında da olduğu için, yeni dinin herkesi 

eşit sayması, hürler ve soylular için soğuk karşılanan bir durumdu. İlle de 

birisi peygamber olacaksa, bu zengin ve eşraftan olmalıydı. Bu iş bir yetime 

kalmamalıydı! Bir yetime uymak ekâbirler ağır geliyordu. Evet, bu alandaki 

bir cahilce fikir de bu idi: “Mademki yüce Allah insanlar arasından peygamber 

seçiyor. Bu peygamber, niye toplumun kaymak tabakasını oluşturan, yönetim 

mekanizmasının kilit noktalarını ellerinde tutan seçkinler arasından 

belirlenmiyordu?” 

Onlara göre değerli olan soy sop, zenginlik, iktidar, sosyal itibar gibi 

maddî, dünya ile ilgili ve tabii olarak geçici şeylerdi. İnsanları ancak bu 

değerler büyük kılardı. Peygamberlik değerli bir şeyse Muhammed’e değil, 

kendilerine göre Mekke ve Tâif’in büyüklerinden birine gelmeliydi. Nitekim 

Velîd bin Muğîre onların sözcüsü olarak şöyle demişti:  

“Kureyş’in büyüğü ve efendisi olan ben, yahut Sakîf’in ulusu Ebu 

Mes'ud Amr b. Umeyru's Sakafî dururken, Kur’ân Muhammed’e mi inecek? 

Biz, bu iki kentin ulu kişileriyiz.”231 

Velid b. Mugîre, yine bir gün dostu Ebu Uhayha Saîd b. Âs ile şöyle 

konuşmuşlardı: 

- Ne olurdu, Muhammed'e gelen bu Kur'ân, Mekkelilerden yahut 

Tâiflilerden bir adama; meselâ Ümeyye b. Halef gibi birine inseydi ya? 

                                                           
231 Bkz. İbn Hişâm, es-Sîre, I, 385. 
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Ebu Uhayha: 

- Yahut ey Abduşşems'in babası! Senin gibi birine, ya da Sakîf 

kabilesinden birisine, meselâ Mes'ud b. Amr'a veya Kinane b. Abdi Yalil’e 

yahut Mes'ud b. Muttalib'e veya onun oğlu Urve b. Mes'ud'a inseydi ya?232 

Münebbih ve Nübeyh b. Haccac da, bir gün Peygamberimizle (sav) 

karşılaşınca: 

- Allah, senden başka, peygamber gönderecek kimse bulamadı mı? İşte, 

orada şu kişi var. O senden daha yaşlı, daha zengin!233 

Bu olaylar üzerine Kur’an-ı Kerimden şu ayetler inmişti: 

 “Bu Kur’an, şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya!" diye 

de eklediler. Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya 

hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini 

istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin 

rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.” (Zuhruf, 31-32) 

Yoruma geçmeden önce şu hikayeyi de sunalım isterseniz: Ümeyye b. 

Ebi's-Salt es-Sakafî de, bir gün Ebu Süfyan'a: 

- Ben, en son gelecek olan peygamberin sıfatını kitaplarda yazılı buldum 

ve sanırım ki o bizim ülkemizden görevlendirilecektir. Sonra bana öyle geliyor 

ki o Abdi Menaf oğulları içinden çıkacaktır. Bakıyorum da onların içinde 

gelecek peygamberin ahlâkı ile muttasıf, Utbe b. Rebia'dan başka bir kimse 

bulamıyorum! Fakat o da kırk yaşını geçti, fakat hala vahyolunduğu yok, 

demişti. 

Ebu Süfyan der ki: 

- Muhammed (sav)in peygamber olarak gönderildiğini Ümeyye b. Ebi's-

Salt'a haber verdim. Ümeyye: 

                                                           
232 Belâzurî, Ensâbu'l-eşrâf, c. 1, s. 144, İbn Esîr, Kâmil, c. 2, s. 73. 
233 Belâzurî, Ensâbu'l-eşrâf, c. 1, s. 144; Halebî, İnsânu'l-uyûn, c. 1, s. 301. Nakleden; 

M. Asım Köksal, İslam Tarihi, 1/291-296. 
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- O gerçekten peygamberdir! Kendisine tâbi ol, dedi. Ümeyye'ye: 

- Seni ona tâbi olmaktan alıkoyan nedir? Diye sordum. Ümeyye: 

- Sakif kadınlarının Abdi Menaf oğullarından bir gence tâbi olduğumu 

haber almalarından utanışımdır! Dedi.234 

Evet, maalesef küfrün tabii sonuçları olan batıl ve değersiz düşüncelerle 

kafayı bozmuş olan bu insanlar, güneş gibi açık bir gerçeği bir türlü anlamak 

istemiyorlardı. Onlara göre Kur’an ya Mekke’nin zenginlerinden Velid b. 

Muğire’ye veya Taif’in zenginlerinden Urve es Sakafi’ye indirilmeliydi. Peki 

ama nesini beğenmiyorlardı Peygamberimizin bu ahmak adamlar? Hz. 

Muhammed (sav), soy itibariyle de onların en şereflisi değil miydi? Anneden ve 

babadan yetim kalmıştı, zengin değildi, beğenmedikleri bu muydu? Hâlbuki 

Allah nazarında insanın kıymeti, mal ve makamla, zenginlik veya fakirlikle, 

kabile veya soy sopla değil, takva iledir.  

Kuşkusuz Peygamber efendimiz Kureyş kabilesinin, ardından 

Haşimoğullarının en seçkin ailesine mensuptu. Bunlar da Araplar arasında 

üstün bir konuma sahiptiler. İşte Ebu Cehil’in itirafları ortada! Ayrıca 

Peygamberimizin kendisi de peygamber olarak gönderilmeden önce çevresinde 

üstün ahlâkı ile tanınırdı. Ancak kabile yapısından kaynaklanan değerlerle 

övünen bir ortamda bir kabile lideri, bir aşiret başkanı değildi. "Bu Kur'an iki 

şehrin birinden bir büyük adama indirilmeli değil miydi?" diyerek O'nun 

peygamberliğine itiraz edenler herhalde bunu kastediyorlardı. 

İşte “ipe un serme” diye buna derler. Allah kitabını kime indireceğini 

onlara sormalıymış öyle mi? Onların beğendikleri, tasvip ettikleri birine mi 

indirmeliymiş! Size ne bundan sersemler? Allah kime dilerse ona indirir 

vahyini! Bu kitabın kime indirildiğini sorgulamadan önce ne dediğine 

baksanız ya! “Elçiye zeval olmaz” sözünü hiç mi duymadınız? Asıl olan 

getirdiği haberdir. Derdiniz nedir sizin?  

İnsan bahane ararsa bin tane bulur, ama hakikate aykırı ise binden birisi 

bile akıllı mantıklı olmaz. Saçmalamalarla, zırvalamalarla doludur hep. Akıllı 

                                                           
234 A.y. 
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mantıklı adamların gözünden kaçmaz bu gerçek. Buradaki kaçma sebebi de 

böyle bir saçmalıktır. Maksatları Kur’an’a inanmamak, amaçları Allah’ın 

vahyine teslim olmamak! Cahiliye bataklığında debelenip durmak! Değilse 

ne? Eğer bu kitap onların beğendikleri ve kabul ettikleri birisine indirilseydi, 

ne değişecekti ki? Söylediği aynı gerçekler olmayacak mıydı? Evet, aynı 

gerçekler olacaktı ve siz yine onu kabul etmeyecektiniz. “Yok, kabul ederdik” 

diyorsanız, siz koca birer ahmak ve aptalsınızdır? Yaptığınızın akıl ve 

mantıkla ne alakası var?   

Sonra kendisine kitap indirilen bu insan, onların daha önceden kabul 

ettikleri, sevdikleri, beğendikleri birisi değil miydi? Daha düne kadar ona 

“Muhammedü’l Emîn” demiyorlar mıydı? Onun hakemliğine başvuruyor, 

emânetlerine ehil biliyor ve ona teslim ediyorlardı. Herkesin göz bebeği haline 

gelmiş bir insandı o. Yazıklar olsun size, Ne geçmişti aradan? 

 Onlar, o kitabı getirenin hak etmediğinden, doğru birisi olmadığından, 

emniyet telkin etmeyen birisi olduğundan değil, inatlarından, 

kıskançlıklarından, kibirlerinden, ırkçılıklarından dolayı onu reddediyorlardı. 

Mesele bu konudaki akli ve dini delillerin eksikliği ya da kendilerine elçi 

olarak seçilen peygamberin yetersiz ve olumsuz örnekliği değildi. Sadece 

gurur, kibir, enaniyet, haset ve asabiyettendi. İşte ahmaklık da buradaydı! Size 

ne Allah Teâlâ’nın peygamberin kim olacağını seçmesinden? Bu ne 

hadsizliktir! 

İşte bu mantığa Kur’an’ın verdiği cevap aynı zamanda İslâm’ın 

hedeflediği sosyal ve ahlâkî değişimin asıl noktalarına ışık tutmaktadır: Allah 

maddî, dünyada geçerli olan ve orada kalan nimeti, imtihan gereği herkese 

verir. Fakat peygamberlik gibi, Allah nezdinde değerli olan mânevî nimetini 

ise herkese değil, üstün meziyetleri sebebiyle seçtiğine verir ve bu rahmet, bu 

nimet onların değer verdiği asaletten, servetten, iktidardan çok daha iyidir, 

hayırlıdır, insanlar için kurtuluş ve mutluluk vesilesidir. Aranan değerler 

akıldır, ferasettir, ismettir, vicdan temizliği ve masumiyettir, yücelikler âlemi 

ile ilişki kurmaya yetenekli olmaktır. Aranan, vicdanların her türlü lekeden 

temiz olmaları, semavî âleminin mesajlarını alabilmeleri, o âlemle iletişim 

kurma yeteneğini taşımaları, bu ağır emaneti omuzlayacak güçte olmaları, 

onun yükleyeceği zorluklara katlanabilmeleri ve bu emaneti, ne pahasına 
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olursa olsun, insanlara iletebilmeleri önemlidir. Bu saydıklarımız yanında 

peygamberliğin daha başka nitelikleri de vardır. Önemli olan peygamber 

olarak seçilenlerin bu nitelikleri taşımalarıdır. Bu niteliklerin servet, makam ve 

mevki, yeryüzü egemenlerinden biri olmak ile uzaktan yakından ilgileri 

yoktur. 

Ataları Taklit 

Maalesef ataları körü körüne taklit etme duygu ve düşüncesi her zaman 

görüle gelmiş yanlış düşüncelerden birisidir. Bu duygu ve düşünüş biçimi 

zaman zaman insanların aklını ve mantığını kullanma kabiliyetlerini devre dışı 

bırakmış, çok yanlış ve tehlikeli düşünce ve davranışlara sürüklemiştir. Bir 

yerde gelişmenin ve ilerlemenin de en büyük engeli olmuştur. 

Kur’an’a baktığımızda insanlık tarihinde bu yanlışın bilinen ilk örneği, 

Nuh kavmi müşrikleridir. Gerçeği bizzat araştırmak ve Hz. Nuh (a.s.)'ın 

söylediklerini kendi akıllarıyla değerlendirmek yerine, körü körüne atalarını 

taklit ederek, “onlarda böyle bir şey görmedikleri” gerekçesiyle kendilerine 

hidâyet yolunu göstermek isteyen peygamberi yalancılık ve delilikle 

suçladılar. Onun bu işi, dünyalık elde etmek, üzerlerinde hâkimiyet ve otorite 

kurmak için yaptığını söylediler.235  

Bunun için de bahaneleri hazırdı: Hz. Nuh (a.s.) da kendileri gibi bir 

insandı ve asla peygamber olamazdı. Sanki gelse inanacaklarmış gibi, onlar da 

ancak bir meleğin peygamber olabileceğini iddia ediyorlardı. Aynen Kureyşin 

kâfirleri gibi. Kalpler ne kadar da birbirine benziyor! 

Hiç şüphesiz geçmiş bizim için değerlidir. Onunla bugünü anlar, yarın 

için daha sağlıklı planlar yaparız. Tecrübe büyük ve değerli bir birikimdir.  Bu 

yüzden geçmişi yok sayıp atmak ve ondan habersiz olarak hep yeni şeyler 

peşine düşmek doğru değildir. Ancak bu bizi tarihte çok görülmüş bir yanlışa 

da düşürmemelidir. O da körü körüne geçmişe bağlanmaktır. Taparcasına 

                                                           
235 Çağımızda da İslam düşmanı bağnazlar, dindar insanların hak ettikleri mevkilere 

gelmesini hep “dini istismar etmek”, “devleti ele geçirmek için dini aracı kılmak” gibi 

saçma sapan sözler ile suçlamışlardır. Sanki onlar bu toplumun bir evladı, bu devletin 

eşit bir vatandaşı değilmiş gibi! Evet, kalpler ne kadar da birbirine benziyor! 
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atalara sevgi beslemektir. Ne olursa olsun atalar yolunu tutmaktır. Özellikle 

ilimden, dinden nasibi olmayan, yanlışları, küfür ve sapıklıkları belli olan ve 

bu vaziyetleri Allah tarafından açıkça beyan edilmiş bulunan ataları taassupla 

taklit etmektir. Sevgi ve itaatte bir nevi onları Allah’a eş koşmak, ortak 

tutmak, denk saymak, bu yüzden cehalet ve sapıklıkta boğulup kalmaktır. 

Bu konuda itibar edilip değerlendirilecek olan, eşya veya olguda aranan; 

hak veya bâtıl, menfaat veya zarar, iyilik veya kötülük, güzellik veya çirkinlik 

gibi vasıflar veya sıfatlardır. Kendi özünde taşıdığı niteliktir. Menfaatin 

hakkıyla menfaat; iyiliğin hakkıyla iyilik, güzelliğin hakkıyla güzellik olması 

için Allah’ın hükmüne uygun olması gerekir. Bu konuda hakkın delilini 

bulmak ve görüp idrak etmek gerekir. O yüzden bir şeye tâbi olmanın sebebi 

eskilik veya yenilik, atalar ya da ecnebiler yolu olup olmaması değildir. 

Allah’ın emrine uygun olmasıdır. Allah’ın emirlerine uyan ve ne yaptıklarını 

bilen şuurlu atalara seve seve uyulur. Aksine, hakkın emrini tanımayan, kendi 

heva ve heveslerine göre iş tutan,  tuttuğu işin şeriata uygun olup olmadığını 

umursamayan, yaptığının din açısından nasıl bir değerlendirmeye tabi 

tutulduğunu bilmeyen gafillere, zalimlere, fasıklara, mücrimlere, şuursuzlara 

atalar bile olsalar asla tabi olunmaz, uyulmaz. Bu durum, eskilerde böyle 

olduğu gibi, yenilerde de böyledir. Bunun için fıkıhta “zarar kadîm olmaz” 

diye bir genel kaide vardır. “Kadîm, kıdemi üzere terk olunur” kuralı da 

bununla kayıtlıdır. İşte Hz. İbrahim örneği:  

“İşlerinde doğru olarak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in, 

Allah'ı bir tanıyan dinine tâbi olan kimseden dince daha güzel kim 

vardır? Allah İbrahim'i dost edinmiştir.”236 

Hz. İbrahim (as) bizim ırkımızdan değildir ama din bakımından bizim 

en yakınımız olan atalarımızdandır. Dini gibi huyu suyu da güzeldir, yolu da 

düzgündür, hal ve gidişi de hoştur. Neden bu güzellikleri görülerek, 

değerlendirilerek izlenmesin, bilinçli olarak yolunda yollanılmasın? Ondan 

yüz çevirmek bakın nasıl kınanmıştır: 
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“İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? 

Andolsun ki, biz onu dünyada seçtik, şüphesiz o ahirette de 

iyilerdendir.”237 

Nitekim Yusuf (as) atalarına uymaktan güzelce bahseder: 

“Yusuf dedi ki: Size yedirilecek yemek gelmeden önce onun 

yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu, Rabbimin bana 

öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan bir kavmin 

dininden uzaklaştım. Onlar ahireti inkâr edenlerin kendileridir. Atalarım 

İbrahim, İshak ve Ya'kub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi 

ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu, Allah'ın bize ve insanlara olan 

lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.”238 

Burada asıl ölçü, Allah’ın dinidir. Peygamberin yüceliği de o dini 

yaşamaktan, tebliğ etmekten, uğrunda çabalayıp cihat etmekten 

kaynaklanmaktadır. Yoksa o bizzat tanrı değildir, hidayeti veren değildir. 

“Bilinç” dediğimiz değer, dini bilgileri içe sindirme ve ona göre düşünüp 

davranmaktır ki insanı asıl o kurtarır. İnsanı karanlıklardan aydınlığa o çıkarır. 

Yoksa aşırı ama bilinçsiz sevgi, beğenilen ve istenen bir değer değildir.  

Tarihte çok nesillerde görüldüğü gibi, Yahudi ve Hıristiyanlar dahi o 

düşünceyle sapıtmışlardır. Bu yüzden kendilerini haşa “Allah’ın oğulları ve 

ahbabı” sanmışlardır.239 Bu sebepten peygamberlerine ilahlık payesi vererek 

müşrik olmuşlardır. Bu kuruntu yahudilerin inancı haline geldiği için 

kendilerini dünyanın efendileri olarak görüyorlar, Allah’ın, diğer milletleri 

yahudilerin emrine verdiğine inanıyorlardı. Ne sefil, ne pespaye, ne seviyesiz 

ve onursuz bir düşünce! 

                                                           
237 Bakara, 130. 
238 Yusuf, 37-38. 
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Sevgili Peygamberimiz (sav) ümmetinin bu çirkin duruma düşmemesi 

için kendisine aşırı sevgi ifadelerini ve abartılı saygı merasimlerini ısrarla 

yasaklamıştır. Hatta kendisi için sıradan bir sevgi ve saygı davranışı olarak 

ayağa kalkılmasını dahi istememiştir. Oysa ümmetin büyüklerine saygı 

gösterilmesini, bu minvalde ayağa kalkılmasını bizzat kendisi istemiş ve teşvik 

etmiştir. Onun bu tür endişelerine sebep olan olaylar hep yaşana geldiğinden 

başka, sanırım şu ve benzeri ayetlerden de ders almıştır diyebiliriz:  

“De ki: ‘Ben kendime bile Allah'ın dilediğinden başka ne bir zarar 

ne de bir menfaat verme gücüne sahibim.’ Her ümmetin bir eceli vardır. 

Ecelleri geldiği zaman artık ne bir saat geri kalırlar ne de ileri 

giderler.”240 

Bu konuda doğru bilgiye sahip olmayan, bildiğinin de hayrını görmeyen 

kötü örneklere bakar mısınız?: 

“(Yahudiler ve hıristiyanlar müslümanlara:) Yahudi ya da 

hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız, dediler. De ki: Hayır! Biz, hanîf 

olan İbrahim'in dinine uyarız. O, müşriklerden değildi.”241 

Bu açıdan bakıldığında fertler gibi ümmetler de şahsi sorumluluk 

sahibidirler: 

“Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, 

sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya 

çekilmezsiniz.”242 

“Onlar bir ümmetti; gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, 

sizin kazandıklarınız da size aittir. Siz onların yaptıklarından sorguya 

çekilmezsiniz.”243 

Bu bakımdan eski bir düşünce ve davranış biçimi, hiçbir kayda bağlı 

olmadan sırf eski olduğu için iyi, güzel, faydalı ve geçerli değildir. Belki o 
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eski düşünce ve davranış biçimi, özünde iyi, faydalı olduğu için geçerlidir.  En 

azından açıkça belli olan bir zararı bulunmuyorsa, atalara nispet ile bir değer 

kazanabilir. Yine aynı şekilde, iyiliği, güzelliği ve faydası ilim veya tecrübe ile 

bilinen ve hakkın deliline uygun olan “yeni” de iyi, faydalı ve geçerlidir. Sırf 

yeni ve taze olduğu için değil.  

Velhasıl hak ve iyilik ölçüsü, ne eski veya yeni oluşta, ne hakkında bilgi 

olup olmamakta, ne de istek, şehvet, hırs ve menfaatlere uygun düşüp 

düşmemekte değildir. Bilakis iyi, güzel ve doğrunun ölçüsü, ilim elde etmede 

en büyük deliller olan akla, mantığa, duyu organlarına, tecrübelere ve özellikle 

de Allah Teâlâ’nın ayetlerine uygun düşmüş olmaktadır.  

İşte bu ilmî gerçeklere gözlerini kapayarak, sadece ataların inanç ve 

değerlerini, hal ve gidişlerini, sırf “ata oldukları için” taklit etmek, onları 

Allah’a eşler tutmak sayılan bir küfürdür. Neticesi de hakkı bırakıp hurafe ve 

kuruntulara saplanmak, şeytanın emirlerine uymak, kâfirlerin izince gitmektir. 

İşte bu, kör taklittir. İşte bu batıl bir taassuptur. Ham bir yobazlıktır. 

Bağnazlık, gericilik, tutuculuk denilen şeyin ta kendisidir. 

"Onlara; 'Allah'ın indirdiğine uyun' denildiği zaman onlar, 'Hayır! 

Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız' dediler...”244  

Bu âyet gösteriyor ki, bir hak (doğru) delile dayanmayan katıksız taklit, 

din hakkında yasaklanmıştır. Belli bir bilgisizliğe, sapıklığa uyup onu taklit 

etmek, aklen bâtıl olduğu gibi; şüpheli olan hususta da delilsiz taklit, din 

açısından câiz değildir. Açıkça belli olmayan hususlarda delilsiz söz söylemek 

ve o yolda hareket etmek, bilmediği bir şeyi Allah’a iftira olarak söylemek ve 

şeytana uyup bilgisizce hareket etmektir. Nitekim: 

 “Allah’ın indirdiği Kur’an’a ve diğer açık delillere, parlak 

belgelere ve bunların hükümlerine uyun” denildiği zaman Arap müşrikleri, 

taassupla böyle yapmış ve böyle söylemişlerdi ki, bu âyet bu sebeple inmiştir. 

Bir rivâyette de böyle diyen ve âyetin inmesine sebep olanlar, yahûdilerden bir 

gruptur. “Allah’ın indirdiğine uyun” dendiği zaman bunlar: “Hayır, biz 

babalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona tâbi oluruz. Çünkü onlar 
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bizden hayırlı, bizden daha bilgiliydiler” demişler, yapılan bu teklifteki âyet 

ve delilleri hiç düşünmeyerek taassuba sapmışlardır.245  

Onların bâtıl gelenekleri ile ilgili tek otoriteleri, bunların, atalarının da 

gelenekleri olmasıdır. Ahmak izleyiciler bu tür bir geleneği, uyulması gereken 

bir otorite olarak kabul ederler.246  

Âyet-i kerimede kast olunanlar, ister İslâm’a ve İslâm şeriatına dâvet 

edildikleri zaman, yukarıdaki sözü tekrarlayan ve İslâm’ın reddettiği câhiliyet 

âdetlerine sımsıkı sarılan müşrikler olsun; isterse bu dini kısmen veya 

tamamen reddedip atalarının yolundan ayrılmayan yahûdiler olsun; her iki 

zümre için de bahis konusu olmak üzere âyet-i kerime, akîde hususunda 

Allah’tan başkasından bir şey almayı ve dinî konularda bâtıl dinleri taklit 

ederek, düşünmeden, şuursuzca nakiller yapmayı kesinlikle reddediyor.  

“... Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış 

idiyseler?”247  

Ya durum böyle idiyse; onlar hâlâ atalarına uymakta ısrar edecekler 

midir? Bu ne taklit, bu ne taassup?  

Bu yüzden âyet-i kerime onların halini, taklitçi ve mutaassıp tavırlarına 

yaraşan, azarlayıcı ve tekdir edici bir tablo halinde canlandırıyor. Söylenenden 

başka bir şey anlamayan, çobanlarının haykırışını mânâsız seslerden ibâret 

sayan, başıboş bir hayvan resmi var tabloda. Hatta onlar, hayvandan da 

aşağıdırlar. Hayvan görür, işitir ve bağırır. Fakat onlar sağırdırlar, dilsizdirler, 

kördürler:  

“(Hidâyet çağrısına kulak vermeyen) kâfirlerin durumu, sadece 

çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü 

onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple düşünmezler."248  
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Onlar sağırdır, dilsizdir, kördür. Her ne kadar kulakları, dilleri ve 

gözleri olsa da, bu Kur’an’dan istifade edip hidâyete ermedikten sonra onlar 

sağırdır, kördür, dilsizdir. Hilkatinin sebebi olan vazifeleri yerine getirmeyen 

kötürümleşmiş uzuvlar gibidirler. Sanki ne gözleri, ne dilleri, ne de kulakları 

var!249 

Kör Taklit Ve Taassup 

İnkârcılar, hak üzere olduklarım iddia ediyorlar ve iddialarım izlerinden 

gitmekte oldukları atalarının da aynı dine mensup olmasına dayandırıyorlardı. 

Körü körüne atalarını taklit etmeleri yüzünden yanlış yolda olabileceklerini 

düşünmek dahi istemiyorlardı. Ellerinde hak yolu gösteren bir kitapları 

olmadığı halde, içinde bulundukları durumun doğruluğunu ısrarla savunuyor 

ve peygamberlerinin getirdiği din ile üzerinde bulundukları sapık inançlar 

arasında bir mukayese yapmaya da yanaşmıyorlardı. Değil mukayese, bâtıl 

inançlarına toz kondurulmasma dahi tahammül edemiyorlardı.  

Hz. Nuh’un kavminin müşrik ileri gelenlerinin açtığı bu çığır, ne yazık 

ki, kıyamete kadar taraftar bulacaktı. Ne onlar ne de asırlar boyu onların 

yolundan gidecek müşrikler, kendilerini bu yanlıştan kurtaramadılar. 

Atalarının dinine sahip çıkma gerekçesiyle, peygamberlerin getirdiği gerçeği 

inkâr ederek küfürlerinde direndiler ve bu yüzden büyük azaba çarptırıldılar. 

Yüce Allah, Kureyş liderlerinin de aynı düşünceyi taşıdıklarını bildirirken, 

müşrik üst tabakanın bu ortak görüş ve tavnrı şöyle açıklamaktadır: 

“Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı 

tutunuyorlar? Hayır! «Sadece, biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, 

biz de onların izinde gidiyoruz» derler. Senden önce de hangi memlekete 

uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıklıları: Babalarımızı bir din 

üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız, derlerdi. Ben size, 

babalarınızı üzerinde bulduğunuz (din)den daha doğrusunu getirmişsem 

(yine mi bana uymazsınız)? Deyince, dediler ki: Doğrusu biz sizinle 

gönderilen şeyi inkâr ediyoruz. Biz de onlardan intikam aldık. Bak, 

yalanlayanların sonu nasıl oldu?” (Zuhruf, 21-25) 

                                                           
249 Mevdûdi, Tefhîmu’l Kur’an, c. 1, s. 119. Ahmet Kalkan, Kur’an Kavram Tefsiri. 



357 

 

Bu âyetlerden açıkça anlaşıldığı gibi, her hususta ataları taklit etmek ve 

körü körüne onlara tâbi olmak, ırkçılık ve asabiyet, her devirde insanların 

hakikati görmesine büyük bir engel olmuştur. Küfür üzere ölmüş soy sopla 

iftihar duymak, onlarla müslüman nesil arasında soy birliği ve yakınlık olduğu 

gerekçesiyle onlara değer vermek, bir nevi kâfirlerin yanında şeref aramaktır, 

müminleri bırakıp onları dost edinmektir. Nitekim bazı insanlar Firavunlar, 

Asurlular, Babilliler, eski Türk kavimleri ve cahiliye Araplarıyla iftihar 

duyuyorlar, onlardan onurlanıp büyükleniyorlar. Resulullah (salât ve selâm 

üzerine olsun) şöyle buyurduğunu anlattı:  

"Kim şeref ve iftihar duyarak kendini kâfir olan dokuz göbek atasına 

dayandırırsa, o da cehennemde onların onuncusudur."250 

Dünyada körü körüne atalarını taklit edenleri yarın ahirette onların 

öncülüğünde cehenneme gideceklerdir. Ama orada hakikat meydana çıkınca 

kıyamet kopacak, asıl kavga başlayacaktır. Kur’an bu sahneleri çok sunar bize. 

Bir ikisini hatırlayalım isterseniz: 

“Allah buyuracak ki: "Sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları 

arasında siz de ateşe girin!" Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lânet 

edecekler. Hepsi birbiri ardından orada (cehennemde) toplanınca, 

sonrakiler öncekiler için, "Ey Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar! 

Onun için onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver!" diyecekler. Allah 

da: Zaten herkes için bir kat daha fazla azap vardır, fakat siz bilmezsiniz, 

diyecektir.”251 

“Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları 

(çekip) ateşe götürecektir. Varacakları yer ne kötü yerdir!”252 

Bu da gösteriyor ki, İslâm'da, etrafında birleşilecek bağ, ırk ve kan 

değil, atalar kültü, inancı değil, gelenek görenekler değil, dindir, imandır, 

Allah Teâla’nın kanunlarıdır.  İslâm'da millet, Batı kültüründe oluşan sosyoloji 

ilmi ölçülerine göre aynı dili konuşan, aynı ırktan oluşan, aynı tarih ve 
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coğrafyanın insanlarının oluşturduğu birlik değildir. Bilakis, tarihin 

başlangıcından beri yeryüzünün her tarafında ve her nesilde, hangi ırk ve 

dinden olurlarsa olsunlar, birbirlerine kardeşler olarak kefil ve vekil olan 

müminlerden oluşmaktadır.  

“İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı 

olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa 

düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu 

gösteren kitapları da gönderdi. Ancak kendilerine kitap verilenler, apaçık 

deliller geldikten sonra, aralarındaki kıskançlıktan ötürü dinde 

anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenlere, üzerinde 

ihtilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi. Allah dilediğini doğru yola 

iletir.”253 

Bundan sonra yapılacak olan da bellidir: 

“Sana da, daha önceki kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere 

hak olarak Kitab'ı (Kur'an'ı) gönderdik. Artık aralarında Allah'ın 

indirdiği ile hükmet; sana gelen gerçeği bırakıp da onların arzularına 

uyma. (Ey ümmetler!) Her birinize bir şerîat ve bir yol verdik. Allah 

dileseydi sizleri bir tek ümmet yapardı; fakat size verdiğinde (yol ve 

şerîatlerde) sizi denemek için (böyle yaptı). Öyleyse iyi işlerde birbirinizle 

yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Artık size, üzerinde ayrılığa 

düştüğünüz şeyleri(n gerçek tarafını) O haber verecektir.”254 

“Andolsun ki biz, ‘Allah'a kulluk edin ve Tâğut'tan sakının’ diye 

emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah, onlardan 

bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. 

Yeryüzünde gezin de görün, inkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur!”255 

Irkçılık, insanın zalim de olsa mazlum da olsa kendi ırkını, soyunu, 

kavmini ve atalarını başkalarına karşı üstün görerek sevip saymak, yardım 

edip desteklemek, muhaliflerine karşı savunmaktır. Onların dinlerini, ahlak ve 
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gidişlerini taklit edeip yaşatmaya çalışmaktır. Hâl böyle olunca elbette İslam 

baştan beri bunu yasaklamıştır. Irkçılık düşüncesinin doğuşunda ve 

gelişiminde en önemli etken, ırk ve kavim sevgisi ve atalara bağlılık gereği 

inancıdır. Belki bundan sonra önemli bir etken de menfaatlerini koruma ve 

aidiyet bağları ile savunma gereğidir.  

Bu yüzden hak din geldiğinde müşrikler, körü körüne de olsa ataları 

taklit etmenin iyi olduğunu düşünmeleri yüzünden, yanlış yolda 

olabileceklerini düşünmek dahi istemiyorlardı. Ellerinde hak yolu gösteren bir 

belgeleri, mesela kutsal bir kitapları, yol gösterici bir âlimleri olmadığı halde, 

içinde bulundukları durumun doğruluğunu ısrarla savunuyorlardı. Bu yüzden 

Hz. Peygamberin (sav) getirdiği din ile üzerinde bulundukları sapık inançlar 

arasında bir mukayese yapmaya bile yanaşmıyorlardı. Değil mukayese, bâtıl 

inançlarına toz kondurulmasına dahi tahammül edemiyorlardı. Atalarının 

dinine sahip çıkma gibi bir ırkçılık ve asabiyet ile, evet, böylesine çirkin ve 

geçersiz bir gerekçeyle, içlerinden çıkan, kendilerini seven, iyiliklerini isteyen, 

akıl ve faziletini bildikleri peygamberlerinin getirdiği gerçeği inkâr ederek 

küfürlerinde direndiler. Bu yüzden büyük azaba çarptırıldılar.  

İçlerinde biraz daha derin düşünenleri, bu yeni dinin ve düzenin kendi 

çıkarlarını koruyamama gibi bir tehlikeyi barındırdığını görünce, aslında onu 

anlasalar bile anlamazlıktan gelmişler, ataları taklit olgusunu istismar ederek 

menfaatleri için kullanmışlardır. Amaç, eski düzendeki kurulu çıkarlarını 

devam ettirmek, çıkarlarını korumaktır.  Bunu az sonra gelecek olan şimdi bu 

meseleyi “Ekonomik Sebepler” başlığı altında görelim isterseniz.  

Ekonomik Sebepler 

Hz. Peygamber'in aklı başında olan herkesi cezbetmesi gereken akıllı, 

mantıklı ve faydalı davetine uymak, cemiyeti elinde tutan zengin ve buna 

dayalı olarak nüfuzlu, güçlü kuvvetli azınlığı endişelendirmişti. Onların 

öncelikle düşündüğü akıl ve fatda değil, kendi menfaatleriydi. Bu yüzden akıl 

ve mantığa bakarak değil, kasa, kese ve parayla servete bakarak düşünüyor, 

insanlıktan önce ekonomik çıkarlarını önemsiyorlardı. Kurdukları düzende 

iktisadi dengelerle sağladıkları rahatlarını bozmak istemiyorlardı. Zira düzeni 

kendi menfaatlerini sağlayacak biçimde kurmuşlardı. Acaba endişeleri nelerdi? 
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Malum, Kâbe Araplar arasında bilinen bir mabetti ve insanlar oraya her 

zaman akın ediyorlardı. Kâbe münasebetiyle insanları kendine çekiyordu. Hac 

mevsimi sadece bir ibadet mevsimi değildi. Aynı zamanda panayırların, 

pazarların kurulduğu, çok büyük alış verişlerin yaşandığı bir zamandı. Bu 

vesileyle büyük ticaret kervanlarının ve kabilelerin kafileler halinde kenti 

doldurduğu, büyük bir ekonomik olayların yaşandığı bir mevsimdi. Mekkeliler 

bu pazarlardan daha çok faydalanmak için panayırları, fuarları çoğaltmışlardı. 

Bu faaliyetlerden yeni ticaret imkânları buluyor, ihtiyaçlarını karşılıyor, zor bir 

iklimde ekmek yiyorlardı.  

Ayrıca bu panayır mevsimleri, aynı zamanda çeşitli kültürel faaliyetlere 

de sahne oluyordu. Şairler, hatipler insanları eğlendiriyordu. Müzik eşliğinde 

danslar ve oyunlar, su gibi akıtılan içkiler, oynanan kumarlar ve eğlenceyi 

tamamlayan kumardan kazanılanlar ile halka açık düzenlenen ziyafetler, 

insanları bu bölgeye davet ediyordu. Acaba yeni dine girmeleri kendilerini 

bunlardan mahrum edebilir miydi? Bu yüzden fakir kalabilirler miydi?  

Bunun ekonomik boyutundan öte bir de siyasi ve sosyal boyutu vardı. 

Bazı aileler, ataları Kusay’ın taksiminden beri Kâbe ve hac mevsiminde bir 

kısım hizmet görüntülü imtiyazlar elde etmişlerdi. Babadan oğula geçen bu 

hizmetler, kendilerine hem büyük nüfuz, hem de büyük çıkarlar 

sağlamaktaydı. Bunun için müşrik ekâbirleri kendilerinin dinî ve ticarî 

durumlarını sarsabilecek her harekete karşı koymayı çıkarlarının bir gereği 

saymakta idiler. Acaba yeni dinin yeni gözdeleri kendi yerlerine geçer de 

mevcut konumlarını kaybedebilirler miydi? Değişim gelişim de olsa, acaba 

kendilerine bir zarar verebilir miydi?  

Kendi çıkarlarını toplumun çıkarlarından önde gören her insan, bu tür 

“muhafazakâr” düşünceleri ister istemez düşünür, kendi çıkarlarını 

koruyabilmek için mevcudu korumaya çalışabilirdi. 

Siyasi Sebepler  

“Giriş” bölümünde Mekke'deki ilginç siyasî ve idarî yapıyı görmüştük. 

Şehir yönetiminde kabile reisleri etkindi. Daru’n Nedve işlerin görüşüldüğü, 

karara bağlandığı yerdi. Oraya kimlerin girip giremeyeceği belliydi. Beldede 
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bir sosyal yapı vardı ve buna dayalı bir siyasi ve idari yapı oluşmuştu. Eğer 

yeni din kabul edilirse, bütün bu yapılar değişecek, yetki Hz. Muhammed 

(sav)in eline geçecekti. Bu ise mevcut şartların tamamen değişmesi demekti.  

O dönemde Kâbe Araplar arasında bilinen bir mabetti ve insanlar oraya 

her zaman akın ediyorlardı. Bunun ekonomik boyutunu ve hangi korkularla 

yeni davet edilen dini reddetmeye gerekçe yapıldığını az önce yazmıştık. 

Meselenin bir başka boyutu daha vardı. Bazı aileler bu esnada bazı hizmet 

görüntülü imtiyazlar elde etmişlerdi. Babadan evlada geçen bu hizmetler, 

kendilerine hem büyük nüfuz, hem de büyük çıkarlar sağlamakta idi. Bunun 

için, müşrik uluları, kendilerinin dinî ve ticarî durumlarını sarsabilecek her 

harekete karşı koymayı çıkarlarının bir gereği saymakta idiler. 

İşte bu yüzden onlar da tarih boyunca bütün toplumlarda 

“muhafazakârların” yaptığını yapıyor, menfaatlerinin devamını eski 

düzenlerinin devamında görüyor ve bozuk düzenlerini devam ettirebilmek için 

muhafaza etmeye çalışıyorlardı.  Haliyle bu yanlış sosyal dokuyu ve bu var 

olan kötü durumu kendi çıkarları adına korumak isteyenler, muhafazakâr 

düşüncelerle yeni din ve düzene karşı çıkıyorlardı. 

Çünkü kendileri de biliyordu ki hâkim olan sosyal yapı çok çarpıktı ve 

bir değişim kimileri için büyük felaket olabilirdi. Aklı dünya menfaatine iyi 

çalışan bu lider tipli insanlar, kendi kabilelerindeki zayıf akıllıları, ataları 

taklit, ataların dinini korumak, tanrılarına sahip çıkmakla onların gazabından 

korunmak gibi bir kısım saçmalıkları “din davası” gibi sunarak etraflarına 

topluyor, Peygamber Efendimiz (sav) ve Haktan getirdiği İslam ile mücadele 

ediyorlardı. 

Sosyal Sebepler 

Cahiliye devrinde Araplar arasında korkunç bir sosyal dengesizlik ve 

sınıf ayırımı vardı. Kabileler bile fazilet ve üstünlük cihetinden farklı 

değerlendirilirken, kabile içinde yaşayanlar da eşraf, zengin, fakir, yabancı, 

azatlı köle ve köle gibi farklı sosyal konumlara ayrılmıştı. İnsanlar arasında 

eşitlik diye bir düşünce kalmamıştı. Kadının durumu ise ayrı bir fecaatti. 

Toplumda zayıflar, yabancılar, köleler hep horlanmış ve hakları yenmiştir. 
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Sözlerine itibar edilmemiştir. İşte bu ezilmişler tabakası İslam dinine daha bir 

ilgi duyuyorlardı. Bunda iki büyük etken vardı. İlki, İslam’ın insana verdiği 

eşitlik, eşit haklar ve hürriyetler, ikincisi ise zengin eşrafın korktuğu servet ve 

statüyü kaybetme korkusunun onlarda olmayışı. Zaten dibe vurmuşlar, en altta 

kalıp ezilmişlerdi. Kaybedecek neleri vardı ki? Bundan sonra İslam ile gelen 

sırf iyilik, güzellik, fayda ve mutluluktu. En azından umuttu! 

Bu zayıf ve güçsüz kesimin daha çok müslüman olması, başka 

sebeplerle beraber, İslam’a karşı ekâbir takımının bakışını olumsuz etkiliyor, 

İslam’ı kabul etmelerini engelliyordu. Onlara göre, “şimdi bu ayak takımı ile 

eşit mi olacaklardı?”  

Maalesef toplumun en üst katını oluşturan sözde elitlerin, sosyetenin, 

seçkinlerin, "mü'minler" topluluğuna tarihin her döneminde yönelttikleri bir 

suçlamadır bu. Onlara göre halk yığınları, kurtuluş hareketlerine katılmadan 

önce bu işi enine boyuna düşünüp taşınmazlar. Bunun yerine bu hareketlere 

körü körüne ve heyecanların körüklediği bir coşku ile katılırlar. Bu ise büyük 

bir suçtur. Bundan dolayı seçkin beyefendilerin onların yöntemlerini 

benimsemeleri, onların yollarını izlemeleri şanlarına yakışmaz. Eğer ayak 

takımı bir çağrıya inanıyorsa, bu beyefendilerin de ona inanmaları mı gerekir? 

Bu sefil, bu zavallı "ayak takımı" insanların inancını paylaşmaları yakışık alır 

mı? Bu eşraf ve zengin insanların sıradan insanlar tarafından bir inanca davet 

edilmesi olacak şey midir? Be ne hadsizlik, ne densizliktir? 

Evet,  açıkça görünen bir durum vardı. Bu yeni dine genellikle hep 

küçük görülen, horlanıp aşağılanan, itip kakılan fakir ve zayıf kimseler 

giriyordu. Bugün böyle olduğu gibi tarihte de böyle olmuştu. Acaba nedendi 

bu?  

Soruya soruyla cevap verelim; bundan daha tabii ne olabilirdi? Çünkü 

onların akıllarını perdeleyen ve genellikle hakikatin önüne set çeken kaybetme 

korkuları yoktu. Neyi kaybedeceklerdi ki? Mallarını mı? Makamlarını mı? 

İtibarlarını mı? O yüzden herhangi bir etki altında kalmadan doğru düşünüyor, 

gerçeği görüyor, faydalı olanı benimsiyorlardı. Sırf hayra ve iyiliğe davet eden 

yeni dine neden iman etmesinelerdi ki? Fakirler ise zaten en alt tabakadadır. 
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Dediğimiz gibi kaybedecek bir şeyleri yoktur. O yüzden güzeli görünce kabul 

ederler. 

Bir de gençler daha çok İslam’ı tercih ediyorlardı. İman edenlerin 

ekserisi genç insanlardı. Bunun sebebi basit, izahı açıktır. Bilinen sosyolojik 

bir gerçek var; gençler idealist olurlar. Güzeli görünce kabul ederler. İdealist 

insanlar samimidir. Öyle kâr zarar hesabı yapmazlar. O yüzden gençlerin ve 

fakirlerin, ezilmişlerin daha kolay Müslüman olması hiç de yadırganacak bir 

olay değildir. Aksine, işin tabii olanıdır.  Tarih boyunca da böyle olmuştur. 

Ama zenginler, soylular ve yöneticilere gelince, onlar güzeli görüp takdir 

etseler bile önce bir düşünür ve değerlendirme yaparlar; acaba yeni din, inanç 

ve sistem, kendilerinin içinde bulunduğu zenginlik, iktidar ve sosyal 

statülerine, güç ve etkinliklerine ne diyor? Acaba kazanmış oldukları konum 

ve statüyü koruyabilecekler mi, yoksa kayıp mı edecekler? Kendi çıkarlarına 

çevirdikleri menfaat çarkları devam edecek mi, etmeyecek mi?  

Edecekse, sorun yok! Ama etmeyecekse neden kabullensinler ki? 

Ellerindeki mevcut servet ve iktidarlarını neden kaybetsinler? Öyleyse onlara 

gereken, eski din ve sistemi muhafaza etmeleridir. Bütün muhafazakâr 

düşüncelerin ve davranışların altında bu ve benzer düşünceler, kaygılar, 

endişeler ve korkular vardır. 

Ancak genel vaziyet böyle olsa da bunun istisnaları yok değildir. 

Malum, “istisnalar kaideyi bozmaz.” Bu yüzden Mekke döneminde Sevgili 

Peygamberimizin (sav)  etrafında zengin ve soylulardan insanlar da vardır. 

Mesela Ebu Bekir vardır, Osman vardır, Talha ve Zübeyir vardır, Mus’ab 

vardır, Sa’d b. Ebi Vakkas vardır. Belki Hz. Abbas da vardır ama 

diyemiyoruz, çünkü o, servetini korumak adına Müslümanlığını Mekke fethine 

kadar gizlemiştir. Onun istihbarat amaçlı kendini gizlediği de söylenir. Evet, 

bunları istisnalar sayabiliriz.  

O dönemde cemiyette birçok sosyal sınıf oluşmuştu. Bu sınıflar arasında 

her bakımdan büyük farklılıklar vardı. Sözde büyük ve azametli kişiler, öteden 

beri fakir ve zayıflara değer vermiyorlar, haklarını hiçe sayıyorlardı. Zaten 

köle veya azatlılara insan muamelesi yapmıyor, hayvanlarmış gibi 

davranıyorlardı. Kadınların durumunu birkaç kez dile getirdik. Kendileri bile 
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onların düştüğü durumdan hoşlanmadıkları için, öyle olmasınlar diye kız 

çocuklarının olmasını istemiyor, olursa da bazen maalesef diri diri toprağa 

gömüyorlardı. Bu korkunç adet hayli yaygındı ve bunu yapan zalimlere hiç 

kimse “ne hakla bunu yaparsın? Dur bakalım, o da bir insan” demiyordu. 

Zavallı ezilmiş bu kız ve kadınların haklarını almak için başvuracakları bir 

makam da yoktu. 

 Oysa yeni din ırkçılık ve asabiyeti lanetliyor,  insanları bir tarağın 

dişleri gibi eşit tanıyor, kimseye ayrıcalık tanımıyor, bunu da bizzat 

uygulamada yaşatarak kuru bir laf olmaktan çıkarıyor, iftiharla herkese 

gösteriyordu. Sosyal konumu ne olursa olsun her insana değer veriyor, hak ve 

hukukunu gözetiyor, sevgi ve saygıyla bağrına basıyordu. Sunduğu kardeşlik 

ilkesi ile Arap ile Acemi, beyaz ile siyahı, eşraf ile köleyi, yerli ile yabancıyı 

eşit görerek sevgiyle kucaklıyordu. Yardıma muhtaç olanlarla ilgileniyor, 

herkesi iman kardeşliği ilkesiyle bir sosyal sigortaya bağlıyordu. Orada zengin 

ve soylu Hz. Ebu Bekir ile onun işkenceci müşriklerden satın alarak karşılıksız 

azat ettiği Bilal-i Habeşî’yi yan yana görüyor, aralarındaki sevgiyi hayretler 

içinde seyrediyorlardı.  

Kureyş, bu üstünlük davasında o kadar ileri gitmişti ki, kendilerini 

başka kavim ve kabilelerden bile daha üstün görüyor ve bunun devamı için 

açıkça savaşıyorlardı. İslam ise böyle saçma sapan bir davayı asla 

tanımıyordu.  

Daha acayip bir bahane de şuydu: Bu dine davet eden ne zengindi, ne de 

kabile reisiydi!  O zavallılara göre “bir peygamber olacaksa o olmamalıydı. 

Mekke’den falan, Taif’ten filan olsa neyse idi. Şimdi koca koca kabile reisleri 

fakir bir yetimin peşinden mi gideceklerdi?” Bu sakat mantığı daha önce 

görmüştük. O yüzden çok üstünde durmayacağız. Ancak bu münasebetle şuna 

işaret edip geçelim: Cahiliyeye göre üstünlüğün dayanağı servettir, akıllılığın 

dayanağı mevki ve makamdır, bilginin dayanağı da iktidardır. O halde 

zenginler daha üstün, mevki, makam ve rütbe sahipleri daha akıllı, iktidarda 

bulunanlar da daha bilgilidirler. Bu kavramlar ve bu değer yargıları her zaman 

Allah birliği inancının tamamen yok olduğu ya da etkisiz kaldığı toplumlarda 

egemen olurlar. O zaman insanlık cahiliye dönemlerine geriler, putperest 

geleneklerin çok sayıdaki türlerinden birinin pençesine düşer. Hangi çağ olursa 
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olsun, değer yargısı böyle olanlar şirke ve küfre düşerek aşağılık bir hayata 

mahkûm olurlar. İnsan imanın verdiği değerlerden mahrum kalınca, insanın 

değerini servette, şöhrette, makam ve iktidarda arar. Bu da değeri fizik ve 

organik yapıda aramaktır. O zaman insan ile hayvana seviyesi arasındaki fark 

ne kadardır?256 

Bütün akıllı ve temiz fıtratlı insanlar, özellikle de gençler ve toplumda 

ezilmişler, horlananlar ve aşağılananlar neden İslam’ı kabul etmesinler ki? 

İslam tam da onların dinidir. Çünkü İslâm, zulüm ve sömürüye yol açan tüm 

inanç ve düşünceleri yasaklamıştır. İslâm dini ne ırkçılığı, ne asabiyeti, ne de 

birisinin diğerine doğuştan kazanılan üstünlüğünü asla tanımaz. Bunları yanlış 

ve zararlı bularak şiddetle reddeder. İslam’a göre insanlar bir erkek ve bir 

dişiden yaratılmıştır. Sonra bütün insanlar bunlardan türemiştir. Giderek 

çoğalan ve yeryüzüne dağılan insanlık farklı diller, renkler ve kavimlere 

ayrılmıştır. Böylece Kur'an ırkların ve renklerin aynı kökten geldiklerini ifade 

ederek, üstünlük iddialarının temelsiz oluşunu net bir biçimde ortaya 

koymuştur. Bu anlamda İslam insanların farklı ırklardan geldiğini kabul eder. 

Fakat bu farklılığın onlar arasındaki ilişkilerde belirleyici rol oynamasını 

reddeder. Kur'ân-ı Kerimin sadece şu iki âyeti bile insan kardeşliğini tesbitte 

rehber olarak yeter: 

 "Ey insanlar, hiç şüphesiz biz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. 

Sizi, sırf birbirinizle tanışmanız için büyük büyük cemiyetlerle, küçük 

küçük kabilelere ayırdık. Şüphesiz ki, sizin Allah katında en üstün ve 

değerli olanınız, takvaca en ileri olanınızdır. Allah her şeyi bilen ve her 

şeyden haberdar olandır."257 

                                                           
256 Zannederim bu satırları okurken çevrenize bakacak, sırf zengin olduğu için, sırf bir 

şekilde bir makamı veya iktidardan bir parçayı işgal ettiği için,  insanlara üstünlük 

taslayanları göreceksiniz. Ne akılları, ne ahlakları, ne kültürleri kifayet etmediği halde 

nice akıllı, ahlaklı, bilgili ve kültürlü insanları küçük gören, onlara karşı kibirli, 

mağrur ve bencil davranarak çok kaba bir şekilde üstünlük taslamaya kalkışan 

zavallıları göreceksiniz. Ve anlayacaksınız ki demek yaşanan İslam’ın bilinmeyişi ve 

toplumda uygulanmayışıdır. Demek yaşanan bir aşağılık bir cahiliyedir. 
257 Hucurât, 13. 
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"Ancak mü'minler kardeştirler. O halde kardeşlerinizin arasını 

bulup barıştırın. Allah'tan korkun ki merhamet edilesiniz."258  

Hz. Peygamber Efendimiz de şöyle buyurmuştur:  

"Müslümanlar kardeştirler, birinin diğerine bir üstünlüğü yoktur. 

Üstünlük sâdece takvâ iledir". 

Kur'ân-ı Kerim pek çok ayetlerinde kan bağından çok iman bağının esas 

alınmasını ister. Ana baba bir kardeş olsalar bile, kâfirlerin kardeşliğini 

reddeder. Onun öğretisine göre insanların ve toplumların iyilik ve üstünlükleri 

yalnızca inançlarından, ahlak ve faziletlerinden, takvadan, yani hayatlarında 

Allah'ın emirlerine uyma, yasaklarından kaçma konusundaki titizliklerinden 

kaynaklanır. Bu bakış açısı inanca ve ahlaka yansıdığı gibi, sosyal ve hukukî 

düzenlemelere de yansımıştır. İnsanlar seçme ve seçilmede, devlet 

yönetiminde vazife almada, hukuk önünde, sosyal imkânlardan ve fırsatlardan 

istifadede hep eşittirler. İlke olarak İslâm'ın insan kavramında ırka dayalı bir 

üstünlük asla kabul edilmez.  

Allah Teâlâ dileseydi bütün insanları aynı ırktan, renkten, dilden ve 

dinden olarak da yaratabilirdi. Fakat öyle dilememiş, bilakis insanı 

farklılıklarla çeşitlendirmiş ve zenginleştirmiş, seçeneklerini artırmıştır. 

Maksadını kavrayacak akıl, yolunu seçecek irade vermiştir. Çünkü bu dünya, 

belli bir vakit kalınacak bir imtihan alanıdır. İnsanlar “ubudiyet” dediğimiz 

Allah Teâlâ’yı bilmede, sevmede ve itaat etmede sınanmaktadır. Tercihlerin 

varlığı, hatta çokluğu bu açıdan düşünüldüğünde gerçekten büyük bir 

zenginliktir. Kur’an’da görüleceği gibi bu farklılıklar tanışma, sevişme, 

yardımlaşma maksatlıdır ve bu bakımdan büyük önem arz ederler. 

Bir başka açıdan düşündüğümüzde hiç şüphesiz bu değişik ve farklı 

ırklar, Allah'ın ilminin, kudretinin, iradesinin ve azametinin birer alamet ve 

işaretleridirler.  Elbette bu ırklar, barış içinde birlikte yaşamanın kanun ve 

kurallarını da Allah Teâlâ’dan almışlardır. Almalıdırlar da. Zira İslam dini 

barışçı ve eşitlikçi adil bir hukuki düzendir. Doğrudan inanca dayalı 

olduğundan uygulamasını dünya ve ahiret mesuliyetinden alır. Onu uygulayan 
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bir devlet veya başka bir otorite olmasa bile inanan fertler kendi hayatlarında o 

kanunları gönüllü yaşarlar. Bu yüzden uygulama başarısı pratikte bütün hukuk 

düzenlemelerinden ve anlayışlardan üstündür. Çünkü hukuk, doğrudan iman 

ve ahlâk ile ilişkilidir. Bu iman, ahlak ve hukuk birlikteliği ilkesiyle İslam 

bunu sağlamıştır.  

Kur'ân-ı Kerimdeki ölçüler, ilkeler ve hukuki düzenlemeler Hz. 

Peygamber'in ve ashabının hayatında somut ifadesini bulmuştur. Daha sonraki 

devirlerde de akaid, kelam, fıkıh, ahlâk ve tasavvuf alanlarında eser veren 

âlimler tarafından bu hayat düsturları sürekli olarak vurgulanmıştır. O yüzden 

İslam’ın bilindiği ve yaşandığı yerlerde ırkçılık ve asabiyet en büyük zulüm 

sayılarak hep reddedilmiştir. Bu açıdan İslâm dini kendinden önceki bazı batıl 

ve muharref din ve kültürlerde bulunan ırkçı veya kast sistemine dayalı 

anlayışlarla mukayese edildiğinde inkılâpçıdır. Bu yüzden cahiliye o muazzam 

devrim karşısında aptallaşmış ve ahmakça bir tutum sergilemiştir.259   

Haksız Rekâbet    

Mekke'de kabileler birbirleriyle soy, mal ve siyasi etkinlikte reKâbet 

halindeydiler. Böyle olması da öteden beri görülen bir olay olarak olağan 

karşılanabilir. Ama bu reKâbet duyguları bazı insanları İslam’a karşı 

mücadeleye sevk ediyordu. Bu gibi durumlarda elinde yetki olan insanlar 

genellikle iki tavırla karşılaşır. Yakınları imkânlardan ayrıcalık ister, karşıtları 

ise imkânların yok olmasını ister. 

Yeni din yeni bir toplum yapısı oluşturabilirdi. Bu yüzden mevcut sosyal 

yapı ve statü bozulabilirdi. Çıkar çarkları kırılarak her şey alt üst olabilirdi. 

Çarkları kendi çıkarlarına göre ayarlamış olan muhafazakârlar, bu yüzden hep 

devrimlere karşı çıkarlar. Burada da bunun açık alamet veya örnekleri 

gözüküyordu. Çünkü İslam, bilindiği gibi herkesi bir tarağın dişleri gibi eşit 

tutar.260 "Sizin, Allah katında en şerefli ve değerli olanınız, Allah'tan 

(Allah'ın emirlerini yerine getirmemekten) en çok sakınanınızdır"261 der. 

Kureyş uluları ise kendileri için bir ayrıcalık, bir imtiyaz, bir aslan payı olarak 

                                                           
259 Bkz. TDV İslam Ansiklopedisi, Irkçılık md. 
260 Ahmed Ziyâüddin, Ramûzu'l Ehâdis, s. 238. 
261 Hucurat 13. 
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üstün hak tanımayan, kendilerini sıradan insanlarla eşit tutan bir dini nasıl 

benimseyebilirler, içlerine sindirebilirlerdi? 

 

Mesela imtiyaz isteyenlere örnek olarak Ebu Leheb’i gösterebiliriz. Onun 

Sevgili Peygamberimizden (sav) ayrıcalık istediğini, bu imtiyazı elde 

edemeyince onu reddettiğini biliyoruz. Olayı hatırlayalım mı? 

Peygamber Efendimizin (sav) amcası olan Ebu Leheb gelerek diyordu ki: 

- Ey Muhammed! Ben sana iman eder, Müslüman olursam, bana ne 

verilir? 

- Müslümanlara ne verilirse, sana da o verilir! 

- Onların üzerinde, benim için bir üstünlük olmayacak mı? 

- Daha ne istersin?    

- Benim şu sıradan insanlarla bir tutulacağım bu dine yuh olsun!262 

Yine Ebu Leheb şöyle demiştir: "Muhammed, bana, görmediğim 

birtakım şeyler vaad ediyor! Onların öldükten sonra olacağını söylüyor! O, bu 

vaatlerden başka, acaba ellerime, avucuma ne koydu? (Ellerine üfledikten 

sonra) Yuh sizlere! Ben sizde Muhammed'in söylediklerinden hiçbir şeyin 

mevcut olduğunu görmüyorum!"263 

Öte yandan Ebu Cehil de bu reKâbet duygularıyla Müslüman olmamıştı. 

Benî Ümeyye reKâbetini sürdüren Ebu Süfyan da son ana kadar beklemiş, 

bütün iddiaları bittikten sonra Müslüman olmuştur. İşte bu soy sop davası, 

kabilecilik asabiyeti ve çirkin reKâbet nelere sebep olurmuş görelim.  

Pek meşhurdur ki Kureyş aileleri arasında, öteden beri, birbirlerine karşı 

çekememezlik huyları ve üstünlük dâvaları vardı. Bunun için, Peygamberimizin 

(sav) Hâşim oğulları arasından peygamber olarak ortaya çıkması ile  Hâşim 

                                                           
262 Taberî, Tefsir, c. 20, s. 336, Kurtubi, Tefsir, c. 20, s. 235. 
263 İbn İshak, İbn Hişam, Sîre, c. 1, s. 376, Fahru'r-Râzî, Tefsir, c. 32, s. 167, Ebu'l-

Fidâ, Tefsir, c. 3, s. 87, Suyûtî, Dürru'l-mensûr, c. 6, s. 408. 
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oğulları ailesinin öteki ailelere karşı ezici bir üstünlük sağlayacağını düşünen 

diğer kabile büyükleri, bundan telaşlandılar ve sırf bu endişe, bu korku 

sebebiyle İslam’ı kabullenmekten uzak durdular. Nitekim Ebu Cehil bu yoldaki 

duygusunu açıklamaktan kendisini alamamıştı. Mugîre b. Şu'be derki: 

"Ben ve Ebu Cehil b. Hişam Mekke sokaklarından birisinde yürüyüp 

giderken, Resûlullah (a.s.) bizimle karşılaştı. Ebu Cehil'e: 

- Ey Hakem'in babası! Gel, Allah'a ve Allah'ın Resûlüne tâbi ol da, ben 

senin hakkında Allah'a dua edeyim? dedi. Ebu Cehil: 

- Yâ Muhammed! Sen ilahlarımıza dil uzatacak, onlara tapmaktan bizi 

men edeceksin, değil mi? Sen ancak tebliğ ettiğin şeylere şehadet getirmemizi 

isteyeceksin, değil mi? Vallahi, ben söylediğin şeylerin hak ve gerçek olduğunu 

bilseydim, sana tâbi olurdum, dedi.  

Resûlullah (sav) ayrılıp gidince bana dönüp: 

- Vallahi, ben iyi biliyorum ki; onun söyledikleri hak ve gerçektir.  

- Peki niye kabul etmedin! 

- Kusay oğulları 'Kâbe'nin hicâbe hizmeti bizdedir’ dediler. Biz, 'Evet!' 

dedik. Onlar, 'Nedve hizmeti bizdedir’ dediler. Biz, 'Evet!' dedik. Onlar, 'Liva 

hizmeti bizdedir' dediler. Biz, 'Evet!' dedik. Onlar, 'Hac mevsiminde sikâye 

hizmeti bizdedir’ dediler. Biz, 'Evet!' dedik. Sonra, onlar halka yemek 

yedirdiler, biz de yedirdik. Öyle ki, atbaşı beraber oluncaya kadar, onlarla 

yarıştık durduk. Onlar, şimdi, 'Bizden bir peygamber de var" dediler. Hayır! 

Vallahi, işte buna 'Evet' diyemeyeceğim.264 

Başka bir seferinde de şöyle demişti:  

“Biz ve Abdi Menaf oğulları, şeref ve şan hususunda şimdiye kadar 

                                                           
264 İbn İshak, Kitâbu'l-mübtedâ ve'l-meb'as, c. 5, s. 191, Beyhakî, Delâil, c. 2, s. 206-

207, İbn Seyyid, Uyûnu'l-eser, c. 1, s. 111-112, Zehebî, Târîhu'l-İslâm, s. 161, Ebu'l-

Fidâ, el-Bidâye ve'n-nihâye, c. 3, s. 64-65, İbn Ebf Şeybe'den naklen Alâuddin Ali, 

Kenzu'l-ummâl, c. 14, s. 39-40. 
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reKâbet ederek çekiştik durduk. Onlar halka yemek yedirdiler, biz de yemek 

yedirdik. Onlar arabuluculuk ederek diyet yüklendiler, biz de arabuluculuk 

ederek diyet yüklendik. Onlar halka bağışta bulundular, biz de bağışta 

bulunduk. Onlarla kulak kulağa giden iki yarış atı durumuna gelince, onlar, 

'İşte, bizden, kendisine gökten vahiy gelen bir peygamber de var!' dediler. Biz 

bunun dengini nereden bulup onların dengine ulaşacağız? Vallahi, biz hiçbir 

zaman ona inanmayız, onu tasdik etmeyiz! Ta ki O’na vahiy geldiği gibi, bize 

de vahiy gelinceye kadar!"265       

Müminlere Bakış Açıları 

Müşriklerin İslam’a karşı tepkilerinden birisi de Müslümanlara hakaret 

nazarı ile bakarak küçük görmeleri ve aşağılamalarıdır. Onların fakirlikleri ile 

alay ettiklerini görmüştük. Üstüne üstlük onlara göre Müslüman olmak, 

beyinsiz olmak ve hakareti hak etmektir.   

Aslına bakılırsa müşrikler müslümanları iki yönden küçük görüyorlardı. 

İlki, atalarının yolunu terk etmeleri idi. Onlara göre bu terk ediş başlı başına 

bir düşüncesizlik, beyinsizlikti. Toplumu kamplaştıran bir ayrılıkçı hareket 

olarak huzuru, birliği, düzeni bozan bir fitneydi. Elbette böyle düşünmelerinin 

yukarıda anlatmaya çalıştığımız gibi siyasi, idari ve ekonomik başka sebepler 

de vardı. Ama daha çok da müminleri fakir ve yoksu oldukları için küçük 

görüyorlardı. Çünkü ilk Müslüman olanlar genellikle gelir düzeyi toplumun en 

altında olan fakirler, yabancılar ve azatlı kölelerdi. Daha beteri ise, bir 

müşriğin elinde henüz köle olarak bulunanlardı. Malum köleler bir mal 

sayılırlardı. Alınıp satılan bir eşya kabul edilen bu insanların cemiyette bir 

değeri yoktu.  

Daha önce “Sosyal Sebepler” başlığı altında görmüştük, hatırlatıp 

geçelim: Peygamberlerin tevhit mücadelesi tarihine bakıldığında görülen bir 

gerçek, her devirde İslam’ın davetine genellikle ilk önce bu tür toplumun en 

fakir ve ezilmiş insanlarının iltifat edip benimsemeleri ve iman etmeleridir. 

İkinci olarak gençler görülür. Çünkü bu iki sınıftan ilkinin iman ettiğinde 

kaybedecek bir statüsü, bir konumu, bir çıkarı yoktur. Gençler ise idealist 

                                                           
265 Halebî, İnsânu'l-uyûn, c. 1, s. 497. Bkz. M. Asım Köksal, İslam Tarihi, Köksal 

Yayıncılık: 1/291-296. 
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olurlar. Gerçeği gördüklerinde teslim olur, menfaati ve çeşitli ayak oyunlarını 

düşünmezlerdi.  

Kur’an’a baktığımızda bu çirkin tavrın ilk örneğini Hz. Nuh’un davetine 

karşı yapılmış görüyoruz. Evet, müşriklerin Hz. Nuh (a.s.)'ın Peygamberliğini 

kabul etmeyiş sebeplerinden birisi de, Hz. Nuh (a.s.)'a iman edenlerin, 

işçilerden, çiftçilerden ve küçük meslek erbabından olan fakir kimseler; yani 

zayıf kabul ettikleri mustaz'aflardan ibaret olmasıydı. Bütün şirk ehli gibi onlar 

da müminlerin inandığı prensipler üzerinde düşünmek yerine, bu şekilde çeşitli 

bahaneler buluyorlardı. Hz. Nuh (a.s.) ve ona inanan fakir fukaranın 

kendilerinden faziletli olabileceği ve daha doğru düşünebileceği ihtimalini hiç 

mi hiç akıllarına getirmiyorlardı. Bunun neticesi olarak Hz. Nuh (a.s.) ve ona 

inananları yalancı sayıyorlardı:  

“Getirdiğin bilgiler doğru olsa, seni ilk tasdik edenler bizler olurdu! 

Bunun üzerine, Nuh'un kavminden ileri gelen kâfirler şöyle dediler: ‘Seni 

ancak bizim gibi bir beşer olarak görüyoruz. İçimizden, düşünmeden 

hareket eden basit görüşlü alt tabakadan olan kimselerden başkasının 

sana tâbi olduğunu görmüyoruz. Ve sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de 

görmüyoruz. Bilâkis, sizin yalancılar olduğunuzu düşünüyoruz’"266. 

Cahiliyenin yaşandığı her yerde olduğu gibi İslam’ın doğuşu sırasında 

da Araplarda ve Kureyşlilerde çok çirkin, çok kaba bir ırkçılık ve asabiyet 

vardı. Toplumun varlıklı ve güya soylu kesimleri kendilerini üstün görüyor, 

toplumun geri kalan fakirlerini küçük görerek aşağılıyor, onlarla birlikte 

oturamayı gurur ve kibirlerine yediremiyorlardı. Hatta Arap olmayanları 

muhatap bile almıyorlardı. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz (sav)’in 

etrafında genellikle onların horladıkları kimseler bulununca, bunu da onun 

davetini dinlememeye bir sebep gibi gösteriyorlardı.  

Nitekim Peygamber Efendimiz (sav)’den konuşma talebi gelince bu 

ekâbir takımı Peygamberimizden (sav) sadece kendilerine ayrılmış özel 

meclisler kurmasını ve fakirleri, yabancıları kendileriyle konuşurken o 

meclisten uzaklaştırmasını istemişlerdi.  Şu olay çok meşhurdur: Kureyş'in 

ileri gelenlerinden bir takımları Kâbe’de otururken Hz. Peygamberin yanından 
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geçiyorlardı. Baktılar ki onun yanında Suheyb, Sinan, Bilâl, Ammâr ve benzeri 

diğer fakir, yabancı, köle veya azatlı köle müslümanlar bulunuyor. Gurur ve 

kibir dolu bir tavırla dediler ki: 

- Ey Muhammed, sen kavminden vazgeçtin de bunlara mı razı oldun? 

Biz bunların arkasından mı gideceğiz? Bunları yanından kovsan, biz senin 

meclisine gelir konuşuruz, belki de uyarız.  

Resulullah (sav) buyurdu ki: 

- "Ben müminleri kovmam"267  

- O halde biz geldiğimiz zaman bunları yanından uzaklaştır, gittiğimiz 

zaman istersen tekrar yanında oturt. 

Hz. Ömer kendisinde olduğu gibi belki Kur’an-ı Kerimi duyar ve 

Resulullah (sav)ı dinlerlerse kalpleri yumuşayabilir ümidiyle dedi ki: 

- Ey Allah'ın Resulü, öyle yapsan da bir baksak, görelim netice ne 

olacak? 

Peygamber Efendimiz (sav) de bu fikri kabul etti. Bu sefer onlar ısrarla 

bunun yazılmasını istediler. Resulullah (sav) da yazılması için bir sayfa ile Hz. 

Ali'yi çağırttı. İşte o zaman şu âyet nazil oldu:  

“Sırf Allah'ın rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua 

edenleri huzurundan kovma. Onların hesabından sen sorumlu değilsin, 

onlar da senin hesabından sorumlu değiller. Onları yanından kovduğun 

takdirde zalimlerden olursun.”268 

Bu uyarı üzerine Resulullah (sav) derhal sayfayı atmıştır. Hz. Ömer de 

sözünden dolayı pişman olarak özür dilemiştir. 

Selman ve Habbab (ra) demişlerdir ki:  

                                                           
267 Şuarâ, 114 
268 En’am, 52. 
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- Bu âyet bizler hakkında nazil oldu, Resulullah bizimle beraber oturur 

ve dizimiz mübarek dizine dokununcaya kadar kendisine yaklaşırdık. İstediği 

zaman yanımızdan kalkardı. Sonra Kehf sûresinde "Nefsini, sabah akşam 

Rablerine rızasını isteyerek yalvaranlarla beraber tut"2 âyeti nazil oldu. 

Artık bundan sonra biz kalkmadan kendisi kalkmayı terk buyurdu ve dedi ki: 

“"Hamdolsun o Allah'a ki, ümmetimden bir kavim ile beraber nefsime 

sabrettirerek oturmamı bana emretmeden beni öldürmedi. Hayat sizinle, ölüm 

sizinle".269 

Öyle ya, cahiliye ortamında yetişmiş böylesine kaba saba insanlar, ham 

ruhlar, üstünlük ve şerefin bedende, soy sopta, maddi servette değil, imanda, 

ahlakta, ilimde, gönülde, yani ilahî değerler ve manevi zenginliklerde 

olduğunu nerden bilecekler! Nerden bilecekler insanda renklerin, dillerin, 

soyların, boyların ayrı ayrı olması,270 Allah (azze ve celle)’ın varlığının, 

birliğinin, ilminin, gücünün, kudretinin bir delilidir. Evet, soy sop ilmini 

bilmek iyidir, akrabayı tanımak ve ilgilenmek, arayı açmamak iyidir. 

Soysuzluk kötülenmiştir.271 Ama ırk üstünlüğüne inanarak ırkçılık yapmak,3 

soy sopla öğünmek, şiddetle yasaklanmıştır. 4 Kur’an’a kulak vermeyen kalbi 

kilitliler, Kur’an’ı tefekkür ve tedebbür etmeyen gözleri kör, kulakları sağır 

lanetliler,5 Allah Teâlâ’nın isteklerini nerden bilecekler? 

Tefsir kitaplarında yukarıdaki âyetin, Uyeyne b. Hısn272 ve arkadaşları 

hakkında inmiş olduğu da yazılır. Ancak öyle olursa bu ayetlerin Medenî 

olması gerekir. Olay şöyle nakledilir:  

                                                           
2 Kehf, 18/28 
269 Bkz. Elmalılı Hamdi Yazır, ilgili ayetin tefsiri 
270 Rum, 22; Fatır, 27-28; Furkan 4; Hucurat, 13 
271 Kalem, 13 
3 Hucurat, 13 
4 Tekasür, 1-7 
5 Muhammed, 23-24 
272 Fezâre kabilesinin reisi. Çok kaba bir bedevî olarak tanınan Uyeyne’nin müslüman 

olmadan önce ve sonraki dönemlerde Peygamberimize ve Müslümanlara yaptığı 

düşmanlıklar, verdiği zarar ve ziyanlar, ettiği kabalıklara dair birçok rivayet nakledilir. 

Müellefei kuluptandır. Müslüman olmuş, sonra irtidat etmiş, tekrar Müslüman 

olmuştur. Bazı tarhçiler onu münafıklardan sayar, bazıları irtidat ederek öldüğünü 
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Rasulullah (s.a.v.)'ın yanında Selmân-ı Fârisî ve bir grup fakir 

müslüman vardı. Tatlı tatlı sohbet ediyorlardı. Derken birden Uyeyne b. Hısn 

ve arkadaşları geldiler. Selman'ın üzerinde yünden bir aba vardı. Abanın 

içinde terlemişti. Terden ıslanın aba haliyle yünsü yünsü kokuyordu. Uyeyne 

Peygamberimize (sav)  dedi ki:  

- Bunların kokusu seni rahatsız etmiyor mu? Biz Mudar'ın ileri gelenleri 

ve liderleriyiz. Biz müslüman olursak herkes müslüman olur. Senin peşinden 

gitmekten bizi sadece bunlar alıkoyuyorlar. Onları yanından uzaklaştır ki sana 

uyalım. Ya da, bize başka, onlara başka bir meclis ayır.  

Rasulullah (sav) onların isteklerini yerine getirmeye yeltenince o 

sahabiler meclisten mahzun olarak ayrıldılar. Fakat anında şu âyet indi: 

“Rızâsını dileyerek sabah akşam rablerine dua edenlerle olmak için 

elinden gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek 

gözlerini onlardan çevirme! Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü 

arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme!” (Kehf, 28) 

Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz Efendimiz (sav) çıkıp o fakirleri 

aramaya başladı. Onları görünce yanlarına oturdu ve şöyle dedi:   

- O Allah'a hamdolsun ki ümmetimin içinde bana nefsimi kendileriyle 

beraber tutmamı emrettiği kimseler yarattı. O gafiller, Allah'ın emrini terk edip 

hevâ ve heveslerine uymuşlardır. Onun işi boşa gitmiş, yok ve helak olmuştur. 

Tefsir âlimleri şöyle der: Rasulullah (sav)  kendilerine tabi olan 

kabilelerin de imana gelmesi için,  ileri gelenlerin iman etmesini çok arzu 

ediyordu. Yoksa asla dünya zinetini istemiyordu. Bundan dolayı, müşriklerin 

ileri gelenlerinden ve büyüklerinden yüz çevirip fakir müminlere yönelmesi 

emredildi. Böylece bilindi ki üstünlük ve şeref, dünya malında ve ziynetinde 

değil, ırk, soy ve boyda değil, gönül ziynetindedir, iman ve takvadadır, bunun 

alameti olarak görünen güzel ahlâktadır. Servet ve mevki sahipleri öne alınıp 

yoksullar arkaya itilemez. Servetleriyle kibirlenen zenginlerin hatırı için fakir 

                                                                                                                                            

söylerlerse de çoğunluk Müslüman olarak vefat ettiğini söyleyerek sahabeden sayar. 

Hakkında derli toplu bilgi için bkz: Bünyamin Erul, DİA, 42/ 240-242. 



375 

 

müslümanlar ihmal edilemez. Allah’ın âyetlerini ayırım gözetmeden herkese 

okunmalıdır. İlâhî mesajdan kimin daha çok yararlanacağını ancak Allah bilir.  

Ne Yüce Bir Seviye 

Yeri gelmişken bu konuya benzer yaşanan çok önemli bir olayı 

anlatalım. Bir gün Peygamberimiz (sav) Kureyş müşriklerinin ulularından, 

yanında bulunan Velid b. Mugîre'yi İslâmiyete davet ettiği ve  

- Söylediklerimde bir sakınca görüyor musun? Diye sordu. O: 

- Hayır, diyordu 

Bu cevap karşısında Peygamberimizin (sav) onun Müslüman olmasını 

umdu ve hararetle onu dine davet için konuşuyordu.  Tam bu sırada, yani tabiri 

caizse zurnanın zırt dediği yerde âmâ olan Abdullah İbn Ümmi Mektum geldi 

ve: 

-  Yâ Rasûlallah, beni irşad et! Allah'ın sana öğrettiği şeylerden bana da 

öğret, demeye başladı.  

Gözleri görmediği için Peygamberimizden kendisine Kur'ân okumasını 

isteyip duruyordu. Onun böyle araya girip sözünü kesmesi, Velid b. 

Mugîre'nin Müslüman olması hakkındaki ümidini boşa çıkarabilecek kadar 

kendisini meşgul etmesi, Peygamberimizin (sav) canını sıktı, biraz bunalttı. Bu 

sebeple ona yüzünü ekşitti, yönünü öte çevirdi. Bu arada davet ettiği adam da 

kalktı gitti. Görme engelli sahabi ise işin farkında değildi, ha bire isteğini 

tekrar ediyordu. Peygamberimiz (sav) de yüzünü ekşiterek çekip evine gitti. 

Bunun üzerine, Yüce Allah indirdiği Abese sûresinde Peygamberimizi (sav) 

şöyle uyardı:  

“Surat astı ve yüz çevirip döndü. Yanına âma geldi diye. Ne 

bileceksin sen, belki o arınacak? Yahut öğüt alacak da bu öğüt, kendisine 

fayda verecek. Fakat o kendisini yeterli görüp tenezzül etmeyene gelince, 

sen onunla ilgileniyorsun! Onun arınmamasından sana ne? Fakat koşarak 

sana gelene, Allah'tan sakınarak gelmişken, sen onunla ilgilenmiyorsun! 

Asla olmaz böyle şey! Kur'an ayetleri birer hatırlatmadır, öğüttür. 
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Dileyen onu düşünüp öğüt Alır. Sahifeler içindedirler, değerli, şanslı, 

yükseltilen ve tertemiz tutulan (sahifeler), taşıyıcıların ellerindedirler. 

(Allah'a göre) değerli ve çok iyi (yazıcı ve taşıyıcıların).”273 

Hz. Peygamber bu olaydan sonra ibni Ümmü Mektub'a iltifat eder ve 

onu korurdu. Gördüğü her yerde ona şöyle takılırdı: "Ey hakkında Rabbimin 

beni azarladığı adam, hoş geldin, merhaba!” Hz. Peygamber (sav) hicretten 

sonra sefer veya savaş sebebiyle şehri terk ederken onu iki kere Medine'ye 

kendisinin yerine vekil tayin etmiştir. 

Konumuzla ilgili önemli bir örnektir bu olay. Kur’an-ı Kerîm’in insana 

bakışını açıklayan önemli bir örnektir. Ama bu ayetleri bir de Seyyid Kutub’un 

dilinden dinlemeliyiz. Tefsir okumalarımda hayran kaldığım, adeta 

çarpıldığım bir kompozisyondur bu. Uzun ve müthiş bir değerlendirme, 

hepsini buraya almam münasip olmaz! Size bir özet sunacağım: 

“Bu olayla ilgili olarak inen bu yönlendirme gerçekten büyük bir 

olaydır. İlk bakışta ortaya çıkanın çok ötesinde bir büyüklüğe sahiptir. Bu ve 

onun yeryüzünde yerleştirmeyi hedeflediği gerçek bir mucizedir. Onun 

insanlığın hayatına bilfiil kazandırılması ve bunun meydana getirdiği etkiler 

gerçekten bir mucizedir. Belki de bu İslam’ın ilk mucizesi ve aynı zamanda en 

büyük mucizesidir. Fakat bu yönlendirme Kur'an'ın ilahi metoduna bağlı 

olarak ferdî bir olaydan sonra bu şekilde verilmektedir. Kur'an bu ilahi metodu 

gereği bireysel olayları ve sınırlı ilgileri, sınırsız gerçeği ve şaşmaz sistemi 

yerleştirmek için bir fırsat, bir araç olarak kullanmaktadır. 

Bu yönlendirmenin burada yerleştirmeyi hedeflediği gerçek, İslam’ın ta 

kendisidir. Bu gerçek sadece bir insana nasıl davranılacağını, insanların bir 

kesimine nasıl muamele edileceğini göstermekten ibaret değildir. Bu gerçek 

insanların hayattaki tüm işleri nasıl düzenleyecekleri, nasıl değerlendirecekleri 

ile ilgilidir. Ölçme ve değerlendirmenin kriterlerini nereden almaları gerektiği 

ile ilgilidir: Yeryüzünde yaşayan insanlar değerlerini ve ölçülerini, yalın, 

semavi, ilahi ölçülerden almalıdırlar. Bu kıstaslar, bu kriterleronlara gökten 

gelmelidir. Üzerinde yaşadıkları hayatın şartları ile sınırlı olmamalıdır. 

Hayatlarının düzenleri ile bağımlı olmamalıdır. Bu düzenler ve şartlarla sınırlı 

                                                           
273 Abese, 1-16. 
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olan düşüncelerinden kaynaklanmamalıdır. Değilse, insan da toplum da 

yanılır, yanlışa düşer. Bir gün gelir, o yanılgı ve yanlışlar normale dönüşür. 

İslam olmasaydı, bundan kurtulmak mümkün değildi! 

Bu gerçekten büyük bir iştir!  

Aynı zamanda gerçekten zor bir iştir. İnsanların yeryüzünde gökten 

gelen değerlerle yaşamaları, yeryüzünün değerlerine karşı bağımsız ve bu 

değerlerden kaynaklanan baskılara karşı özgür yaşamaları gerçekten zor bir 

iştir. İnsanların pratik hayatlarından kaynaklanan şartların ve baskıların 

hepsinden sıyrılması zordur. İnsanın karşılaştığı zorluklar, yaşam şartlarından, 

hayatlarının bağlarından, çevrelerinin geleneklerinden, tarihlerin tortularından 

ve insanı sağlam bir şekilde yere bağlayan yeryüzünün ölçülerini, değerlerini 

ve düşüncelerini gönüllere ağır biçimde yerleştiren diğer şartları hesaba 

kattığımızda onlarla baş etmenin ne kadar zor olduğunu daha iyi anlarız. Hz. 

Peygamber Rabbinden böyle bir uyarılmaya ihtiyaç duymasını kavradığımızda 

bu işin önemini ve zorluğunu daha iyi anlayabiliriz.  Bizzat Hz. Peygamberin 

kendisi uyarıya ve yönlendirmeye muhatap olmuştur.  Eğer Hz. Muhammed 

(sav) o üstün kişiliği, büyüklüğü ve yüceliği ile bu konuda uyarıya muhatap 

oluyorsa, burada çok önemli, çok büyük bir mesele vardır demektir. O da 

insanların değerlerini ve ölçülerini yeryüzünün sosyal realitelerinden 

kaynaklanan değerlerinden ve ölçülerinden bağımsız bir şekilde, gökten 

almalarıdır. İşte en büyük mesele budur. Yoksa peygamber olsa bile, kendi 

görüşü ile harekette yanılabilir.  

Yüce Allah diyor ki: "Sizin Allah katında en değerliniz, en çok takva 

sahibi olanınızdır." (Hucurat 13)  

İşte insanın değerini artıran veya düşüren biricik değer budur. Bu 

değerin, yeryüzünün şartları ve durumları ile hiçbir ilgisi yoktur. Ne var ki 

insanlar yeryüzünde yaşamaktadırlar ve birbirlerine birçok bağlarla bağlı 

bulunmaktadırlar ve bu bağların kendi hayatlarında yerine göre bir ağırlığı bir 

değeri ve bir çekiciliği bulunmaktadır. Sonra insanlar soy gibi, güç gibi, mal 

gibi başka değerlere de yer vermekte, günlük hayatlarında bunlarla düşüp 

kalkmaktadırlar. Sonra bu değerlerin dağılımından kaynaklanan birtakım 

pratik ilişkiler de doğmaktadır. Bu ilişkilerin bir kısmı ekonomiktir, bir kısmı 
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değildir. İşte bu değerlerden insanların birbirlerine karşı konumları 

farklılaşmakta ve yeryüzünün değerlerine göre bazıları bazılarına üstün 

gelmekte öne çıkmaktadır. Sonra İslam geliyor. Onlara diyor ki: "Sizin Allah 

katında en hayırlınız, en değerliniz en çok takva sahibi olanlarınızdır."  

Böylece insanların hayatındaki büyüklük adına oluşan tüm değerleri 

elinin tersi ile itiyor. Bunların hepsinin yerine doğrudan gökten alınan ve 

göğün ölçüsünde kabul edilen tek ölçü olan yeni değerlere onları bağlıyor. 

Sonra bu olay oluyor. Bu olay söz konusu değerin yerleştirilmesi için bir fırsat 

kabul ediliyor. Bu vesile ile temel ilke belirleniyor. Ölçü ve değer göğün 

ölçüsü ve değeridir.  

Öyleyse İslam ümmetinin insanların ortaya koyduğu ve alıştığı her 

şeyden elini çekmesi, yeryüzünden kaynaklanan ilişkilerden, değerlerden, 

düşüncelerden ölçülerden kurtulması gerekir.  Yoksa farkında olmadan 

insanların değerini benimser, alır uygular, zaman içinde yanlışa dalar gider. 

Onu kurtaracak tek ölçü, ilahî ölçüyü esas almaktır.  

Allah aşkına söyleyin, bu ayetler olmasaydı, kim Peygamber 

Efendimizin (sav) yaptığına yanlış diyebilirdi? Onu kim uyarabilirdi?  

Fakir ve âma bir adam olan ibni Ümmü Mektum Hz. Peygambere 

geliyor. Bu arada Peygamber Kureyş'in ileri gelenlerinden bir toplulukla 

meşguldür. Onları islama çağırmaktadır. Onların Müslüman olması ile islamın 

Mekke'de karşılaştığı zorluk ve sıkıntının hafifleyeceğini bunların İslam’a 

yararlı olacaklarını ummaktadır.  Çünkü bu büyükler peygamberin yolunda 

duruyor, insanları ondan uzaklaştırıyor ve ona birtakım çetin tuzaklar kurarak 

açıkça onu Mekke'de dondurmak istiyorlardı. 

Hz. Peygamber işte bu kadar önemli olan bu toplulukla uğraşırken fakir 

ve âma bir adam geliyor. Burada peygamber kendisi ve çıkarı için değil, İslam 

ve İslam’ın çıkarı için uğraşıyor. Eğer bu topluluk Müslüman olursa 

Mekke'deki davanın önündeki, yolundaki zorlu engeller, sivri dikenler 

temizlenmiş olacak ve bundan sonra İslam Mekke çevresine yayılacaktı. İşte 

bu adam geliyor ve Hz. Peygambere diyor ki: "Ey Allah'ın elçisi, bana da 

oku, bana da öğret, Allah'ın sana öğrettiklerinden."  
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Rasulullah'ın içinde bulunduğu şartları ve kiminle uğraştığını belki de 

bile bile bu sözlerini tekrar ediyor. Hz. Peygamber ikide bir sözünün ve 

çabasının kesilmesinden rahatsız oluyor ve adamın görmediği yüzünde 

hoşnutsuzluk ifadeleri beliriyor. Yüzünü ekşitiyor ve onunla ilgilenmiyor. 

Fakir ve kimsesiz olan ve kendisini bu büyük işten alıkoyan adama aldırmıyor. 

Çünkü uğraştığı şeyin ardında davası ve dini için büyük umutlar besliyor. 

Aslında o bunlarla uğraşırken dininin zafere ulaşmasını arzu etmektedir. 

Çağrısına karşı samimiyetini, İslam’ın çıkarına bağlılığını ve onun yayılması 

için aşırı isteğini ortaya koyuyor. Biz de olsak, “bunda ne var ki?” deriz,  öyle 

değil mi? 

Ama öyle değilmiş! İşte tam bu sırada gök meseleye el koyuyor. 

Meseleye el koyuyor ki bu konudaki kesin hükmünü belirlesin. Değerlerin 

kendisi ile ölçüldüğü kriterleri belirlesin. Dünya şartlarını ve değerlerini 

tümüyle bir kenara itsin. İsterse bu şartlar ve değerlendirmeler insanların 

ölçüleri ile belirlenen ve davanın çıkarını gözeten ölçüler olsun. İsterse bu 

ölçüler; insanlığın efendisi Hz. Muhammed belirlemiş olsun. Sübhanellah!” 

Seyyit Kutub’un edebiyatçı üslubu kelimeleri gergef gibi dokuyarak 

devam ediyor ve ayetlerdeki duyguyu tonlarına uygun kelimelerle vurguluyor. 

Biz burada bırakıyoruz. Sadece dikkat çektiği bir noktayı önemine binaen 

analım: Bu açıklamayı İslam davetinin içinde yaşadığı bu zor şartlar içinde 

Kureyş'in büyüklerine karşı bomba tesiri yapabilecek böyle bir açıklamayı 

ancak bir peygamber yapabilir. Zira bu çevre, bu ortam insanların soyları, 

malları, makamları ve kuvvetleri ile övündükleri ve piyasada bunların 

dışındaki hiçbir değerin önemsenmediği bir karaktere sahiptiler. Resulullah 

(sallallahu aleyhi vesellem) açık seçik bildirmiştir:  

“Allah (azze ve celle) katında en şerefliniz, takvada en ileri olanınızdır. 

Arabın aceme (arap olmayana) bir üstünlüğü yoktur. Acemin de Arap üzerine 

bir üstünlüğü yoktur. Siyah derili olanın beyaz derili olana, beyazın da siyah 

üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir.”274 

                                                           
274 Rudanî, Cemu’l Fevaid, 2/160 (3634). Maalesef İslam’ın devlet ve toplumunu 

kaybederek kendi medeniyetinden çıkıp Batı medeniyetine girdiği günden beri bu 

cahili değerler tekrar nüksetmiş ve ikinci cahiliye dönemi sayılacak günümüzde 
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 Kibir Ve İnatlaşma 

O gün Mekke’de ileri gelen müşriklerin sert tepkilerinin altında yatan 

sebeplerden birisi de kişilerin gurur ve kibir gibi kötü huylar elinde zebun 

olmalarıdır. Bunun tipik bir örneğini, Mekkeli müşriklerin peygamberimiz ve 

İslamiyet hakkında bilgi almak ve soru sormak için yahudilere başvurup 

danışma olayında görürüz. Bu olayın Kehf suresinin inmesine sebep olduğunu 

biliyoruz. Medine döneminde de Yahudiler Sevgili Peygamberimiz (sav) ile 

savaşmak için Mekke’de Hendek / Ahzap harbi için asker toplama çalışmaları 

esnasında aynı çirkin yanlışı yaptıkları çok meşhurdur. Kısaca zikredelim 

isterseniz. İbn Abbâs anlatıyor:  

“Kureyş müşrikleri en-Nadr İbnu'l-Hâris ve Ukbe İbn Ebî Muayt'ı 

Medine'de bulunan yahudi hahamlarına gönderdiler ve onlara şöyle dediler:  

- Yahudi hahamlarına Muhammed'i sorun. Onun niteliklerini onlara 

söyleyin, sözlerini nakledin. Onlar ilk kitapların sahipleridir. Bizde olmayan 

peygamber haberleri onlarda vardır. 

Bu iki kişi Mekke'den yola çıktılar ve Medine-i Münevvere'ye gelerek 

buradaki yahudi hahamlarına Hz. Muhammed'in (sav) vasıflarını anlatıp 

sözlerinden bir kısmını onlara hikâye ettiler ve dediler ki:  

- Sizler Tevrat ehlisiniz, bizlerden iyi bilirsiniz. O yüzden size sormaya 

geldik. Muhammed'in (sav) bu iddiasında doğru olup olmadığını biliyor 

musunuz?  

Yahudi hahamları şöyle akıl verdiler:  

- Şimdi size söyleyeceğimiz üç şeyi ona sorun. Eğer onları bilirse o 

Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Yok, eğer bilemezse, bilin ki o 

                                                                                                                                            

yeniden sosyal değerlerde bir ölçü haline gelmiştir. Müslümanların çoğunluğu artık 

ırkı, rengi, dili, coğrafyayı, serveti, makam ve mansıbı bir üstün değer sayarak 

sahiplerine ona göre değer vermeye başlamışlardır. Ölçünün iman ve takva olduğu 

unutulmuştur. Bugün dahi yaşanan bu cahiliyeyi ancak Allah Teâla’nın ayetleri 

ortadan kaldırabilir. O yüzden davetin ve tebliğin ana kaynağı ve kıstası Kur’an-ı 

Kerim olmalıdır. 
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bir sahtekârdır, kendi kendine uyduruyor; onun hakkında ne istiyorsanız onu 

yapın. Ona çok eski zamanlarda geçmiş gençleri sorun; durumları neydi? 

Onların gerçekten garip, şaşırtıcı bir haberleri vardır. Ona çok dolaşan ve 

yeryüzünün doğularına, batılarına kadar ulaşıp hakim olan adamı sorun; haberi 

neydi? Bir de ona “ruh o nedir?” diye sorun. Şayet size bunları “şöyle şöyle” 

haber verirse, bilin ki o peygamberdir, ona tâbi olun. Yok, eğer haber 

veremezse bilin ki kendiliğinden uyduruyor, onun hakkında neyi uygun 

görüyorsanız öyle yapın! 

Nadr ve Ukbe Medine'den ayrılıp Mekke'ye Kureyş'in yanına döndüler 

ve hahamların onlara verdikleri soruları ve cevaplarını anlattılar ve dediler ki: 

- Ey Kureyş topluluğu, size Muhammed ile aranızı ayıracak şeyi 

getirdik. Yahudi bilginleri bize, şunları ona sormamızı emrettiler.  

Bunun üzerine Kureyşliler Hz. Peygamber (sa)'e geldiler, yahudi 

hahamlarının sormalarını istedikleri soruları sordular ve:  

- Ey Muhammed, bize bunlardan haber ver bakalım, dediler.  

Hz. Peygamber (sa) de "İnşaallah" demeyi unutarak:  

- Sorduklarınızın cevabını size yarın haber vereceğim, buyurdu.  

Bunun üzerine Kureyşliler yanından ayrılarak heyecanla yarını 

beklemeye başladılar. Ne var ki aradan on beş gece geçti, fakat Hz. 

Muhammed (sav) onlara bir türlü cevap veremiyordu. Çünkü Allah Teâlâ 

kendisine bu konularda bir vahiy göndermiyordu. Vahiy meleği dostu Cebrail 

de kendisine gelmiyordu.  

Haliyle Mekkeliler kendi aralarında konuşmaya başlamışlardı. Müthiş 

bir yaygara kopararak mağrurane şöyle diyorlardı:  

- Muhammed bize “yarın haber vereceğim” diye vaatte bulundu. Bugün 

on beş gün oldu, halâ sorduklarımızdan hiçbiri hakkında bize herhangi bir 

haber getirmedi, demekki yalan söylüyormuş!  
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Elbette vahyin gelmemesi, Hz. Peygamber (sa)'i çok üzdü, Mekkelilerin 

konuşmaları ona ağır geldi. Sonunda Cibrîl geldi ve Allah Tealâ'dan Kehf 

Sûresi'ni getirdi. O surede ona sordukları cevaplar vardı. Bir de uyarı vardı: 

Müşriklerin söylediklerine üzülmemeliydi. Bir de ileride yapacağı işler için 

“inşallah / Allah dilerse, izin verirse” demeliydi.  

Hz. Peygamber (sav) Efendimiz ayrıca merakla sordu:  

- Ey Cibrîl, bize gelmedin ve biz senin hakkında üzüldük! 

Cevabın Meryem Suresinin 64. ayetiyle verilmesi ilginçtir: 

- “Biz ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bu 

ikisi arasındaki her şey O'nundur. Rabbin ise asla unutkan değildir."275 

Aldıkları doğru cevaba rağmen Mekke ekâbirleri imana gelmemişlerdir. 

Sormak lazım değil mi, madem inanmayacaktınız da bu iki akıllı adamınızı ta 

Medine’ye kadar niye yordunuz? Neydi o akıl danışmalar ve neden gereği 

yapılmadı? Demek ki iman da bir ilahî lütuftur, tek başına akıl doğru yolu 

bulmaya yetmiyor. İyi niyetle isteme iradesini göstermek gerekiyor. Bunları 

düşündükçe iman lütuf ve ikramına karşı Allah Teâla’ya ne kadar şükretsek 

azdır! 

Müşrikler bu gibi batıl inançlar, çirkin huylar ve kötü duygularla Hz. 

Peygambere (sav)  ve tebliğ ettiği dine karşı mücadele ettiler, yeni dinin 

mensuplarına eza ve cefada bulundular. Müslümanları önce hor ve hakîr 

gördüler. Sonra da baktılar ki her ne kötülük yaparlarsa keselerine kalacak, o 

zaman giderek artan bir şiddetle eziyet ve işkence yapmaktan utanıp 

çekinmediler. Bir tedhiş hareketiyle herkesin gözünü korkutmak istediler. 

Müslümanlar için zulüm sıradan işlerden olmaya başladı. Onları inançlarından 

döndürmek için her türlü baskı uyguladılar. Fakat hep hüsrana uğradılar, 

durmadan yayılan bu din karşısında acze düştüler. Başarısızlıkları arttıkça 

kuduran İslam düşmanları, eziyet ve işkencelerini sürekli artırdılar. Mekke'yi 

onlar için yaşanmaz kıldılar. Müslümanları vatanlarından hicrete mecbur 

                                                           
275 Kurtubî, age. X, 226. Nakleden, Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, 2/582-583.  
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ettiler. Hatta dinin liderini öldürerek ortadan kaldırmak için birçok suikast 

hazırladılar.  

Allah'ın inayetiyle onların hilelerinden haberdar olan Hz. Resulullah 

(sav) onların tuzaklarına düşmedi. Sabırla davasına devam etti. Saldırgan 

zalimlere fiilen karşılık vermedi. Muhalifleri O'na ve ashabına karşı savaş 

açtılar. Hatta ilerleyen yıllarda dayanılmaz işkencelerin yanında birçok can 

kaybı da oldu. Ne pahasına olursa olsun, Sevgili Peygamberimizin (sav)  emri, 

onlara fiilen karşılık vermemekti. Pasif direnişe ve muhalefete devam ettiler. 

Bunun sebebini ileride açıklayacağız. Peygamberimizin riyasetinde devam 

eden İslamî hareket her türlü insanlık dışı eziyet ve işkencelere rağmen 

ilerlemeye devam etti ve nihayetinde karşısındakilere galip geldi. Vatanından 

ayrılmak zorunda bırakılan, kutsal göç anlamında hicrete tabi tutulan 

Müslümanlar, yeni beldelerinde kendi toplumlarını oluşturup devletlerini 

kurdular. İnen ayetlerin aydınlığında yeryüzüne yep yeni, pırıl pırıl bir 

medeniyet inşa ediyorlardı.  Üstlerine insafsızca saldıran düşmanlarını cihat 

meydanlarında mağlup ettiler. Sadece düşmanlarına değil, onların batıl ve 

hurafe olan dinlerine, fısk ve fuhuş, kan ve zulüm içinde ahlaksızca yaşadıkları 

hayat tarzlarına da galip geldiler ve bir gün geldi, zorla çıkarıldıkları 

şehirlerine muzaffer ordularla geri döndüler. Evet, küfür insanı ne kadar 

alçaltırsa, iman ve ahlak da o kadar yüceltir. Bunu bütün dünyaya yaşayarak 

gösterdiler. 

Küfür İnsanı Alçaltır İman Yüceltir 

Hiç şüphesiz insanın değeri ve diğer mahlûkata üstünlüğü iman iledir ve 

bunun korunması ancak takva ile olacaktır. Yani Allah Teâlâ’nın varlığına, 

birliğine, uluhiyyet ve hakimiyyetine iman ile O’nun son peygamberi Hz. 

Muhammed (sav) Efendimizin Allah Teâlâ’nın elçisi olarak O’nun katından 

getirdiği her habere ayrı ayrı iman ve ikrar etmesi ve iman ettiği esasları ihlas 

ve samimiyetle hayatına uygulaması ile olacaktır. Bu imanın tam ve kâmil 

olabilmesi için O yaratıcının bilinmesi yanında ayrıca O’nun sevilmesi ve 

sayılması, yani O’na ibadet ve itaat edilmesi de gerçekleşmiş olacaktır. Hatta 

zarar ve ziyandan kurtuluş için, tıpkı “Asr” suresinde açıklandığı gibi, bu iman 

ve salih amelin yanına bu dini başkalarına da anlatma, tebliğ ve tavsiye etme 

ve bu uğurda gelecek eza ve cefalara, işkence ve azaplara katlanma, vazifesini 
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yapma yolunda kendi içinden veya dışından gelen engellere dayanma, direnme 

ve yoluna devam etme de olacaktır.276 

Yoksa Kur’an-ı Kerîm, “en güzel şekil ve kıvamında”277 yaratılan bu 

insanın, varoluş gayesinden uzaklaştığı anda, “aşağıların aşağısına” atılmış 

olacağını bildirmiş278 ve “çok büyük ve acı bir azap ile sonsuza kadar 

cezalandırılacağını ifade etmiştir: “İnkâra saplanan kâfirleri ise ister uyar 

ister uyarma onlar için birdir, imana gelmezler.”279 

Küfür kelimesinin lügat mânası "örtme"dir, kâfir de "örten" demektir. 

Ektiği tohumun üzerini toprakla örttüğünden dolayı çiftçi için de Arapçada 

“kâfir” kelimesi kullanılmıştır. Din dilinde küfür, "hak dinin getirdiği 

gerçekleri kabul etmemek, onların üstünü örtmek, yok saymak"tır. Dilimizdeki 

"inkâr etmek" tabiri bu mânaya diğer kelimelerden daha uygun düşmektedir.  

Âyetin niteliklerini verdiği "inkâr edenler", hak din karşısındaki 

olumsuz düşüncelerini ve tutumlarını gizlemeyen, tercihlerim açıkça 

inançsızlık ve ret yönünde kullanan, zaman geçtikçe inkârcılıkla şartlanan, 

başka düşüncelere ve inançlara, bu arada hak dine kulaklarını tıkayan, göz ve 

                                                           
276 “Bismillâhirrahmânirrahîm. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. 

Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve 

sabrı tavsiye edenler müstesnadır” (Asr Suresi 1-3).  Mehmet Âkif’in sûreyle ilgili bir 

manzumesi şöyledir: 

 

Hâlikın nâ-mütenâhî adı var en başı «Hak»  

Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak  

Hani ashâb-ı kirâm ayrılalım derlerken  

Mutlaka sûre-i ve’l-asr’ı okurmuş bu neden?  

Çünkü meknûn o büyük sûrede esrâr-ı felâh  

Başta iman-ı hakîkî geliyor sonra salâh  

Sonra hak sonra sebât: İşte kuzum insanlık  

Dördü birleşti mi yoktur sana hüsrân artık. 

 
277 Tîn, 4 
278 Tin,5  
279 Bakara 6.   Burada inkâra saplananlardan maksad, Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi 

imana gelmeyeceklerini Allahın bildiği muayyen kâfirlerdir. Bütün kâfirler değildir. 

Zira bu ayetler indiğinde kâfir olan çok insan daha sonra iman etmiştir. Bunu çelişki 

olarak anlamak yanlıştır. 
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gönüllerini kapayan kimselerdir. Kulakları, dikkat ve idrakleri ilâhî irşada 

kapalı olan inkârcılara nasihat ve uyarının fayda vermeyeceği, uyarıların ancak 

gerçeği arayan ve Allah kelâmını dinleyenler üzerinde etkili olacağı açıktır. 

Hz. Peygamber inkârcılarla çok meşgul olmuş, onları İslam’a davet 

ederek iman ehline katılmalarını istemiş, gayretlerinin fayda vermediğini 

gördükçe de üzülmüştür. Bu sebeple Allah Teâlâ zaman zaman peygamberine 

iman-küfür gerçeğini anlatarak onu teselli ve teskin edip âdeta şöyle demiştir: 

"Habîbim! Bütün gayretlerine rağmen onların inkârdan vazgeçip imana 

gelmemelerinin kusuru sende ve tebliğ ettiğin dinde değildir, kusur kendi irade 

ve tercihleriyle inkârlarında ısrar eden, kulaklarını hak söze kapalı 

tutanlardadır. Sen ne kadar uğraşırsan uğraş böyle kâfirler iman 

etmeyeceklerdir."280 

“Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine 

de bir perde inmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır.”281  

Yüce Allah'ın onların kalpleri ile kulaklarını mühürlemesi ve gözlerine 

perde çekmesi, uyarıyı umursamamalarına, uyarılmanın ya da uyarılmamanın 

kendileri için aynı şey haline gelmesine uygun düşen bir ceza türüdür. 

Sebebine gelince burada sabit ve kesin bir eylemin, yani kalpleri ve kulakları 

mühürleme ile gözlere perde çekme eyleminin gerisinde beliren katı, hak ve 

hakikate karşı karanlık ve donmuş bir kalp ve işlemez bir akıl ile karşılaşıyor 

olmamızdır.282 

                                                           
280 Bkz. Kur’an Yolu Tefsiri, 1/ 22. 
281 Bakara 7. Benzer ayetler için bkz. 61,5; 6,110; 4,155. 
282 Burada “Allah böyle yapıyorsa, kulun suçu ne? Onu niye cezalandırıyor?” gibi 

cehaletten kaynaklanan ve sık karşılaşılan bir soruya cevap yazalım. Böylece kitap 

boyunca yazılan ayetlere de doğru bir bakış açısı sunmuş olalım: “Kur'ân-ı Kerîm'de 

insanların doğru yoldan sapmaları (dalâlet) veya doğru yolu bulmaları (hidayet), iyilik 

veya kötülük yapmaları, bunlardan birini tercih etmeleri (irade, meşîet); hakikate his, 

düşünce ve idrak kapılarını kapamaları (mühürleme, perdeleme) sonucunu doğuran 

fiiller birçok âyette Allah'a nispet edilmekte, Allah'ın onlara böyle yaptığı, yaptırdığı 

ifade edilmektedir. Allah Teâlâ ilim, hikmet ve adalet sahibi olduğuna göre hem 

kullarına, onların irade ve etkileri olmadan günah işletmesi, onları doğru yoldan 
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saptırması, kalplerini mühürlemesi hem de bunlardan dolayı kullarını ayıplaması, 

cezalandırması düşünülemez.  

 

Aynca pek çok âyet ve hadiste kulların iradelerinden, belli alanlarda hürriyete sahip 

olduklarından ve serbest tercihleriyle yapıp ettiklerinin iyi veya kötü sonucunu elde 

edeceklerinden söz edilmektedir. Aklın hükmünü ve naklin (vahiy) rehberliğini 

birlikte değerlendiren ehli sünnet âlimleri şöyle bir sonuç çıkarmışlardır:  

 

Kader Allah'ın ezeldeki bilgisi ve hükmü, kaza ise yaratılmışlar âleminde kaderin 

icrasıdır, yerini bulması ve uygulanmasıdır. Kulların hür ve serbest bulundukları 

alanda ne yapacaklarını, neyi tercih edeceklerini ezelde bilen Allah Teâlâ, o alanda 

kader ve kazâsını bu hür tercihe uygun kılmıştır. Bu düzeni kuran güç ve irade, 

varlıklara mahiyet ve özelliklerini veren yaratıcıdır. Bu noktadan bakıldığında kulun 

serbest iradesiyle yaptığı fiiller de dâhil olmak üzere her şey, O'nun ilim ve iradesine 

uygun olarak oluşmakta ve gerçekleşmektedir. O istemeseydi kul irade ve tercih sahibi 

olamazdı; hayrı veya şerri, doğruyu veya yanlışı, küfrü veya imanı tercih edemezdi; 

kulağını hak davetine açamaz veya tıkayamazdı. Bu anlamda "hidayete erdiren, 

saptıran, mühürleyen, hayrı veya şerri işleten Allah'tır." Bu makro düzeyden mikro 

düzeye inilerek kulun hayatı, idrak ve şuuru içinde olup biten davranışlara 

bakıldığında, kula ait hürriyet, irade ve tercih ortaya çıkmakta, etkili olmaktadır. 

  

Davranışları değerlendirmeye, aidiyeti tespite böyle yaklaşıldığında, doğru veya yanlış 

yola giren, hayır veya şer işleyen, mümin veya kâfir olan, idrakini sınırlayıp karartanın 

vs. kulun kendisi olduğu anlaşılmaktadır. Ayet ve hadisler farklı üslûplarla bu iki bakış 

açısını da dile getirmekte, gerçeğin her iki yönden de görünüşünü vermektedir. 

Nitekim Nisa sûresinin 155. âyetinde kâfirlerin kalplerinin kılıflanması veya 

mühürlenmesi, onların irade ve tercihlerini bu yönde kullanmış olmalarına 

bağlanmıştır. Yûsuf sûresinin 105. âyetinde de kâfirlerin yer ve göklerde mevcut olup 

Allah'ın varlık ve birliğini gösteren nice delili (âyet) görmemek için yüzlerini çevirip 

geçtikleri ifade edilmiş, böylece "kalplerin kılıflanması ve mühürlenmesi"nin 

mânasına, sebebine ve bu oluşta kulun tesirine ışık tutulmuştur. Şu hadîs-i şerif de 

konuya bir başka yönden açıklık getirmektedir:  

 

"Mümin bir günah İşlediğinde onun kalbinde bir nokta oluşturur. Kul tövbe eder, 

günahı terkeder ve pişmanlık duyarsa kalbinden o lekeyi siler; aksine günaha devam 

eder ve arttınrsa leke de artar, sonunda bütün kalbini kaplar ve kilitler. Allah'ın 

"Hayır! Doğrusu şudur ki, yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp 

karartmışür"[Mutaffîfîn 83/14] buyruğundaki "karartma"dan maksat budur.[ 

Tirmizî, "Tefsir", 5; İbn Mace, "Zühd", 29.] 

 

Sonuç olarak insanlara ceza ve azap görmelerini gerektiren günahları işleten, onları 

buna mecbur barakan Allah değildir. Onlara irade, tercih, güç gibi imkânları ve 

kabiliyetleri veren Allah'tır. Bunları O'nun rızâsı veya gazabı yönünde kullanan, 
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İnsanı yaratan şöyle buyurur: “Allah katında, yeryüzündeki yürüyen 

ve sürünen canlıların en kötüsü, gerçeği akletmeyen sağırlar ve 

dilsizlerdir.”283  

İnsanlara verilen bilgi edinme ve akıl yürüterek bilgiden yeni bilgilere 

ulaşma kabiliyeti doğru kullanıldığı takdirde yaratıcı Allah'ın varlık ve 

birliğine kolayca ulaşmak mümkündür. Çünkü yerlerde ve göklerde yaratılan 

her varlık birer ayet ve işaret olarak bu hakikati haykırmaktadır. Kuvve 

halinde, yani potansiyel olarak insanda mevcut olan bu bilgiye rağmen onun 

buna gözünü kapaması ve Allah'a ortak koşması, O'nu bırakıp başka varlıklara 

tapınması veya itaat etmesi veya her şeyin kendiliğinden ve bir tesadüf sonucu 

oluştuğuna inanması "bile bile şirk koşmak ve inkâr etmek" sayılmaktadır. 

Çünkü bu inanç ve anlayış, bu inkâr ve şirk, insanın fıtrat ve tabiatına, 

kabiliyet ve potansiyel bilgisine ters düşmektedir. Yani insanlığına ters 

düşmektedir.  

Muhammed es-Sabûnî “Safvetu’t Tefasîr” isimli eserinde bu ayetlerin 

açılımını çok net söylüyor: “Yaratıkların ve yeryüzünde yürüyen hayvanların 

en kötüsü, hakkı işitmeyen sağırlar ve hakkı söylemeyen dilsizlerdir. Bunlar, 

kişinin hayırla şerri birbirinden ayırma gücü olan aklı kaybedenleridir. Bu 

âyet, Abdüddar oğullarından bir grup hakkında inmiştir. Onlar: "Biz, 

Muhammed'in getirdiklerine karşı sağır ve dilsiziz" diyor ve Ebu Cehil ile 

birlikte Rasulullah'a karşı savaşmaya yöneliyorlardı. Âyet, kâfirlerin köpekten, 

domuzdan ve eşekten daha kötü olduklarını bildirmek suretiyle onları son 

derece şiddetle yermektedir. Çünkü onlar duyu organlarından istifade 

etmediler. Böylece her adîden daha âdi oldular.” 

Bazıları bu ifadeleri ağır bulduklarını söylüyorlar. Elbette ağırdır. Ama 

bu söz, Allah Teâlâ’nın kelamını tenkit anlamında söylenmiş ise çok 

sorunludur. Bunu söyleyen, insanı yaratan Yüce Yaratıcının sözünü 

beğenmemek veya çirkin görmek anlamında söylemişse, çok tehlikelidir. 

                                                                                                                                            

sarfeden -ki, bu sarfa "kesb" denilmiştir- insandır. Dünyadan göçüp giderken insanın 

elinde ya cennetin anahtarı ya da cehennemin ateşi vardır. Bunları o kesbetmiştir. 

Dünya hayatı, sermayesi ömür olan bir ticarettir, bunlar da kulun elde ettiği kazanç 

veya uğradığı zarardır. (Kur’an Yolu Tefsiri, 1/22-24.) 
283 Enfal, 22. 



388 

 

Açıkça söyleyelim, o insan Müslüman ise onu dinden çıkarır. Ama aldığı 

cahili eğitimle pozitivist ve materyalist Batı Kültürü ile yetişmiş nice maddeci 

düşünce zebunu sözde Müslümanlar, bu ayete hayretle bakarak, manasını 

kabul edilemez aşırılıkta bulurlar. Onlar bu kafa yapılarıyla neredeyse 

Müslümanlar için dedikleri “fundamantalist, kökten dinci, aşırı dinci” 

suçlamalarını Allah Teâla için dahi diyeceklerdir, neuzü billah! 

Oysa bu küfrün sahibi, Allah Teâlâ’nın bütün açıklamalarına ve onca 

ayet ve mucizelerine rağmen hala iman etmeyerek Peygamber'e sırt çevirip 

emirlerine burun kıvırmaktır. Bu tutum, değerlendirme yeteneğini 

kaybetmemiş bir kalbi ve düşünen bir aklı bulunan herhangi bir insanın 

yeltenemeyeceği çok çirkin bir davranış olacaktır. Bu noktada "canlılar" 

deyimi tam da yerine oturmaktadır. Ayette geçen “ed-devvab”, “yürüyen ve 

sürünen canlılar” demektir ve insanları da kapsamaktadır. Çünkü insanlar da 

yeryüzünde kımıldar, deprenir, yürür ve yer değiştirirler. Ancak bu deyim 

genellikle hayvanlar için kullanılır. Aşağılama anlamı da buradan 

kaynaklanmaktadır zaten.  

Bu deyimin bu şekilde belirsiz bırakılması manaya daha bir genellik 

kazandırıyor ve "düşünmeyen, gerçeği kavramayan sağır ve dilsizler" grubuna 

hayvanlık kisvesini giydiriyor. Bu anlam, duygu ve düşüncede bu şekilde 

canlanıyor. Hiç kuşku yok, onlar böyledirler. Bu anlamda onlar hayvandırlar. 

Hatta hayvanların en kötüsüdürler. Çünkü hayvanların kulakları var, ancak 

sadece birtakım anlaşılmaz sesler işitirler. Dilleri var, ama anlaşılır sesler 

çıkaramazlar.284 Ne var ki, hayvanlar, zorunlu yaşayışlarına ilişkin durumlarda 

fıtratları yardımıyla kendileri için doğru olan yolu takip ederler. Ama şu 

`hayvanlar', hiçbir yararını görmedikleri kavrama yeteneklerine 

dayanmaktadırlar. Evet, onlar kesinlikle canlıların en kötüleridirler: 

                                                           
284 Biz bazı kitaplarımızda hayvanların da, insanlarda olduğu gibi gelişmiş olmasa da, 

kendi aralarında basit de olsa bir dillerinin olduğunu ve bir takım seslerle birbirleriyle 

iletişim kurabildiklerini yazmıştık. Kur’an-ı Kerimde “Neml” ve “Hüdhüd” örnekleri 

vardır. Modern zamanlarda bu konuda yeni çalışmalar ve bir kısım tespitlerin 

olduğunu biliyoruz. O yüzden sözlerimizin bu kayıtla kabul edilmesini rica ederiz. 
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"Allah katında canlıların en kötüsü düşünmeyen, gerçeği 

kavramayan sağır ve dilsizlerdir."285 

Dahası var: “Biz cehennem için cinlerden ve insanlardan öyle 

kimseler yarattık ki onların kalbleri vardır ama bu kalblerle idrâk 

etmezler, gözleri vardır onlarla görmezler, kulakları vardır onlarla 

işitmezler. Hâsılı onlar hayvanlar gibi, hatta onlardan da şaşkındırlar. 

İşte asıl gafil olanlar onlardır.”286 

İnsan için acı ifadelerdir bunlar! Acı, ama haklı. Çünkü onlar 

kendilerine verilmiş bulunan akıl ve kalplerini, tıpkı aydın kalplerin yaptıkları 

gibi yapmamışlar,  peygamberlerin görev ve amaçlarını açıklayan delillerini 

anlamaya ve kavramaya açmamışlardır. Allah'ın bu evrendeki ayetlerini 

görmek için gözlerini açmamışlardır. Yüce Allah'ın okunan ayetlerini 

dinlemek için onlara kulak vermemişlerdir. Onlar kendilerine verilmiş bulunan 

bu cihazları asıl amaçlarında kullanmak yerine boş işlere vermişler ve onları 

gereği gibi kullanmamışlar, gayesiz ve faydasız bırakmışlardır. Gaflet içinde 

ve düşünmeden yaşayıp gitmişlerdir. 

Buradaki kalp, göz ve kulak kelimeleri, aslında duyma, hissetme, 

algılama, düşünme, kavrama, bilme gibi insanı bilgiye, tefekküre ve imana 

götüren temel insanî yetenekleri ifade etmektedir. Nitekim "kavrama" 

kelimesiyle çevrilen “fıkıh” da sıradan bir bilmeden ziyade "bir şeyin 

mahiyetini, künhünü temelden ve doğru olarak anlayıp kavramak" demektir. 

Kur'ân-ı Kerîm'de insanın akıl sahibi, düşünen ve bilen bir varlık 

olmasına büyük önem verilmiş, her vesile ile insanın bu yönü harekete 

geçirilmeye, yararlı ve verimli kılınmaya çalışılmıştır. Kur'an'da akıl kelimesi 

isim olarak geçmemekle beraber -hepsi de "akletme, aklını kullanma, düşünüp 

taşınma" anlamında olmak üzere- çeşitti fiil kalıplarıyla kırk dokuz âyette bu 

kavram tekrar edilmiştir. Yüzlerce âyette geçen kalb (çoğulu kulûb) 

kelimesiyle birlikte fuâd (çoğulu ef’ide), lüb (çoğulu elbâb), basiret (çoğulu 

basâir) kelimeleri de düşünme ve bilme melekelerini ifade eder. Ayrıca nazar, 

re'y, tedebbür, tefekkür, i'tibar, zikir ve tezekkür mastarından fiillerle yine 

                                                           
285 Enfal 22. Ayetlerin tefsirinde Seyyit Kutub’un ifadelerinin özetidir. 
286 A’raf, 179. Benzer ayetler için bkz. 46,26; 2,18; 8,23; 22,46; 2,171 
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insanın zihnî melekelerini doğru ve verimli bir şekilde kullanmasının 

gerekliliği sık sık vurgulanmıştır.  

Bu âyetlerde daha çok insanın derunî, vicdanî âlemine ve gönül 

dünyasına hitap edilerek insanoğlu, en basitinden en karmaşığına, en 

somutundan en soyutuna kadar kendisini kuşatan bütün varlıklar üzerinde; 

keza insanlığın var oluşundan akıbetinin ne olacağına varıncaya kadar olmuş 

ve olacak şeyler üzerinde düşünüp taşınmaya ve bunlardan dersler çıkarmaya 

çağırılmıştır. Fakat konumuz olan âyet-i kerîmede de belirtildiği gibi, Allah 

insanlara gerçekleri, iyilik ve güzellikleri görme, işitme, anlayıp kavrama 

yeteneklerini vermiş olmasına rağmen öyleleri vardır ki onlar bu yeteneklerini 

yaratılış amacına uygun bir şekilde ve doğru olarak kullanmazlar. Bu sebeple 

de cehenneme atılmaları sonucunu doğuracak olan yanlış inançlara sapar, kötü 

işler yaparlar. Âyet birinci derecede Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan 

müşrikleri tehdit etmekle birlikte evrensel anlam ve uyarılar da içermektedir. 

Bu sebepledir ki, âyette söz konusu yeteneklerini doğru kullanmayanlar 

hayvan sürülerine benzetilmiş, hatta onlardan daha şaşkın, daha akılsız 

oldukları bildirilmiştir. Zira hayvanların da duyu organları olmakla birlikte 

duyu verilerini kullanarak bunlardan bilgi üretme, hüküm çıkarma, 

bilinenlerden yola çıkarak bilinmeyenlere ulaşma gibi aklî ve zihinî faaliyetler 

gösterme ve sonuçta zihnini doğru bilgi ve inançlarla ve hayatını güzel 

davranışlarla süsleme imkânları bulunmamaktadır.  

İşte böyle bir imkâna sahip olarak yaratıldıkları halde, bu imkânı doğru 

ve yerinde kullanmayan insanlar âyette hayvanlardan daha akılsız olarak 

nitelenmiştir. Eğer insanın dinî hayatını ve değerler dünyasını ilgilendiren 

görüş, düşünce, inanç ve ahlâkı, tutum ve davranışları hayvanlarla ortak yanını 

oluşturan yeme, içme, şehvet, öfke gibi bayağı duygu ve tutkularının tesiriyle 

yön değiştirmeye başlamışsa, artık bu insan, aklının kontrolünden çıkmış, 

güdülerinin hâkimiyetine girmiştir. Böyle bir insan artık fiilen diğer 

canlılardan daha aşağı bir duruma düşmüş, gerçek mutluluk ve kurtuluş 

sebeplerinden uzaklaşarak gaflet ve dalâlete sapmış demektir.  

Kur'ân-ı Kerîm'in çeşitli vesilelerle bize bildirdiğine göre yüce Allah, 

böyle bir durumdan korunmaları için insanlara inanç ve amel dünyasını 
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belirlemek üzere başlıca iki imkân vermiştir: Akıl ve vahiy.287 Peki, insan 

kendine bahşedilen bu nimetleri kullanmazsa geriye ne kalır? Siz söyleyin, 

geriye canlı türünün an alçağı ve sapığı kalmaz mı? 

Bunlar etraflarını kuşatan Allah'ın evrendeki ve hayattaki ayetlerini 

umursamamışlardır. Kendilerinin ve başkalarının başından geçen olaylardan 

habersiz yaşamışlar ve bu olaylardaki Allah'ın gücünü kudretini 

görmemişlerdir. İşte bunlar hayvan gibidirler. Hatta onlardan da daha 

sapıktırlar. Çünkü hayvanların doğuştan gelen yol gösterici içgüdüleri vardır. 

Cinler ve insanlar ise, anlayışlı bir kalp, görebilen bir göz, dinleyebilen bir 

kulak ile donatılmışlardır. Onlar, gerçeği kavramak için kalplerini, gözlerini ve 

kulaklarını açmadıklarında, hayatın önünden aldırmadan geçip gittiklerinde, 

kalplerini onun asıl anlamını ve amacını kavramak için kullanmadıklarında, 

gözleri ile hayatın manzaralarını ve gerçeklerini görmediklerinde, kulakları ile 

hayatın duygularını ve mesajlarını derleyip toplamadıklarında, evet, işte bütün 

bu durumlarda onlar, sadece yönlendirici fıtratlarından kaynaklanan içgüdüleri 

ile başbaşa bırakılan hayvanlardan daha sapıktırlar!288  

Niçin yaratılmıştı bunlar? Allah Teâla’yı bilme, sevme ve ona kulluk 

için. Böyle bir sınav için varolmuşlardı. Peki, bunlar ne yapıyorlar? Bu 

halleriyle neden cehennemin yakıtı olmasınlar? Zalimler için yaşasın 

cehennem! Allah’ın lanetine uğrayan bu “güya insanlar”, bu “mecazî 

insanlar”289, yeryüzünde “alçakça” yaşamaya mahkûm edilmiştir.290 

Varacakları yer de cehennem ateşidir. Ne kötü bir yer! 

Kâfirlerin değersizliği hakkında Kur’an-ı Kerîm’in yüzlerce ayetini 

sıralayabiliriz, ama biz bu kadarını bile yazmaktan korktuk. Kitabın hacmini 

büyütür diye endişe ettik. Bu yüzden söz konusu ayetlerin bazılarının içeriğini 

ifade etmekl yetinelim: 

Kâfirler Allah Teâlâ’nın katında değersizdirler, çünkü onca ayet ve 

mucizelere rağmen Allah Teâlâ’ya ve ayetlerine, ayetlerin anlattığı dine, iman 

                                                           
287 Bkz. Kur’an Yolu,  2/ 493-495. 
288 Bkz. Seyyid Kutup,  Fi Zilali’l Kur’an, ilgili ayetin tefsiri. 
289 Abese, 18. 
290 Tevbe, 29. 
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esaslarına, ibadet ve şeriata iman etmezler. Peygamberleri tanımazlar. 

Şeytana dostturlar. Dine ve dindarlara düşmandırlar. Nankördürler. Dünyaya 

düşkündürler. Yaratıkların en kötüleridir. Hayırlı işler yapsalar bile iman 

olmadığından ahirette bir işe yaramaz. Dünyada ve ahirette azap görürler. Bu 

konularla ilgili ayetleri gerek Kur’an fihristlerinden, gerek Kur’an 

aramalarından çok rahat bulabiliriz. 

Şimdi yeniden siyere dönecek olursak şöyle diyebiliriz: Burada önemli 

iki soru var; ilki, Müslümanlara karşı bu tepkiler sırasıyla neydiler ve nasıl 

gerçekleşmişlerdi? Bunun değerlendirilmesini nasıl yapabiliriz? Bunu “Tepki 

Çeşitleri” başlığı altında göreceğiz. İkincisi de bu tepkilere, özellikle de eziyet 

ve işkencelere Peygamber Efendimiz (sav) neden hep sabırla karşılık verdi, 

pasif direnişe geçti de fiilen karşılık vermedi, işkence edenlerle savaşmadı? 

Neden kendisiyle savaşanlara savaş açmadı? Bunun için izin isteyen ashabına 

neden izin vermedi ve hep “sabredin ashabım, Allah bu işi tamamlayacaktır” 

diyerek ümit verdi? Bunun sebebi hikmeti ne idi? İsterseniz imdi de bu konuyu 

biraz açalım. 
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TEPKİ ÇEŞİTLERİ 

 

 

 

 

Her Davet Tepki Görür 

Daha önce de yazıldığı gibi Resulullah (sav) Efendimiz, üç yıl insanları 

İslam’a gizlice davet etti ve dinini gizli gizli yaymaya çalıştı. Bir zaman sonra 

Mekke'de artık İslam’ın gizlenecek bir yanı kalmayıp da herkes tarafından 

duyulup konuşulur olunca durum değişti. Allah Teâlâ Peygamberine verdiği 

bir emirle artık bu davetin açıkça ilanını istedi. İşte o emirler: 

"Sana enırolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir!”291 

"Önce en yakın hısımlarını uyar. Sana uyan mü'minlere merhamet 

kanadını ger."292 

Buraya kadar olan macerayı ve müşriklerin bu davete verdikleri tepkinin 

sebeplerini bir önceki konuda “Niçin İnanmadılar?”  başlığı altında inceledik. 

Şimdi yeni bir konuya geçiyoruz: Neydi bu tepkiler? Nasıl başladı, hangi 

aşamalardan geçerek hangi neticeleri doğurdu. Bunun karşısında alınan 

tedbirler neydi? Şimdi bunları görmeye çalışalım. 

Biliyoruz ki açık davetten sonra müslümanlar hafiften başlayıp gittikçe 

ağırlaşan tonda bir tepki ile karşılaştılar. Artık Kur’an tabiriyle “imtihan”, 

“sınama” başladı. Bu imtihan ilk önce ilgisizlikle başlıyor, alay ve aşağılama 

ile devam ediyor, giderek eziyet ve işkencelerle korku, şiddet, baskı ve 

zulümlere dönüşüyordu. Bu tür acıların ve korkuların yanında açlık ve 

ayrılıklar da vardı. Ancak bu işkenceler zahirde zordu, zahmetti, acıydı ama 

                                                           
291 Hicr, 15/94. 
292 Şuarâ, 26/214-215. 
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hakikatte bir rahmet ve nimet idi!  

Nasıl mı? 

Çünkü bunun sonucunda kim doğrudur, kim yalancıdır ortaya çıkıyordu. 

Hak ile batıl, temiz ile pis, pak ile kirli belli oluyordu. Tıpkı altının ateşe 

atılarak cürufundan temizlenmesi, som altına dönüşmesi gibiydi imtihan. 

Tahtalar sağlam olmalıydı ki onlarla yapılan gemi de sağlam olsun ve 

fırtınalara dayanabilsin idi. Çünkü sağlam bir toplum, adil ve güçlü bir devlet, 

olgun bir medeniyet ancak böyle kurulabilirdi. Dünya ve ahiret saadeti buna 

bağlıydı. Yani sınama, deneme, imtihandan geçme her zaman gerekli idi. Bu 

Allah Teâla’nın bir âdeti, bir sünneti / kanunu idi. Nitekim Rabbimiz şöyle 

buyurmaktadır: 

"Elif, Lâm, Mîm. İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece "biz de 

îman ettik" demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? Ant olsun ki, biz 

onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları 

da ortaya çıkaracak, yalancıları da ortaya çıkaracaktır."293 

Rasûlullah (sav)'in ashabı sırf akideleri yüzünden birçok sıkıntılara, 

şiddete maruz kaldılar, birçok durumlarla imtihandan geçirildiler. Bunlar az 

ileride işlenecektir. Şimdi sosyolojik bir gerçeği tekrar hatırlatmış olalım ki, 

her zaman imtihan gerçeğine hazır olalım.  

Nedir mi o? 

İşte şu ilâhî kanun; her davet, her dava mutlaka tepki görür! 

Hz. Âdem’den bu yana tevhit mücadelesini sürdüren Peygamberler, 

tebliğ vazifelerini yerine getirirlerken, çeşitli sıkıntılarla, eziyet ve 

işkencelerle, sürgün ve suikastlarla karşılaşmışlardır. Ama hiç bir zaman 

yollarından sapmamışlar ve davalarından taviz vermemişlerdir. Hayatları bu 

hususta ibretli olaylarla doludur. İslâm'ın mâruz kaldığı bu olaylardan tarih 

kitaplarında genişçe söz edilmektedir.  

                                                           
293 Ankebût, 29/1-3. 
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Bunu yadırgamıyoruz. Sebeplerini daha önce açıklamıştık. Burada 

neticeyi görelim. İnsan zayıf bir varlıktır, zafiyetleri de ortadadır. Bencillik ve 

sahiplenme onun en önemli özelliklerindendir. Tarih boyunca her din, her 

ideoloji, her nizamın başına benzer olaylar gelmiştir.  Bu yüzden böyle bir 

başlangıcı kanıksamışızdır. Her din ve sistem kendini muhafaza etmek için, 

kendisini yok edecek bir başkasının ortaya çıkarak hayat sürmesine müsaade 

etmez. Eğer yeni bir din veya dava başarılı olur ve kendisine taraftar 

bulabilirse, eski yerleşik din, yeni olana zulmeder. Nerede azınlık varsa, 

çoğunluktaki kültür ya da etnik grup onları yok etmeye çalışır; başarısızlığa 

uğradığında da zulme ve baskıya başvurur. Bir çoğunluk için azınlığı yok 

ederek genişlemeye çalışmak bir varlık belirtisidir. Bu bir yerde doğal bir 

tepkidir. Yanlıştır fakat bir gerçektir. Burada haksız olarak zorlama, 

hukuksuzluğu dayatmaa, baskı ve zulümlerle neticeye ulaşma, bunun için 

cebir ve şiddet kullanma hep vardır. Kureyş'in Sevgili Peygamberimiz (sav) ve 

ashab-ı kirama (ra) yaptıkları da maalesef budur! Şimdi bunun nasıl olduğunu 

görmeye çalışalım. 

Tepki Çeşitleri 

Yukarıda anlattığımız bahanelerle Mekke'li müşrikler Hz. Peygamber (sav)'e 

ve dinine girenlere şiddetle karşı koydular. Önceleri yalnız bırakmak, ciddiye 

almamak, alay etmek, aşağılamak yolunu tuttular. Fakat etrafında köle, zayıf ve 

fakirlerin teşkil ettiği müminler halkasının gittikçe genişlemeye başladığını görünce 

tavırlarını değiştirerek baskı uygulamaya, cebir ve şiddet kullanarak önlemeye, zulüm 

ve işkence etmeye, giderek cana suikast ile müminleri öldürmeye teşebbüs ettiler. 

Yani hafiften başlattıkları eziyet ve işkenceleri, davetin yayılması oranında 

ağırlaştırarak mala ve cana suikasta kadar vardırdılar. Bu tepki çeşitlerini şu örnekleri 

vererek sıralayabiliriz: Alay ve aşağılama ile başlayan eziyet ve acı vermeler, daha 

sonra hakaret ve sövmelerden geçerek, insanlık dışı fiilî tecavüze dönüşmüş, dövme, 

boynuna ip atarak sokaklarda teşhir etme, tutuklama, aç susuz bırakma, kırbaçlama, 

çölde sıcak kumlara atma ve üstüne taşlar ve kayalar koyma, çıplak vücutları ateşe 

yatırma, ateşle dağlama, yanan hasıra sararak yükseklerden yuvarlama, ilişkileri 

keserek ekonomik ve sosyal ambargo koyma ve suikast ile öldürmeye varan çok acı 

işkencelere kadar varıp dayanmıştı. En sonunda Sevgili Peygamberimiz (sav)  için 

öldürme kararı verilmiş ve ölü veya diri getirene yüz deve ödülü kesilmişti. Öyleyse 

bu tepkileri şu aşamalarla maddeleyebiliriz: 
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1- İlgisizlik. Yok Saymak. 

2- Sözlü İşkence: Alay, hakaret, küfür. 

3-  Fiilî İşkence: Dayak, Hapis. 

4- Uzlaşma çabaları ve cazip teklifler 

5- Sosyal Boykot, iktisadî ambargo. 

6- Öldürmeye Teşebbüs. 

7- Hicrete mecbur etme. Vatandan sürgün. 

Şimdi bu tepki çeşitlerini, yaşanan aşamaları, uzlaşma çabalarını ve 

işkencenin anlam, hikmet ve felsefesini yakından görmeye çalışacağız. 

Davet Yolunda Engeller  

Hz. Peygamber Efendimiz (sav) davet ve tebliğ görevini ilâhî usul 

gereği tatlı dil ve yumuşak sözler ile gayet nazik ve kibarca yapıyordu. 

Hedefine alıp yanına gittiği veya karşılaştığı muhatabına önce selam veriyor, 

sonra yanında oturmak ve bazı konuşmalar yapmak için izin istiyordu. Bundan 

sonra muhataplarına Kur’an-ı Kerîmden bazı ayetler okuyor, kısaca o ayetler 

üzerinde açıklayıcı ve İslam’a davet edici birkaç söz söylüyordu. Kimseyi 

sıkmıyor, davette bıktırıcı bir dil, üslup ve ısrardan kaçınıyordu. Bu davete 

muhataptan beklenen nedir? İcabet ederse ne âlâ, ne güzel! Etmezse, nezakete 

nezaketle cevap vererek kibarca daveti geri çevirmektir. Her iki taraf için de 

beklenen ve normal olan budur. İnsanlar konuşa konuşa anlaşırmış, insanî olan 

tavır budur. 

Peki, müşrikler bu nazik ve kibar davete nasıl bir tepki veriyorlardı? Az 

önce özetle yazdık, maalesef putperest inkârcılar tam tersi bir tutum içinde 

davete muKâbelede bulunuyorlardı. Allah Teâla’nın  elçisi Allah'ın emrini 

yerine getirmesin diye akıllarına ne gelirse yapıyor, bu yapılanların çirkin, 

ayıp, haksızlık, zulüm ve çok zararlı olduğuna hiç aldırmıyorlardı. Çünkü bu 
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adamlar zaten kaba kuvveti ve gücü haklılık ölçüsü bilen zorba bir anlayıştan 

geliyorlardı. Önce bu iki durum tespitini yapmış olalım.  

Sonra tespit edilmesi gereken önemli bir gerçek de şu ki, Hz. 

Peygamber bu insanları ve ortamı çok iyi biliyor, buna göre bir davet üslubu 

gözetiyordu. Elbette az veya çok bir tepki göreceğini de biliyor ve bekliyordu. 

Ama ne olursa olsun Allah Teâlâ’nın verdiği görevini yapmalıydı. Bu konuda 

Cebrail tarafından daha baştan uyarılmıştı. İhmal şöyle dursun, vazife 

ertelenmemeliydi bile! Hem mesela Varaka b. Nevfel gibi bu işi bilenler 

tarafından, risâlet görevini yaparken eziyet göreceği, hatta vatanından 

sürüleceği bildirilmişti. Vahyin başlangıcında görüşünü almaya gittiği Varaka 

o gün kendisine “o günlere erişirsem sana yardım ederim” dememiş miydi? 

Her şeye hazırlıklı olan Sevgili Peygamberimiz (sav) asla hedefinden 

şaşmadı.  İnsanların alay ve aşağılamasına, küfredip kınamasına, eziyet ve 

işkencesine aldırmadı. Her şart ve vaziyette davetine devam etti. Bunun için 

zaman ve zemine göre her imkânı kullandı, her vesileye başvurdu. Yerine göre 

ikili görüşmeler yaptı, Arap kabileleriyle temas ederek konuştu, hakkı tebliğ 

etmek üzere yollara düştü. Halkın toplandığı meclislere, Pazar ve panayır 

yerlerine gidip tebliğ görevini yerine getirdi. İleriki dönemlerde İslâm'ı tebliğ 

etmek için elçiler gönderdi. İslâm'ın ne olduğunu anlamak ve kavimlerine 

anlatmak için başka yerlerden hem heyetler davet etti, hem de gelenleri kabul 

ederek her halükarda tebliğini sürdürdü. Medine döneminde bu uğurda seferler 

düzenledi, savaşlar yaptı. Ulaşamadığı belde ve ülkelere davetçiler gönderdi, 

Kral ve reislere mektuplar yazdı. Her imkânı kullanarak her ırktan, her 

renkten, her dinden, her sosyal sınıf ve statüden insanları İslâm'a çağırdı. 

Eğitim ve öğretim seferberliği ilân etti. Önce İslâm'a davet etmeden hiç 

kimseye karşı savaş başlatılmamasını ordularına sıkı sıkı emretti. Duymayan 

kimsenin kalmaması ve mazeretlerinin ortadan kalkması için, bütün insanları 

Allah'a davet emanetini her müslümana yükledi.   

O bütün bir insanlığı kurtuluşa erdirmek için uğraşıp didinirken, yer yer 

bir insan için olağanüstü sayılabilecek çabalar sarf ederken, maalesef karşı 

taraflar da çoğunlukla bu davete son vermek ve davetçiyi ortadan kaldırmak 

için her çareye başvuruyordu. Davet ve tebliğinden vazgeçirmek için kendisine 

ve rnüslüman ashabına küçükten büyüğe doğru tedrici olarak gelişen her eziyet 
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ve işkenceyi reva gördüler. Onu ve dinini yok etmek için her yol ve yöntemi 

denediler. Her haksızlığı normal gördüler, her hukuksuzluğu kendilerine hak 

bildiler.  Bu safhaların neler olduğunu az önce görmüştük, ama yeri geldi, bir 

kere daha hatırlayalım: 

Önce umursamadılar. İlgisiz davrandılar. Yok saydılar. Onu meşhur 

etmek istemiyorlardı. Zaten kimsenin onu kabul edeceğini de pek 

ummuyorlardı Sonra baktılar ki eş, dost ve akraba çevresinde bu din 

yayılıyor, bazı toplumda ezilmiş kesimler kendilerine değer veren bu dine 

giriyorlardı, işte o zaman ilk acı verici, can yakıcı tepkilere başladılar. 

Sözlü işkenceler, alay, hakaret, küfür şeklinde açığa vurulmaya başlandı. 

Bu tepki de dinin yayılmasını durduramayınca fiilî işkenceye başladılar. 

Din ve vicdan özgürlüğü tanımayan bu kaba saba insanlar, kendi 

yakınlarından başlayarak güç yetirdikleri insanlara dayak atmaya, can 

yakmaya ve hapis ederek özgürlüğünü kısıtlamaya başladılar.  

Bu çirkin hareketler iman edenleri durdurmadı. Bilakis dine olan 

ilgiyi körükledi. İnsanlar mazlumlara acıyarak kalben onlardan yana 

meyletti. Bütün bunlar dinin daha çok yayılmasına hizmet ediyordu. O 

zaman durup düşündüler, daha akıllı, daha siyasi ve rafine hareket etmeye 

başladılar. Davetin başını satın alarak saf dışı etmek istediler. Uzlaşma 

teklif ettiler. Onu reis yapmak, baş olmasını sağlamak, en büyük servet ve 

en güzel kadın gibi cazip tekliflerle geldiler. Her insan bunları istemez, 

hatta bunlar için yaşamaz mıydı? “Sen bunlara layıksın!” diyerek iltifat 

ettiler, gururunu okşadılar. Hatta dinlerini kabul edip aleyhinde 

konuşmadığı sürece, kendilerinin de onun dinine girebileceğini, Rabbine 

ibadet edeceklerini söylediler. En azından bir ay, bir mevsim gibi periyodik 

olarak karşılıklı bunu yapabilirlerdi! Dinde bir uzlaşma, bir mutabakat, 

kavgayı bitiren bir yumuşama, gerilimi düşürme ve nihayet barış istediler. 

Peygamber Efendimizin (sav) bu saçma sapan rüşveti de kabul etmedi.  

Çünkü çok komik bu teklifi Allah Teâlâ anında reddetmişti: 

“(Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta 

olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de 

sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma 
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tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.” 

(Kâfirun, 1-6) 

Sure “De ki: Ey kâfirler!” diye başlıyor. Böyle bir hitabın hedefi, 

iman ile küfrün arasını tam olarak ayırmaktır. Çünkü iki inanç arasında 

hiçbir benzerlik yoktur. Aydınlık ve karanlık, gündüz ve gece gibi birbirine 

tamamen zıt olanlar nasılsa, iman ile küfür de aynen öyle birbirine zıttır ve 

asla bir arada bulunmaz. Bunların arasını telif edip uzlaşmaya gidilmesi 

mümkün değildir. Bu net ifadeler, kâfirlerin tuzak dolu bütün mantıksız 

tekliflerini kökten bitiriyordu. 

Peygamber Efendimizin (sav) hak davasını alaya almak, aşağılamak, 

tehdit ederek gözünü korkutmak veya cazip tekliflerle davasından 

vazgeçirmek gibi başvurdukları engelleyici yol ve yöntemlerin işe 

yaramadığını, onun İslam’a davete devam ettiğini gören müşrikler, 

meseleyi kökten bitirip yok edecek görülmemiş bir uygulamaya gittiler. 

Müslümanlar için sosyal boykota başvurdular. Onlarla konuşmayı, medenî 

ve sosyal ilişkileri sürdürmeyi yasakladıkları gibi, aynı zamanda iktisadî ve 

ticarî ambargo da koydular. Alış verişi yasakladılar. Böylece aç bırakarak 

fiilen öldürmeye teşebbüs ettiler. Giderek kendi vatanlarında bu hür 

insanları yaşayamaz hale getirip hicrete mecbur ettiler. İnsanlar en tabii 

hakları olan ibadetlerini rahatça yapabilmek için yerlerini yurtlarını ter 

ederek vatanlarından ayrı yaşamaya, sürgün hayatına mecbur ve mahkûm 

ettiler.  

Engelleri Aşan İman 

Şimdi bu insanlık dışı alçakça reva görülen eziyet ve işkenceleri 

biraz daha yakından görelim. Ancak peşinen şu gerçeği ifade edelim ki, 

yaptıkları bu alçakça zulümler ile bir türlü Hz. Peygamberimizi (sav) 

davasından vazgeçiremediler, İslam’ın yayılmasını asla durduramadılar. 

Zaman belki çok ağır geçiyordu. Bu olumsuz şartlarda ve haliyle ilk 

başlarda davete icabet edenler çok azdı. Muhalifleri onu ümitsizliğe 

düşürmek ve yeni Müslüman olacakları korkutmak için çok çaba 

harcıyorlardı. Fakat o yine yoluna devam etti. Davetine son vermek ve 

O'nu ortadan kaldırmak için kendisine karşı açıktan savaş açmalarına 
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aldırmadı. Onlardan asla korkmadı. Bütün bunlara rağmen Allah Teâlâ’nın 

öğrettiği gibi ona dayanarak, ona sığınarak, zaferi ondan bekleyerek ve 

akıbetin hayırlı olacağına hep inanarak yoluna devam etti. Müslümanlar da 

inen ayetlerin verdiği maneviyatla takdire şayan bir direniş gösterdiler. 

Asla davadan dönmediler. Eziyet ve işkencelere katlandılar. Açlığa, 

korkuya, şiddete sabırla göğüs gerdiler. Sonunda Allah Teâlâ’nın izni ile 

muzaffer oldular. Allah Resulünü ve dinini galip etti.  

Hiç şüphesiz bu kesin galibiyetin ve şerefli zaferin arkasında dinin 

güzelliği kadar, ona davet eden Peygamber Efendimizin (sav) ve ashabının 

güzelliği de vardı. Müslümanların siyasî durumu çok nâzik olduğu halde 

günden güne İslâm'ın yayılışı hızlandı ise, bu elbette davetçinin ve 

ashabının bereketli çalışmalarının başarısından idi. O'nun ve arkadaşlarının 

davasına olan imanı, samimiyeti, sebat ve kararlılığı bu İslamî hareketi 

kesin zafere götürdü. Çünkü bu güzel sıfatları O'nun ve ashabının üzerinde 

gören insanlar, Peygamber'e (sav) yürekten imân ettiler. Söylediği sözün 

hak olduğuna kanaat getirdiler ve O'na candan tâbi oldular.  Hayatı 

boyunca doğru olarak tanınan ve hiçbir yalanına şahit olunmayan bir 

kimsenin, elbette bir söz söylediğinde kalben ona meyledilir ve sözüne 

inanılır. Hz. Peygamber (sav) de böyledir. İnsanlara “şu dağın arkasında bir 

düşman ordusu var desem inanır mısınız?” diye sorduğunda herkes “evet, 

çünkü sen hiç yalan söylemezsin” demişlerdi. Oysa düşman ordusu dağın 

arkasına kadar gelir de şehir halkı duymaz olur muydu? Mümkün müydü 

bu? Düşmandan kaçan insanlar şehre sığınır, ortalık ana baba günü olur, 

şehir halkı korku ile “ne yapmalıyız?” diye tedbir üstüne tedbir 

düşünürlerdi. Yoktu böyle bir şey! Buna rağmen “sen diyorsa doğrudur” 

diye inanıyorlardı. İşte “Muhammedü’l Emin” olmak böyle bir şeydi! 

Ayrıca Rasûlullah (sav) nefsin arzularına ters düştüğü halde gereğini 

yapması, yorucu ve zor olmakla beraber hiçbir karşılık beklemeden sadece 

Allah'a itaat etmek gayesiyle istikametini muhafaza etmesi, nübüvvetine ayrı 

bir belge teşkil etmekteydi. Çünkü Allah rızasına talip olmayan kimse için 

başka yollar daha kolaydır. Hele ona teklif edilen dünyalıklara dayanmak 

mümkün değildi. Baksana, insanlar biraz daha zengin olmak, servetine servet 

katmak, biraz daha iktidarda kalmak adına neler yapıyorlardı neler!  
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Bu açıdan bakıldığında anlaşılıyor ki peygamberlerin tebliğ ve irşadı, 

diğer insanların herhangi bir şey için propaganda yapmalarına ve haber 

vermelerine benzemiyordu. Bunun için tebliğ ve irşat tarzları bile onların 

peygamber olduklarına bir belgedir. Peygamber olmayan kimseler toplumu, 

genellikle arzulayıp heves ettikleri şeylere davet ederler. Yâni hevâ ve 

hevesleri açısından insanları kazanmaya önem verirler. Bu yolda sıkıntı 

çekmezler. Herhangi bir fedakârlığa muhtaç değildirler. Fedakârlık yaptıkları 

zamanlarda bile daha büyük maddî bir kazancı düşünürler. Bu gibi kimseler 

daima selâmeti göz önünde bulundururlar. Hayat ve yaşayış onlar için çok 

mühimdir. Kazanç ve zaferi ararlar. Yalnız kaldıklarında, ümitsiz olduklarında 

davalarını bir kenara bırakmaları ve unutmaları gayet kolaydır. Hele ucunda 

ölüm varsa, kaçacak delik ararlar! 

Allah'ın peygamberleri ve onlara tabî olanlar ise imânın verdiği ruhî 

itminan, sekinet ve huzur ile hareket ederler. Onlarda ihlâs ve samimiyetin 

hayret ve heyecan verici gücü vardır. Bâtıl bir davaya sahip olan kimseler için 

nefsin çıkarını korumak, hakkı tebliğ etmekten daha mühimdir. Peygamberler 

için ise hak dava, her şeyden üstündür. Onlar, nefsi gemlemek ve hayatın 

doğru yoluna koyulup fıtratı korumak için ilâhî risâleti tebliğ ederler. Zaten 

her eğitim ve terbiye görmemiş nefislerin, menfî şeylerde var olan şehvete 

karşı bir ilgisi, sevgisi ve temayülü vardır. Böylece peygamberler, bütün 

gayeleri nefislerinin arzularını, güdülerini, şehvetlerini, hırslarını tatmin etmek 

olan cahil ve zalim sıfatlı insanlarla mücadele etmek zorunda kalırlar. Hatta bu 

yüzden düşmanlarının elinden birçok sıkıntılar çektikleri gibi, bazen inanan 

kimseleri terbiye etmek hususunda da çok sıkıntı çekerler. Çünkü insan ne 

olursa olsun yine insandır. Zaafları vardır. Nefisle verdikleri mücadelede 

mağlubiyet yaşayabilirler. 

İşte Hz. Peygamber'in (sav) bütün bu safhaları geçmesi, hak üzere sebat 

edip hiçbir taviz vermeden yoluna devam etmesi, görevini tam manasıyla eda 

edip bunun için bütün zahmetlere, acılara, eziyet ve işkencelere sabrederek 

katlanması neyi gösterir? Düşünen ve aklını çalıştıran insanlara ne der bu 

durum? Uğrunda sergilediği bu yüce azim, bu büyük fedakârlık, onun Allah'a 

olan imanının ne kadar kuvvetli ve ona karşı olan kulluğunda ne kadar içten ve 

ihlâslı olduğunu göstermez mi? Yaptığı bu muazzam tebliğ görevi ve 
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gösterdiği manevî kişiliği, onun risalet davasında ne kadar haklı olduğunu 

tasdik ettirmez mi?294  

Şimdi İslam’a davet yolunda çekilen sıkıntıları, yaşanan acıları, eziyet 

ve işkenceleri biraz daha yakından görelim. 

İşkence En Yakınlardan 

O günlerde Müslümanlara yapılan eziyet, işkence ve zulümler maalesef 

öncelikle kendi kabilesinden olan müşrik akrabaları tarafından idi. Hatta 

ırkçılık ve asabiyet hâkim olduğundan, kendi akrabalarına kendileri istediği 

gibi eziyet ve işkence ederken, şayet bir başka kabileden birileri aynısını 

yapacak olursa, buna şiddetle karşı çıkıyor, adamlarını savunmaya geçerek 

koruyorlardı. Maalesef başka kabileden bir müslümana işkence yapmak, 

akrabalık asabiyet ve hamiyetine ters düştüğü için, o kabilelerce kavga 

sebebiydi. Zaman zaman böyle gariplikler de yaşandı. Yani kendi 

kabilelerinden Müslüman olanlara kendileri eziyet ederlerse iyi, ama ona 

başkaları işkence ederse kötü idi. Bunu istemiyorlardı. Çünkü bu kabile izzet 

ve haysiyetlerine dokunuyordu.  

Bu arada “eman verme” adet ve usulünü de hatırlatmış olalım. Nitekim 

Müslüman olmayan Ebu Talip başkanlığında Haşimîlerden birçok insanın 

Peygamberimizi korumasının altında yatan gerekçe de bu kabilecilik 

asabiyetidir. Şimdi biz bu gerçeğin alt yapısını döşeyelim isterseniz. Mesela 

bir defasında müşrikler Kâbe yakınında Sevgili Peygamberimize ve ashabına 

saldırmışlardı. Hz. Ebu Bekir onu koruyayım derken asıl hedef olmuş ve çok 

kötü dövülmüştü. Dayaktan komaya girdiğinde kabilesi onu bir beze koyarak 

evine götürürken dövenlere dönerek “eğer ölürse size bunun hesabını sorarız” 

diye tehdit etmişlerdi. 

Bu yüzden bazı müşrikler, akrabalarından Müslüman olanlar için 

“eman” veriyorlar, yani “garantör” oluyorlardı. Garantiyi veren Kureyşli’nin 

bu tavrı genellikle toplum içindeki ağırlığını ve sahip olduğu şöhreti etrafa 

gösterme, böylece kendisini kanıtlama çabasından da kaynaklanabiliyordu. Bu 

ve benzeri sebepler yüzünden Kureyşli aristokratlar dini inançlarından ve 

                                                           
294 Bkz. Siret Ansiklopedisi, İnkilap y. 3/90. 
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İslami yaşantılarından ötürü baskı görmemeleri veya ezilmekte olan din 

kardeşlerini savunma durumlarında saldırıya uğramamaları amacıyla, 

kendilerine sığınmış müslümanlar için bu garantiyi veriyorlardı. Bu sayede 

eziyetten kurtulanlar da vardı. Bu durumu “Müslüman – kâfir devlet” veya 

“Müslüman - kâfir devlet adamları” ilişkilerinde kullanmak üzere bir yere not 

edebilirsiniz.  

Takdire şayandır ve nasıl bir iman vardır ki, eziyet gören kardeşlerine 

bakarak bu emanı istemeyip reddeden, “Allah’ın himayesinde olmayı” tercih 

ederek eziyet ve işkencelere sabreden Osman b. Maz’un gibi yiğit 

Müslümanlar da vardı. Çok enteresandır, onun amcası, emanını istemeyen bu 

yeğeni Osman b. Maz’un’dan garantörlüğünü kaldırdığını ilan ettiği an ilk 

yumruğu kendisi vurmuştu! 

Hatta bazı Müslümanlara özellikle hatırlatırım, bunu da not alsınlar, 

Sevgili Peygamberimiz (sav) izinsiz Mekke’yi terk edip Taif’e gidince, 

dönüşte uzun müddet şehre giremedi. Hz. Zeyd (ra) ile dağlar arasında 

vadilerde yapayalnız ve çaresiz dolaştı durdu. Çünkü o zamanın örfüne göre 

izinsiz beldeyi terk eden eski emanını kaybederdi. Peygamberimiz rastladığı 

bir adamla önce Ahnes b. Şerîk'e, sonra da Süheyl b. Amr'a “himayelerine 

alarak eman vermeleri için” haber saldı, ama onlar eman vermeye çekindiler. 

Sonra aynı adamı bir kere daha elçili tutarak beldesinde sevilen ve güçlü bir 

müşrik olan Mut'im b. Adiy’e gönderdi. Bu sefer o eman verdi de Sevgili 

Peygamberimiz (sav) “bir müşriğin emanı altında” şehre girebildi. Eğer birileri 

o günlerdeki Mekke idaresini bir devlet yapılanması sayıyorsa, 

Peygamberimizin bu devletin kanunlarından olan eman verme kuralına binaen, 

o devlet ile ilişkilerini, hem de “sığınma” ve “korunma talebi” gibi incitici 

sayılabilecek bir ilişki türünü kabul etmek zorunda kalmıştı.  

Ancak en altta kalan köleler veya köle iken azatlı olmuşlar (mevla, 

çoğulu mevali) ile kimsesiz Müslümanlar, her kesimden eziyet ve işkence 

görüyorlar, eman verecek bir adam da bulamıyorlardı. En acınacak durumda 

olanlar da bunlardı.  
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Şimdi biz konuyu kolay anlaşılır kılmak için iki ana başlıkta göreceğiz. 

Önce Sevgili Peygamberimiz Efendimiz (sav)’in maruz kaldığı tepki 

çeşitlerini, sonra da ashab-ı kirâm gördüğü eziyet ve işkenceleri göreceğiz. 
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MÜŞRİKLERİN UZLAŞMA TEKLİFLERİ  

 

 

 

 

Bir Davayı Bitirmenin Yolları 

Kureyş müşriklerinin Hz. Muhammed (s.a.s.)’in azim ve sebatla 

insanları İslâm'a davet ettiğini görünce, ona engel olması veya himayeden 

vazgeçmesi için amcası Ebû Tâlib’e müracaat ettiklerini görmüştük. 

Kaynaklarımız Kureyşlilerin Ebû Tâlib’e bu maksatla üç veya daha fazla 

başvurduklarını kaydetmekte ve ilk müracaatı yapan on kişilik heyetin 

isimlerini vermektedir. Bu görüşmeler daha fazla da olabilir. Bunların 

bazısını görmüştük. Kısaca hatırlamakta fayda olabilir: 

Kureyş reislerinden bir heyet Ebû Tâlib’e giderek özetle şunları 

söylemiştir: “Ebû Tâlib! Yeğenin tanrılarımıza hakaret etti. Dinimizi 

kötüledi. Bizim akılsız olduğumuzu babalarımızın, dedelerimizin eğri yolda 

gitmiş olduklarını söyledi. Şimdi sen ya onu bunları yapmaktan vazgeçir 

yahut himayeden vazgeç!”- 

Ebû Tâlib bu heyeti tatlı dille başından savdı ama müracaatlar 

çoğalınca tehlikeyi görerek peygamberimizden vazgeçmesini istemişti.  

Artık meselenin kendisinin de altından kalkamayacağı noktaya geldiğini 

söyleyince, Peygamberimize (sav)   mcasının kendini koruma hususunda 

fikir değiştirdiğini sanarak üzülmüş ve “Bu işten vazgeçmem için güneşi sağ 

elime, ayı da sol elime verseler dahi Allah bu dini üstün kılıncaya kadar veya 

ben ölünceye kadar vazgeçmeyeceğim” diyerek kalkınca Ebû Tâlib 

“Yeğenim! Git, istediğini söyle. Allah’a andolsun ki seni asla onlara teslim 

etmem” demişti. Bunları az önce görmüştük. Hatta müşriklerin bizzat Hz. 

Peygamber Efendimizin kendisine başvurarak bazı tekliflerde bulunduklarını 

da biliyoruz. Bu teklifler aynı zamanda tehdit de içeriyordu. 
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Bunun ötesinde müşriklerin Peygamber Efendimizden (sav) 

davasından vazgeçmesi halinde ona bazı cazip ve güzel tekliflerde 

bulunduklarını biliyoruz. Bir defasında Utbe b. Rebîa tek başına, bir başka 

zaman da heyet halinde ona başvurarak, bu hareketiyle mal istiyorsa mal 

vermeyi, saltanat istiyorsa kendisini başkan yapmayı, kadın istiyorsa en 

güzellerini bulup getirmeyi, hasta ise tedavi ettirmeyi önerdiler. Fakat Hz. 

Muhammed (sav.) gayesinin bunlar olmadığını, Allah tarafından kendisine 

verilen peygamberlik görevini yerine getirdiğini ve bu uğurda her şeye 

katlanacağını bildirdi.  

Bir davayı bitirmenin en kestirme yolu, o davanın başındaki adamı bir 

şekilde bitirmektir. Bunun en önemli birkaç yöntemi vardır. Birincisi belki 

korkutarak vazgeçirmektir. Gerekirse eziyet ve işkence ederek korkuyu 

kuvvetlendirmek, böylece davadan vazgeçirmektir. İkinci yolu, biraz masrafı 

göze alarak dava sahibini satın almaktır. Neye ilgisi, sevgisi, zaafı varsa o 

taraftan yaklaşarak saf dışı etmektir. Bu da genellikle servet, mal mülk, 

kadın, makam, iktidar, şan ve şöhrettir. Bunların cazibesine her babayiğit 

dayanamaz. Eğer bu iki yol denenmiş ve fayda vermemişse, geriye tek yol 

kalır; cezalandırmak. Bu da davasının önemine göre ya eziyet ve işkenceler 

ile canını yakmak, ya zindan, ya da süikast düzenleyerek öldürmektir. 

Birinci yöntemle Sevgili Peygamberimizin (sav) vazgeçmediğini 

görenler, bir de ikinci yöntemi denemeye kalktılar. Dünya siyasetinde 

uzlaşma, anlaşma, mutabakat, konsensüs, detant adı altında bazen sahipleri 

övülerek böyle uzlaşmalara gidildiği hep görülmüştür. Bu da bir sorun 

çözme metodu olarak kullanılagelmiştir. Genellikle bu yöntem, sorunları 

geçici olarak çözüme kavuşturabilir. Bu da taraflara zaman kazandırabilir. 

Her taraf bu ara dönemde kendisini tahkim ederek güçlendirip hasmını 

büsbütün yok etme fırsatını bulabilir.  

Peygamber Efendimize (sav) hem dünya hem de din açısından iki 

uzlaşma teklifi sunulmuştur. Tabi her ikisi de anında ve terddütsüz 

reddedilmiştir. Sevgili Peygamberimiz (sav) elbette öyle bir teklifi kabul 

edip de davasından dönmezdi. Bunun sebeplerini anında de izah etmiştir 

Şimdi bu tekliflerin ayrıntılarını görelim. 
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İlk Cazip Teklif 

Kaynak kitaplarımızda yazıldığına göre Kureyş müşriklerinin eşrafından  

Utbe b. Rebia, Şeybe b. Rebia, Ebu Süfyan Sahr b. Harb,  Nadrb. Haris 

(Abduddar oğullarının kardeşi), Ebu'l-Bahterî b. Hişam, Esved b. Muttalib, 

Zem'a b. Esved, Velid b. Mugîre, Ebu Cehil Amr b. Hişam, Abdullah b. Ebi 

Ümeyye, Âs b. Vâil, Nübeyh b. Haccac, Münebbih b. Haccac, Ümeyye b. 

Halef ve onlarla toplanabilen kimseler, bir gün, güneş battıktan sonra Kâbe’nin 

arka yanında toplandılar. Bunlar o günde kavmin ileri gelen kurtlarıydı. 

Birbirlerine şöyle dediler 

- Sizden günah gitmesi ve mazur görülmeniz için Muhammed'e haber 

salınız, onunla bir kere daha konuşunuz. Kabul ederse ne ala! Etmezse, ona 

gerekeni yaparsınız, kimse de sizi kınayamaz! 

Giden haberci Peygamberimizi (sav) meclise davet etti: 

- Kavminin eşrafı seninle konuşmak üzere toplandılar, bekliyorlar. 

Resûlullah (sav) acele onların yanlarına geldi. Çünkü kendisi de 

konuşmayı arzu ediyordu. Onların iyi niyet taşıdıklarını umuyor, doğru yola 

erişmelerini son derecede arzu ediyordu. Davetinden yüz çevirmekte direnip 

durmaları çok ağırına gidiyordu. Seve seve yanlarına varıp oturdu. Kureyş 

müşrikleri önce psikolojik baskı ile onu sıkıştırdılar, sonra cazip tekliflerle 

kandırmaya çalıştılar iyi bir taktikti; öteden beri ölümü gösterilip sıtmaya razı 

etmek bir metotdu. Dediler ki: 

- Ey Muhammed, biz seninle konuşalım diye sana haber saldık. Biz 

vallahi Araplardan, senin kavminin başını derde soktuğun gibi kavminin başını 

derde sokan bir adam daha bulunduğunu bilmiyoruz! Sen babalarımıza, 

atalarımıza dil uzattın! Dinimizi ayıpladın! İlahlara dil uzattın! Akıllarımızı 

akılsızlık saydın! Birliğimizi böldün dağıttın! Başımıza getirmediğin kötü iş 

kalmadı! Şimdi açık açık söyle. Eğer sen getirip ortaya attığın bu sözlerle mal, 

servet elde etmek istiyorsan, tamam verelim. Malca hepimizden daha zengin 

oluncaya kadar senin için mallarımızdan toplayalım. Eğer sen onunla içimizde 

en büyük şan ve şerefi kazanmak istiyorsan, ona da tamam diyoruz! Biz seni 

başımıza reis yapalım, ulu kişimiz tanıyalım! Eğer sen onunla kral olmak 
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istiyorsan, tamam, seni kendimize kral yapalım! Şayet o sana gelen şey görüp 

de tesiri altında kaldığın cinlerden bir hastalık ise, ki bu bazen olabilir, biz seni 

ondan kurtarıncaya kadar tedavi ettirelim. Sen de artık bu davandan vaz geç! 

Resûlullah (a.s.) onlara dedi ki: 

- Bu dediğiniz şeylerin hiçbirisi bende yoktur! Ben size getirdiğim 

şeylerle ne mallarınızı istemek, ne içinizde büyük şeref ve şan kazanmak, ne 

de üzerinize hükümdar olmak için gelmiş değilim. Fakat beni Allah size bir 

peygamber olarak gönderdi ve bana bir de Kitap indirdi. Sizin kabul 

edenleriniz için, Cennetle bir müjdeleyici olmamı, kabul etmeyenleriniz için 

de Cehennemle bir korkutan bir uyarıcı olmamı bana emretti. Ben Rabbimin 

bana yüklediği elçilik vazifelerini size tebliğ ettim ve sizi öğütledim. Size 

getirdiğim bu dini kabul ederseniz, bu din sizin dünyada ve âhirette nasip ve 

azığınız olur! Eğer onu kabul etmez de reddederseniz, Yüce Allah benimle 

sizin aranızda hükmünü verinceye kadar bana düşen, Allah'ın emrini yerine 

getirmek ve bu uğurda her güçlüğe göğüs gerip katlanmaktır. 

Teklifin Değerlendirilmesi 

Şimdi bu olayın tahlili sadedinde biraz düşünelim: Acaba bu teklifler ne 

kadar ciddi idi ve ne kadar gerçekleşebilme imkânına sahipti?  

Siyer okumalarımızın verdiği kanaate dayanarak biz bu teklifin ciddiyet 

ve mümkün oluşuna olumsuz bakıyoruz ve o kurtların samimiyetine asla 

inanmıyoruz. “Neden?” derseniz hemen söyleyelim; o gün Mekke’de “kral” 

olarak bilinen bir adam mı vardı? Varsa kimdi? Cevabı belli; kral yoktu ki kim 

diye sorulabilsin! Kaldı ki bilinen manada bir devlet yoktu ki kralı, başkanı, 

sultanı olsun! Kabileler vardı ve her kabile kendi reisini kendisi seçerdi. Genel 

anlamda bütün reislerin saygı duyduğu ve sözüne itibar edip dinlediği bir reis 

de olurdu. O genlerde o da Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talip idi. 

Şimdi iki soru soralım: İlki şu; olmayan kralı nasıl ittifakla seçeceklerdi? 

Sonra da onu Peygamberimize vereceklerdi? Bu mümkün değildi. 

İkinci soruyu soralım; herkesin saygı duyduğu kabile reisi Ebu Talip ne 

kadar dinliyordu ki? Vaziyet meydanda, ne dinlenmesi? Hatta yeğenine ve 

akrabalarına fiilî saldırılarda bulunuluyor, ictimaî, iktisadî ve siyasî ambargo 
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uygulanıyor, bütün ilişkiler kesiliyordu. Müslüman olmamasına rağmen o da 

bu eziyet ve işkencelerden nasibini alıyordu! Öyleyse bu kurnazca yapılan 

teklifler tamamen bir aldatmacadan ibaretti. 

Hoş, gerçek olsa da Peygamberimiz (sav)   sla dinlemezdi. Çünkü ölüm 

tehlikesi karşısında bile geri adım atmayan, “güneşi sağ elime, ayı sol elime 

verseler bile kabul etmem” diye davasını kâinata bedel satmayan o yüce 

şahsiyetin bu ilahî davasından vaz geçeceğini düşünmek, O’nu asla 

tanımamaktır. O her zaman “ben memurum, amir Allah’tır” diyerek istese de 

vaz geçemeyeceğini bildiriyordu. Buna rağmen yapılan bu aldatıcı teklifler 

ona da, ona inananlara da açıkça hakaret sayılırdı. Fakat müşrik muhatapları 

bu inceliği nereden anlayacaklar? 

Peygamberimiz (sav)  Allah Teâla’ya tevekkül ve itimat ederek bu kadar 

muhalefete ve düşmanlığa rağmen Risalet görevini yapmaya devam ediyordu. 

Allah Teâla ona görevini yapmasını emretmiş, kendisini insanlardan 

koruyacağını bildirmişti. O, Risaletine de, kendisini görevlendiren Rabbine de 

güveniyordu. Ancak bir hakikat vardı ki Müslümanlar henüz ilk başlarda onu 

koruyacak güçte değillerdi. Hem sayıları az, hem de toplum içinde zayıf 

kimselerden idiler. İşte burada ilahî bir koruma devreye girdi. O da asabiyet 

davası idi. Yani soy sop dayanışması, kabile bağlılığı, akrabalık gayreti idi. 

Bütün Haşimiler ona kalkandı. 

Peygamberimizin (sav)  amcası Ebu Talip, o sıralarda zengin olmamasına 

rağmen Kureyşlilerin seyyidi, ulu kişisi idi. Kendisinin sözü dinlenir, emirlerine 

karşı gelmekten çekinilirdi. Bilindiği gibi Ebu Talip, babası Abdulmuttalib'in 

vasiyeti üzerine, Peygamberimizi (sav) sekiz yaşında iken yanına alıp, onu 

kendi çocuklarından ziyade üzerine titreyerek büyütmüş ve yirmi beş yaşında 

bulunduğu sırada da Hz. Hatice ile evlendirmek suretiyle, ona karşı babalık ve 

hâmilik vazifesini gereği gibi yerine getirmişti. Yüce Allah'ın buyruğunu yerine 

getirmek için akrabalarından yardım istediği sırada da, Abdulmuttalib oğulları 

arasında, yalnız o, Peygamberimiz (sav)’e: "Etrafını kuşatıp seni korumaktan 

bir an geri durmayacağım!" diyerek, İslâm dâvasında da kendisini 

destekleyeceğine kesin söz vermiş ve gereğini de cidden yapmıştı.  İşte bu vaat 

ve destek, Peygamberimizin (sav) üzerine yürümelerini engellemekteydi. 
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Akla şöyle bir soru gelir mi? Acaba Ebu Talip’in bu desteği olmasaydı 

Sevgili Peygamberimiz (sav)  bu davadan vaz geçer miydi? Acaba Efendimiz sırtını 

Ebu Talip’e vermişti de ona güvenerek mi bu ağır yükün altına girmişti? 

“Asla!” dediğinizi duyar gibiyim. Biz davet ve tebliğ ile ilgili “İnsana Ulaşmak” 

kitabımızda yeteri kadar açıkladık ki ancak ve ancak Allah Teâlâ’nın rızasını 

amaçlayarak bu işi yapıyor, sadece Allah Teâlâ’ya itimat ve tevekkül ediyor, nefsini 

ona teslim ediyor, yüzünü ona çeviriyor, işini ona ısmarlıyor, sırtını ona dayıyor, yalnız 

ondan istiyor ve bekliyordu. Gerisi ondan gelen vesileler, nimetler, aracılardı. Onlara 

teşekkürle beraber esas şükrü de Allah Teâlâ’ya idi. Bir yandan da imanı merhametini 

coşturuyor, insanların sapıklıkta kalmasına çok üzülüyor, herkes iman etsin de azaptan 

kurtulsun diye kendini yiyip bitiriyordu. Bu konuda ilahî uyarı aldığını biliyoruz. 

Nitekim yeri gelince bu gerçeği amcasına açıkça söylemişti. Hatırlarsınız, Ebû Tâlib 

bir defasında Hz. Muhammed (s.a.s.)’i çağırarak Kureyşlilerin kendilerine 

söylediklerini bildirmiş ve “davasından vazgeçmesini, artık meselenin 

kendisinin de altından kalkamayacağı noktaya geldiğini” ifade etmişti. Bunu 

duyan Hz. Peygamber amcasının kendini koruma hususunda fikir değiştirdiğini 

sanarak duygulanmış, “Bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol 

elime verseler dahi Allah bu dini üstün kılıncaya kadar veya ben ölünceye kadar 

vazgeçmeyeceğim” deyerek ayağa kalkmış ve gözleri yaşlı olarak yürümüştü.  

Ebû Tâlib de üzülmüş, “Yeğenim, git, istediğini söyle. Allah’a andolsun ki seni 

asla onlara teslim etmem” demişti.  

Benzer Bir Teklif 

Benzer bir olay daha yaşanmıştır. Konuyla münasebeti olduğu için onu 

da yazmak istedim: Hz. Hamza'nın Müslüman olduğu ve Müslümanların 

sayılarının günden güne arttığının görüldüğü sıralarda idi. İçlerinde Ebu Cehil 

de bulunan Kureyş müşriklerinin ileri gelenleri, bir gün toplantı yaptılar ve ne 

yapacaklarını müzakere ettiler: 

- Muhammed'in işi yaygınlaştı, işlerimizi karıştırdı. Sihirde, kehanette, 

şiirde en bilgiliniz kim ise araştırın da, topluluğumuzu dağıtan, işimizi 

karıştıran, dinimizi ayıplayan şu adamın yanına varıp kendisiyle bir konuşsun. 

Üzerinde direndiği şeyle ne yapmak istediğine bir baksın! Onun haberini bize 

getirsin! Buna da, Utbe b. Rebia'dan daha uygun bir kimse bilemiyoruz. 



411 

 

O sırada Utbe b. Rebia müşriklerin yanında bulunuyor, Peygamberimiz 

(sav) da toplantı yerine yakın bir tarafta yalnız başına oturuyordu. Utbe b. Rebia 

mağrur ve memnun bir tavırla: 

- Vallahi ben şiir, kehanet ve sihrin her çeşidini işitmiş ve bunlar 

hakkındaki bilgilere vukuf hâsıl etmiş bulunuyorum. Bana bunların gizli 

kapaklı kalan bir tarafı yoktur! Ey Kureyş cemaatı! Ben kalkıp Muhammed'in 

yanına varayım. Onunla konuşayım. Kendisine bazı şeyler teklif edeyim. Teklif 

edeceğim şeylerden hangisini kabul ederse, istediğini kendisine veririz. Belki 

artık bizimle uğraşmaktan vazgeçer, dedi. 

Müşrikler: 

- Olur ey Ebu'l-Velid! Kalk, onun yanına var, kendisiyle konuş, dediler. 

Utbe hemen kalktı, Peygamberimizin (a.s.) yanına varıp oturdu ve: 

- Ey yeğenim! Sen de biliyorsun ki; kabile içinde, şeref ve soyca 

aramızda üstün bir mevkidesin. Fakat kavminin başına büyük bir iş, bir gaile 

açtın! Onunla onların topluluklarını dağıttın, akıllarını akılsızlık saydın, 

ilahlarını ve dinlerini ayıpladın, onların babalarından gelip geçmiş olanları 

tekfir ettin! Ey Muhammedi sen mi daha hayırlısın? Yoksa Hâşim mi daha 

hayırlı? Ey Muhammedi sen mi daha hayırlısın? Yoksa Abdulmuttalib mi daha 

hayırlı? Sen mi daha hayırlısın? Yoksa Abdullah mı daha hayırlı? 

Peygamberimiz (sav) Utbe'nin bu sorularına hiç karşılık vermedi, sustu. 

Utbe devam etti: 

- Eğer bunların senden daha hayırlı olduğunu kabul ediyorsan, bunlar 

senin ayıplamakta olduğun ilahlara tapıyorlardı! Yok, eğer sen onlardan hayırlı 

olduğunu sanıyorsan, konuş; bu yoldaki sözünü de dinleyelim! Biz hiçbir 

zaman kavmine senden daha uğursuz ve ağır gelen bir şey görmedik. 

Topluluğumuzu dağıttın! İşimizi karıştırdın! Araplar içinde bizi rezil ettin! 

“Kureyşliler içinde bir sihirbaz, bir kâhin türemiş!” dedirttin! Vallahi biz 

kılıçlarımızla birbirimizi yok etmeye kalkacağımız çığlık koparılacak andan 

başkasını bekleyemiyoruz! Gel, sen beni dinle: Sana bazı şeyler teklif 

edeceğim! Onların üzerinde dur, düşün. Belki onlardan bazısını kabul etmek 
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işine gelir. 

Peygamberimiz (sav): 

- Söyle ey Ebu'l-Velid! Dinliyorum. 

Utbe: 

- Ey yeğenim! Eğer sen getirdiğin bu işle mal elde etmek istiyorsan, sen 

en zenginimiz oluncaya kadar, mallarımızdan senin için toplayalım. Eğer sen 

bununla şeref ve şan kazanmak istiyorsan, seni üzerimize başkan yapalım ve 

sensiz hiçbir işe karar vermeyelim. Eğer sen bununla kral olmak istiyorsan, seni 

kendimize kral yapalım. Eğer bu sana gelen şey, sana görünüp de kendinden 

uzaklaştırmaya güç yetiremediğin bir tâbi' cin işi ise, seni tedavi ettirelim. Seni 

ondan kurtarıncaya kadar, mallarımızı bu uğurda saçarcasına harcayalım. 

Tedavi edilinceye kadar tâbi cinin adama sataşıp durduğu olabilir. 

Utbe sözlerini bitirinceye kadar Peygamberimiz (sav) onu dinledi ve: 

- Ey Ebu'l-Velid! Söyleyeceklerini bitirdin mi? 

- Evet. 

- Öyleyse şimdi de sen beni bit dinle! 

- Peki, dinliyorum. 

Peygamberimiz (sav)besmele çekerek Fussilet sûresini okumaya başladı. 

Utbe de susup, iki elini arkasından yere dayayıp onu dinledi. Peygamberimiz 

(sav) Fussilet sûresinin secde âyeti olan 37. âyetini de okuyup secde ettikten 

sonra: 

- Ey Ebu'l-Velid! Hiç işitmediğini dinlemiş bulunuyorsun! Artık işte sen, 

işte o, buyurdu. 

Utbe kalkıp arkadaşlarının yanına varırken, arkadaşları birbirlerine: 

- Allah'a and içeriz ki, Ebu'l-Velid gidişinden başka bir yüzle geliyor, 
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mutlaka bir şeyler olmuş! Dediler.  

Gelip yanlarına oturduğu zaman, Utbe'ye: 

- Ey Ebu'l-Velid! Ne haber var? Diye sordular. 

Utbe: 

- Haber mi? Söyleyeyim. Vallahi ben şimdiye kadar bir benzerini daha 

işitmemiş olduğum bir sözü işitmiş bulunuyorum. Muhammed “Onlar bu 

beyandan sonra yine imandan yüz çevirirlerse, Âd ve Semûd'u çarpan 

yıldırım gibi, size de bir azabın gelip çatabileceğini hatırlatırım' de” ayetini 

okuduğu zaman, ağzını elimle tutarak daha fazla okumaması için kendisine 

akrabalık adına and verdim. Çünkü Muhammed bir şey söylediği zaman hiç 

yalanlanmadığını bildiğim için, üzerinize azap ineceğinden korktum. Vallahi o 

ne şiirdir, ne sihirdir, ne de kehânettir! Ey Kureyş cemaati, gelin beni dinleyin! 

Siz bu işi bana bırakın. Şu adamı getirdiği ile baş başa bırakın. Siz aradan 

çekilin. Ondan uzak durun. Vallahi kendisinden dinlemiş olduğum söz, büyük 

bir haber olacaktır. Eğer onu Araplar öldürürlerse ne ala, sizden başkasıyla 

onun hakkından gelmiş olursunuz. Eğer o Araplara hâkim olursa, onun 

hâkimiyeti sizin hâkimiyetiniz, onun kudret ve şerefi sizin kudret ve şerefiniz 

demektir. Siz böylece onun sayesinde insanların en mutlusu olursunuz. Ey 

kavmim, gelin bugün bana itaat edip sözümü dinleyin, bundan sonra da 

isterseniz bana hep isyan edin! 

Kureyşliler: 

- Vallahi ey Ebu'l-Velid, o diliyle seni de sihirlemiş! 

- Bu benim onun hakkındaki görüşümdür. Siz nasıl istiyorsanız öyle 

yapın! 

Bir kavim akıllı bilip danıştığı insanların kıymetini bilmez de verdiği aklı 

dinlemezlerse, kendi akıllarını inkâr etmiş olmazlar mı? Böyle insanların 

akıbetinden korkulmaz mı? Bu beyinsizlere Ebu’l Velid ne yapsın! Ahmaklara 

en iyi cevap, sukut etmektir! 
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İkinci Uzlaşmacı Teklif 

Mekkeli müşriklerin en azgın inkârcı ve itirazcılarından olan, 

Peygamberimiz (sav) ve Kur'ân-ı Kerîm ile hep alay eden, öldükten sonra 

dirilmeye, yani ahiret gününe inanmayan beş kişi; Velid b. Mugîre, Âs b.Vâil, 

Esved b. Muttalib, Esved b. Abdi Yağus, Haris b. Hanzale yine bir gün bir 

araya gelerek Peygamberimize (sav)  bir takım acaip tekliflerde bulundular. 

Bu adamlar ve benzerleri Peygamberimiz (sav)in ümmî olduğunu, hiçbir 

kitap okumadığını çok iyi biliyorlardı. Soy ve ahlâkî faziletleri bakımından 

herkese üstünlüğünü bütün Kureyşlilerle birlikte itiraf etmekte ve kendisini “el-

Emîn” diye anmaktaydılar. Ama şimdi bu ümmi adam, kendilerine öyle bir 

kitaptan ayetler okuyordu ki, her fesahat ve belagat dolu sözleri susturuyor, her 

manzum ve mensur kelama üstün bulunuyordu. İçeriği de ilim doluydu. Bütün 

edebiyatçılar ve ilim adamları, Kur'ân-ı Kerîm'in fesahat ve belagati, derinliği 

ve enginliği karşısında aciz kalıyor, onu hayranlık içinde dinliyorlardı. Fakat bu 

ayetler arasında putperestliği yeren, putperestlerin Cehenneme atılacaklarını 

bildirenler de vardı ve bunlar Kureyş müşriklerini çok kızdırıyordu. İşte bunu 

önlemek lazımdı. Bunun için, yukarıda sayılan beş kişi, Peygamberimize (sav)  

şu tekliflerde bulundular: 

- Eğer bizim sana iman etmemizi istiyorsan bize, içinde putlarımız olan 

Lât’a, Uzzâ’ya, Menât'a tapmayı bırakmak ve ilahlarımızı yermek gibi 

hoşumuza gitmeyen, bizi kızdıran, öldükten sonra dirilmek, âhirette mükâfat ve 

ceza görmek gibi imkânsız saydığımız şeyler bulunmayan başka bir Kur’ân 

getir. Eğer Allah sana öyle bir Kur'ân indirmezse, sen kendinden uydur! Yahut 

şu elinde bulunan kitabın tehdit âyetlerini müjde âyetlerine çevir. Haram kılan 

ayetlerini helal eden ayetlerle değiştir. Azab âyetleri yerine rahmet âyetlerini 

koy. İlahları ve onlara tapmayı yeren âyetleri içinden çıkar! Böylece sana 

inanalım, dinine tâbi olalım!295 

                                                           
295 Bu teklif size tanıdık geliyor değil mi? Hani günümüzde çok duymuşsunuzdur: 

“Kur’an-ı Kerîmden şu laikliğe ters düşen kanun / şeriat ayetlerini çıkaralım, çağdaş 

yaşama aykırı ayetleri atarak dinde reform yapalım, o zaman biz de Kur’an-ı Kerîme 

uyarız. Çok şükür biz de Müslümanız” (!) Sahi öyle mi? Müslüman olmak sizin için 

çok mu önemli? 
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Acaba bunlar tekliflerinde ne kadar samimim ve ciddi idiler? 

Doğrusu bu konuda bizim kuşkularımız var. Onların bu tekliflerden 

maksatları alay etmek de olabilir, Peygamberimizi (sav) hevalarına tabi kılarak 

dini bozmak da olabilir.  Tefsir kitaplarımızda buna dikkat çekilir. Bunun 

üzerine Yüce Allah, indirdiği âyetlerde şöyle buyurdu: 

"Âyetlerimiz onlara apaçık deliller olarak okunduğu zaman, 

öldükten sonra bize kavuşmayı ummayan onlar: 'Sen ya bize bundan 

başka bir Kur'ân getir! Ya da onu değiştir!' dediler. De ki: 'Onu 

kendiliğimden değiştirmek, benim için, hiç olmayacak şeydir. Ben, bana 

vahyolunandan başkasına tâbi olamam! Rabbime isyan edecek olursam, 

şüphesiz, büyük bir günün azabından korkarım.' De ki: 'Allah dileseydi 

bana bu Ku’ân'ı indirmezdi. Ben de onu size okumazdım. Allah onu benim 

dilimle size bildirmezdi de! Ben ondan önce, aranızda bir ömür kalmış, 

içinizde yaşamışımdır. Siz hâlâ aklınızı kullanmaz mısınız?'" (Yunus, 15-16) 

Üçüncü Teklif: Karma Din 

Bir gün Peygamberimiz (sav) Kâbe'yi tavaf ederken, Kureyş 

müşriklerinden Esved b. Muttalib, Velid b. Mugîre, Ümeyye b. Halef, Âs b. 

Vâil gibi birtakım yaşlı kimseler Peygamberimizle (a.s.) karşılaştılar ve ona çok 

mantıksız, çok da komik bir teklif sundular: 

- Biz sana bir teklif sunacağız ki, onda hem senin için, hem bizim için 

iyilik vardır! 

Peygamberimiz (sav): 

- Neymiş o? diye sordu. Bu müşrikler: 

- Ey Muhammed! Gel, sen bizim dinimize tâbi ol; biz de senin dinine tâbi 

olalım. Sen bizim ilahlarımız olan Lât ve Uzzâ'ya bir yıl tap; biz de senin 

ilahına bir yıl tapalım. Veya sen bizim ilahlarımıza bir ay tap; biz de senin 

ilahına bir ay tapalım. Böylece aramızda barış meydana gelsin ve bu düşmanlık 

gitsin! Ey Muhammed, eğer senin taptığın bizim taptığımızdan daha hayırlı, 

senin dinin bizimkinden daha doğru ise, biz ondan nasibimizi almış oluruz. Eğer 
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bizim işimiz daha doğru ise, sen de ondan nasibini almış olursun! 

Peygamberimiz (sav): 

- Ben Allah'a ibadet ederken başkasını O'na şerik koşmaktan Allah'a 

sığınırım! Buyurdu. Bunun üzerine “Kâfirûn” Sûresi nâzil oldu. Meali 

şöyledir:  

"De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz 

de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla 

tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin 

dininiz size, benim dinim de bana.” (Kafirun, 1-6.) 

Zaten daha önceleri Allah Teâla Peygamberimizi (a.s.) bu hususta 

bilgilendirmişti: 

"De ki: 'Gökleri ve yeri yoktan var eden ki, O yedirip besliyor, 

Kendisi ise yedirilip beslenmiyor (böyle şeyden münezzeh bulunuyor)! Ben 

Allah'tan başkasını mı tanrı edinecekmişim?' De ki: 'Bana, hakikaten, 

Müslüman olanların birincisi olmaklığım emredildi! 'Sakın Allah'a eş 

tutanlardan olma!' (buyuruldu).'" (En’am, 14) 

Sure baştan sona bir kendine güven ve kararlılık ifadesidir. Onların 

karşısında öyle durulmalıdır ki, belki bir gün Müslümanların davalarından 

vazgeçebilecekleri kâfirlerin aklından bile geçmemelidir. Böyle “dinde taviz 

vererek uzlaşma yapabilecekleri” gibi bir teklif asla düşünmemeli ve asla 

ummamalıdırlar. Böylece surenin daha girişi bile hiçbir şekilde birlik umudu 

olmayan bir farklılık ve ayrılık gerçeğini ortaya koymaktadır: “Ey kâfirler!” 

Çok açık, çok net bir ifade; siz kâfirsiniz, biz Müslümanız. Öyleyse din 

açısından aramızda asla bir uzlaşma söz konusu olamaz. 

"De ki:” Bu yüce Allah'ın kesin emridir. Bu inanç sistemi Allah'a aittir. 

Resulü sadece tebliğ ve beyan edendir. Peygamberimizin müşriklere “ben bu 

davaya memurum” dediği durum işte budur. O âmir değil, memurdur. Emri 

veren, işi doğrudan yönlendiren Allah'tır. Bir emir verdiğinde asla 

reddedilmeyecek, hükmüne karşı çıkılmayacak tek ilah odur! Bu yüzden bu 

hakikati kabul etmeyenin adı konmuştur: “"De ki: Ey kâfirler!"  
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İşte onlar kâfirin ta kendisidir.  Onların hakikatte bir dini imanı yoktur. 

O yüzden senin ve onların İslam’dan başka bir yerde buluşması mümkün 

değildir. Ya İslam ya küfür. Ya tevhit ya şirk.  Bunlar asla buluşup birleşemez. 

İnsanlar herşeyden evvel bunu bilmeli ve ona göre hareket etmelidirler. 

Onlardan istenen gayet açıktır; bütünüyle cahiliyeden sıyrılmak ve bütünüyle 

İslam’a girmektir. Karma yok, ortada buluşma yok! Küfrü, şirki İslamî 

kavramlarla sunmak gibi bir hileye, isimleri istismara asla geçit yok! 

Müslüman imanda, ibadette, hukukta ve ahlakta Kur’an ve sünnete 

bağlıdır. Küfrün adı çağdaşlık, modernite, aydınlanma, hümanizm, evrensel 

değerler veya yeni icad edilecek hangi kavram olursa olsun,  İslam’a ters 

düşüyorsa, onlarla hiçbir uzlaşma, anlaşma, barışma veya taviz yoktur. Dinde 

reform yapma yok, İslam’ı yok ılımlı, yok sevimli ve hoşgörülü, yok barışçı ve 

diyaloga açık gibi sınıflandırmalar yok! Çünkü bu din Allah Teâlâ’nındır, 

bizim değil! Yapılacak tek bir şey vardır; ya kabul, ya ret! Yani "Sizin dininiz 

size benim dinim bana!" 

Bugün İslam’a davet eden kimi insanlar ona bazı eklemeler yapıyorlar. 

Yok “İslam Sosyalizmi”, yok “İslam Liberalizmi”, Yok “Ilımlı İslam”, yok, 

“Siyasal İslam” vs. Hayır, hayır, asla; İslam İslam’dır! Sadece İslam, başka bir 

şey değil! Beğenmeyenlere sözümüz bellidir: "Sizin dininiz size benim dinim 

bana." Bu kadar basit! Benim dinim budur: İnancını, değerlerini, hukukunu, 

ahlakını, metodunu bütünü ile Allah'tan alan, O'na asla ortak koşmayan bir 

tevhit dinidir İslam.  

Beğenmiyor musunuz? "Sizin dininiz size, benim dinim bana." 

Çağımızda Dinde Uzlaşma Çabaları 

Bu sure gerçekten de çok ilginç ve çarpıcıdır. Daha o çağda din ve 

vicdan özgürlüğünün bu denli ifadesi ve uygulanması çağımızın insanını 

çarpıyor. Nasıl olmasın ki, mesela bugün bile biz devletin resmi ideolojisi ve 

ilkeleri karşısında bu kadar özgür değiliz! Oysa İslam kimseye din dayatmıyor, 

kimseyi Müslüman olmaya zorlamıyor. Hâlbuki Müslümanlar laikliğe 

zorlanıyor, insan iradesine dayanan, ilahî iradeyi yok sayan demokrasiye 

zorlanıyor, evrensel değerler denerek Batı ölçülerini kabule zorlanıyor. Sonra 
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da alay eder gibi özgürlüklerden bahsediliyor! Lanet olsun ikiyüzlülüğe, 

hileye, istismara, münafıklığa! Bu tür baskılar özellikle de İslam ülkelerinde 

kişiliği bozup parçalıyor, kimlik bunalımı ile birçok psikolojik hastalıklara 

sebep oluyor. İnsanlar özgürce kendini tanımlamaktan, inancını ifade etmekten 

korkuyorlar. Çünkü şuurlu Müslümanlara kâfirlerin ve uşaklarının attıkları 

“gerici, yobaz, tutucu, aşırı dinci, fundamantalist, çağdışı, çember sakallı, 

örümcek kafalı vs. vs. bir sürü aşağılayıcı ve kıyıcı yaftalara hazır.  

Evet, Müslümanlar uyanık olmak zorundadır. Yoksa Batılılar ve 

besledikleri içimizdeki Batıcılar tarafından onların önüne “sekülerizm, laiklik, 

liberalizm, modernizm, aydınlanma, hümanizm, evrensel insan hakları, çağdaş 

değerler, demokrasi vs.” gibi yaldızlanmış isimler ve kavramlar altında baştan 

sona küfür olan inanç, ilke, yasa ve görgü kuralları sunulmakta, ortak yaşam 

adına hep müslümanlardan tavizler istenmektedir. İşin özü iyi düşünüldüğünde 

bu istekler daima İslam dışı bir hayatın devamını sağlamaktadır. Müslüman 

tarafa sadece kendini inkâr ile kaybetmek sanki bir kazanç gibi sunulmaktadır. 

“Yaşadığına şükret” gibi hâkim ve kibirli bir tavırdır bu!  

Bir adım daha atalım; bunlar birer katil kavramlardır. Batılılar bu 

kavramları götüreceğiz ve onları medeni kılacağız diyerek zayıf ülkelere savaş 

açmışlardır. Yakıp yıktıkları ülkelerin yer altı ve üstü servetlerini bu katil 

kavramlar aracılığı ile sömürmüşlerdir. İnsanları bu kavramlarla modern 

köleler haline getirmişlerdir. Çevremize şöyle bir bakalım, Asya ve Afrikada 

nice bir ülke, demokrasi ve çağdaşlık götürme adına işgal edilerek kan revan 

içinde talan edilmiştir.  

Dünün cahiliye liderleri bile bu kadar zalim, hileli ve bulanık değillerdi! 

Bir teklif sunarlarken daha net, daha açık idiler.  

Mucize İstemek 

Yeri gelmişken müşriklerin yersiz bazı mucize isteklerini de görelim. 

Onlar Sevgili Peygamberimizden (sav) bazı mucizeler göstermesini 

istemişlerdir. “Eğer dediğin doğru ise bize mucize göstermen gerekir” 

diyorlardı. Zaman zaman aralarında bu konuda tartışmalar da oluyordu. Çünkü 

onlar geçmiş peygamberlerin mucizeleri hakkında bazı bilgilere sahiptiler. 
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Kısaca tanıtacak olursak mucize, alışılmış olan Allah'ın yarattığı tabiat 

kanunlarının zıddına olarak gerçekleşen olağanüstü haller veya olaylardır. 

Allah'ın peygamberler eliyle gerçekleştirdiği böyle bir olay, o kişinin Allah'ın 

peygamberi olduğunun alametidir. Peygamberler, peygamberliklerini ispat için 

mucize gösterirler. Böyle bir olay peygamberlik öncesinde olursa ona “irhas” 

denir. Bu bir nevi risalete hazırlık demektir. Bu tür olaylar Allah Teâlâ’nın 

sevdiği kullar olan velilerde olursa “keramet”, kalbi temiz saf müslümanlarda 

olursa “maûnet”, kâfir ve fasıklarda istekleri doğrultusunda olursa “istidraç”, 

isteklerine aykırı olarak gerçekleşirse “ihanet” adlarını alırlar. İstidraçta 

gözetilen amaç, onların azabını artırmak, ihanette ise, rezil etmektir. Şüphesiz 

onlar bunu hak etmişlerdir. Sihir, harikadan sayılmaz. O, bir bilgi işidir.  

İslam düşüncesinde bir peygamberin mucize göstermesi gerekip 

gerekmeyeceği ihtilaflı bir konudur. Bazı âlimler, insanlar istediğinde bir kere 

de olsa mucize göstermesi gerekir demişlerdir. Onlara göre insanların onun 

peygamberliğine inanması için bu gereklidir. Bazı âlimler de mucize göstermek 

şart değildir, ille de gerekmez demişlerdir. Ancak ittifak ile söylenen şudur; bir 

kimse peygamber olsa bile her şeyde olduğu gibi mucize göstermede de Allah’a 

bağlıdır. Mucize onun emriyle meydana gelmektedir. Peygamber veya insanlar 

talep edebilirler, fakat tahakkuku kendi ellerinde değildir.  Her istediklerinde 

mucize gösterebilecek değillerdir.  Diğer olağanüstü haller de böyledir. 

Bununla birlikte, bütün insanlık tarihi içerisinde peygamber veya takvâ 

sahibi insanlara mucize ya da kerametler atfedilmiştir. Kur’an-ı Kerîmde birçok 

resulün mucizesi, bazı Allah dostlarının kerameti anlatılır. Bu durumda Hz. 

Muhammed (sav) için de mucize talepleri elbette olacaktı. Nitekim onun en 

büyük manevi ve kalıcı mucizesi olan Kur’an-ı Kerimin yanında hayatında çok 

kere maddi mucizeler gösterdiği de olmuştur. Bu tür mucizelerin olması bizi 

şaşırtmaz. Bizi asol şaşırtan, kaynaklarımızda var olan mucizeleri sırf 

inkârcılara şirin görünmek için yok sayan sözde âlimlerdir. Mucizeler gerçekten 

de olağanüstü olaylar mıdır, yoksa ileride bir gün ilim ile gerçekleştirilebilecek 

olağan işler midir, kelam ilminin tartıştığı bu konuya burada girmek 

istemiyoruz. 

Ayın İkiye Yarılması 
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Bir gün Peygamberimizden, eğer gerçekten Allah’ın Elçisi ise, ayı ikiye 

bölmesini istediler. Bunun üzerine o (sav) aya işaret etmiş ve ay ikiye 

ayırmıştır. Kısa bir süre sonra, her iki parça birleşip önceki halini almıştır. Bu 

olaya tanık olan bazı kimseler İslam’ı kabul ederken, bazıları da bu olayı sihir 

saymış ve Peygamber Efendimizi (sav) sihirbazlıkla suçlamışlar, daha önce 

iftira olarak “sihirbaz” iddialarına kanıt saymışlardır. Demek ki maddî manevî 

mucize görmek, ille de iman etmeyi gerektirmemektir. Bunu bizzat müşahede 

eden Sevgili Peygamberimiz (sav) de gerekmedikçe mucize göstermeye 

heveslenmemiş, müşriklerin olur olmaz anlamsız mucize isteklerine iltifat 

etmemiştir. Fakat onların mucize istekleri giderek çoğalmış, hatta giderek 

saçma sapan isteklere dönüşmüştür. Kur’an’da bu konuyla ilgili birçok ayet 

vardır. Mesela müşrikler ondan Allah’ı maddi olarak göstermesini, ölüleri 

diriltmesini istediler. Göğe kadar çıkan bir merdiven yapmasını, altından evler 

inşa etmesini, Mekke’deki dağları kaldırıp orada ırmaklar akıtmasını, 

doğruluğunu kendilerine kanıtlayacak ve herkesçe görülebilen bir melek 

indirmesini isteyenler çıktı. Bunlara verilen cevaplar Kur’an-ı Kerîmden uzun 

uzadıya anlatılır ve cevaplandırılır. Bir örnek görelim mi? 

Anlamsız Mucize İstekleri 

Az önce bahsettiğimiz istekleri onların ağzından dinleyelim ve kısaca 

değerlendirelim istiyorum. Diyorlardı ki: 

- Ey Muhammed! Eğer sana arz ettiklerimizi kabul etmezsen, biliyorsun 

ki biz toprak bakımından insanların en sıkıntı içerisinde olanlarıyız. Mal 

bakımından en fakirleriyiz. Maişet bakımından en çok zorluk içinde 

bulunanlarız. Öyleyse seni peygamber olarak gönderen Rabbinden iste de bizi 

daraltan, sıkıştıran şu dağları bizden uzaklaştırsın, memleketimizi bizim için 

açsın. Memleketimizde Şam ve Irak nehirleri gibi nehirler akıtsın. 

Atalarımızdan ölüp gidenleri bize geri göndersin. Onların içinde Kusay bin 

Kilab da olsun. Çünkü o doğru söyleyen bir reisti. Onlara senin söylediklerini 

soralım: Acaba hak mı bâtıl mı konuşuyorsun? Eğer bizim istediklerimizi yapar 

da o atalarımız seni tasdik ederse, biz de seni tasdik ederiz. Böylelikle senin 

Allah katındaki o büyük mertebeni görmüş olur da Allah’ın seni peygamber 

olarak dediğin gibi gönderdiğini anlarız. 
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Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) dedi ki: 

- Ben size bunları yapmak için peygamber olarak gönderilmedim. Ben 

Allah’ın bana yüklediği vazife ile size geldim. Allah’ın gönderdiğini size tebliğ 

ettim. Eğer kabul ederseniz bu sizin dünya ve ahiretteki nasibinizdir. Eğer bana 

karşı çıkarsanız ben Allah’ın emrine sabır göstereceğim. Allah benimle sizin 

aranızda hükmünü elbette verecektir.  

- Eğer bu söylediklerimizi de yapmazsan, hiç değilse kendin için bir 

şeyler yap. Rabbinden senin dediklerini doğrulayan, seni bize karşı müdafa 

eden bir melek göndermesini iste. Rabbinden sana bağlar bahçeler, altın ve 

gümüşten hazineler, köşkler vermesini iste de böylece seni çalışmaktan 

kurtarmış olsun. Çünkü sen maişetini elde etmek için pazarlara çıkıyor, bizim 

çalıştığımız gibi çalışıyorsun. Böylelikle senin Allah katındaki faziletini bilmiş 

oluruz. Eğer iddia ettiğin gibi peygambersen bunu yap! 

- Ben bunu da yapamam! Ben size bunlarla peygamber olarak 

gönderilmedim. Lâkin Allah beni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi. Eğer 

benim getirdiklerimi kabul ederseniz bu sizin dünya ve ahiretteki nasibinizdir. 

Eğer bana karşı çıkarsanız Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredeceğim!  

- O halde bizim üzerimize gökten parçalar düşür! Çünkü senin iddia 

ettiğine göre Rabbin isterse bunu yapar. Sen bunları yapmadıkça biz sana iman 

etmeyiz.  

- Bu Allah’a ait bir husustur. İsterse sizin başınıza bunları getirir.  

- Ey Muhammed! Rabbin bilmiyor mu ki bizler seninle oturacağız ve şu 

anda sana sorduklarımızı soracağız, isteklerimizi senden isteyeceğiz? Bunun 

için bize cevap olacak bir şeyi niçin sana öğretmedi? Bu hususta başımıza 

gelecekleri niçin sana haber vermedi? Bizim kulağımıza geldiğine göre, bunları 

Yemame’de ismi Rahmân olan kişi sana öğretiyormuş. Yemin olsun ki hiçbir 

zaman Rahmân’a iman etmeyiz. İşte ey Muhammed! Senin hakkındaki 

icraatlarımızdan ötürü artık mazur sayılırız. İyi bil ki seni bizim hakkımızdaki 

icraatınla başbaşa bırakmayacağız. Ya biz ya da sen helâk olacaksın, dediler.  

İçlerinden biri: 
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- Biz meleklere ibadet ediyoruz. Onlar Allah’ın kızlarıdır, dedi.  

Başka biri de: 

- Sen Allah’ı ve melekleri peyderpey getirmedikçe sana iman etmeyiz, 

dedi.  

Onlar Rasûlullah’a bunları söyledikten sonra Rasûlullah onların yanından 

çıktı. Onunla beraber Abdullah b. Ebî Ümeyye de dışarı çıktı. Bu kişi 

Rasûlullah’ın dedesi Abdulmuttalib’in Atike isimli kızının oğluydu. Abdullah: 

- Kavmin sana arzedeceklerini arzettiler ey Muhammed! Sen ise hiçbirini 

kabul etmedin. Sonra senden kendileri için birtakım şeyler talep ettiler ve 

onunla senin Allah katındaki dereceni bilmek için istediler. Onu da yapmadın. 

Sonra onları korkuttuğun azabın hemen gelmesini istediler, onu da yapmadın. 

Allah’a yemin ederim ki sana hiçbir zaman iman etmem. Ancak sen bir 

merdiveni göklere dayayıp, o merdivenle göğe çıkıp, beraberinde açık bir sahife 

ve senin peygamberliğini tasdik eden dört melek getirdiğini görürsem iman 

ederim. Andolsun Allah’a, eğer bunu bile yapsan sanırım yine seni tasdik 

etmem, dedi.  

Sonra Rasûlullah’tan ayrıldı. Hz. Peygamber de üzüntülü ve sıkıntılı 

olarak aile efradına döndü. Çünkü kavmi tarafından davet edildiğinde 

umduklarını bulamadı ve üstelik onların kendisinden ne kadar uzak olduklarını 

gördü.296 

Bu yersiz isteklere dair çirkin durumu bildiren ve gerekli cevabı veren 

bazı ayetler de gelmiştir. İşte onlardan ikisi:  

“De ki: "Ben, size Allah’ın hazîneleri benim yanımdadır" 

demiyorum. Gaybı da bilmem. Size ben melek olduğumu da söylemiyorum. 

Bana ne vahyediliyorsa, ben ancak ona tabi olurum." De ki: "Kör, görenle 

bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz?” (En’am, 50. Benzeri için bkz. 

13,19.) 
                                                           
296 Bkz. İbn Cerir, (İbn Abbas’tan); Ziyad b. Abdullah Bekkai (İbn İshak’tan Said b. 

Cübeyr, İkrime tarikiyle İbn Abbas’tan), İbn Kesir, Tefsir, III/62; Bidaye, III/50; 

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, 1/70-73. 
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“Allahtan gayrı birtakım tanrıların, Allah’ın huzurunda 

toplandıklarında kendilerini kurtaracaklarına inanan o kimseleri sen 

Kur'an’la uyar ki, O’nun huzurunda kendilerini savunacak ne bir 

hamileri, ne de bir şefaatçileri olmayacaktır. Böylece umulur ki bu şirk ve 

masiyetten sakınırlar.” (En’am 6/50-51. Benzerleri için bkz. 23/57; 13/21.) 

Bir Değerlendirme 

Eğer bir insanın kalbinde çok kuvvetli bir iman, çok yakıcı bir dava ve 

gazgeçilemez ahlakî ilkelere bağlılık bilinci olmazsa, fıtratında doğuştan var 

olan dünya sevgisi ve yönetme arzusu ile bu tekliflere kolay kolay “hayır” 

diyemez. Hatta güç ve iktidarı elde etmek için çok da güzel bahaneler bulur, 

bulamazsa bile uydurur kendine. “Hele bir yönetimi ele geçireyim, devletin 

gücü bende olsun, sonra onları kendi dinime yavaş yavaş yönlendiririm” der 

mesela. Biraz mesafe de katedebilir belki. Ama nihai hedefe hiçbir zaman 

varamaz. “Kâfirun” suresindeki “la / hayır”ları kaldırır sadece. İman ile küfrü 

kariştırır birbirine. Bu ise şirkten başka bir şey değildir. Şirk ise en büyük 

zulümdür. “Zalimler için yaşasın cehennem!” 

Evet, bu teklifler her babayiğidin dayanabileceği teklifler değildir. 

Nitekim kendi zamanımızda küçük bir koltuğa insanların davalarını nasıl 

değiştiklerini gördük. Daha acısı da yaşandı maalesef. İktidar sahipleri bir 

koltuğu iki “dava sahibine” (!) birden attılar yağlı bir kemik gibi, iki “dava 

sahibiyim” (!) diyenler biribirine düştüler o kemik için. “Biz burada din için, 

iman için varız” diyen nice canlar, dava arkadaşlarını fişleyip gammazladılar, 

“kanımızın son damlasına kadar Allah için varız” diyen cesur yürekler (!), 

bulundukları yerlerde İslamî hizmeti bitirdiler! Bir makam uğruna hayat 

tarzlarını değiştirenler oldu; eşlerini kızlarını tesettürlerinden soydular. Açıktan 

içki içip fuhşa katıldılar. Eski dindar çevrelerini terk ederek ecnebi bir hayat 

yaşayan yabancılar arasına katıldılar. 

Bu İslam’ı öğrenme, yaşama ve ona davet ile yayma davası Allah Teâlâ 

için yapılırsa, yani ihlas ve samimiyetle olursa, zorluklar kolay kılınır ve 

mutlaka özel ya da genel zafere erdirilir. Fakat istismarcılar, mutlaka 

kaybederler. Eski dostlarını kaybettikleri gibi yeni muhitlerinde de dışlanır ve 

aşağılanırlar. Yüzleri kara olaral çektikleri utançla baş başa kalırlar. Elde 
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ettikleri mal, makam ve sözde itibarlarını da daha ölmeden mutlaka bitirirler de 

ahirete ser sefil, hor hakîr olarak giderler. Aklı olana Allah yeter! 

Biz bu mal, makam, şan şöhret, güç ve iktidar gibi istek ve tekliflerin 

nasıl geldiği ve zavallıları nasıl değiştirdiği hakkında çeşitli kitaplamızda 

örnekler verdik. Burada onları tekrar yazmayı zait görüyor, bu kadarlıkla 

yetiniyoruz. Sadece şu gerçeği bir daha vurgulayalım: Resulullah (sav)’in en 

başta öğrettiği hakikatler şunlardı: Allah Teâlâ’nın her şeye gücü yeter. Aklı 

olana yerlerin ve göklerin yaratılışı buna örnektir.  Peygamber Efendimiz (sav) 

mucize göstermek için gönderilmemiştir. Onun biricik görevi Allah Teâlâ’nın 

yolunda insanlara “üsve-i hasene” olarak rehberlik etmektir.  Allah’ın 

emirlerine uyanları müjdeler, yüz çeviren sapıkları da uyarır. Kul, kendi aklı ve 

iradesiyle hidayet veya dalaleti seçer. Bu yüzden sorumluluk kendisine aittir ve 

elbette iyi veya kötü, hayır veya şer, yaptığı tercihin ve ettiği amelin sonucuna 

da katlanacaktır. 

Çağımıza Yansıması 

Çağımızda da İslam davetçileri Sevgili Peygamberimizi (sav) örnek 

alarak önce karar vermelidirler; bu davet kime, ne pahasına, nereye kadar? 

Yani hedef nedir, neyi beklemektedirler?     

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hayatında önce bir niyet ve karar vardı. 

İman, niyet ve kararın zirvesidir. Sonra iman tek başına yeterli değildir. Amel 

ve ahlak onu destekler, besler ve büyütür. Bunların da devamı vardır; hakkı 

tavsiye ve onda direnmek. Bu bir davadır. İslam davası işte budur! İşte bu 

davadan kararlılık ve azim fışkırır. Dava için dayanma, direnme ve devam 

etme, böyle kuvvetli bir iman ve kararlılık ister.  

Bu yüzden diyoruz ki her Müslüman şuurlu bir davet ehlidir; karalıdır, 

azimlidir, sabırlıdır. Çünkü imanlı olmak bunu gerektirir. Peygamber 

Efendimizin (s.a.v.) bu tavrını dostları kadar düşmanları da bilir ve tasdik 

ederlerdi. Hiç şüphesiz dostları kadar düşmanları da onun karar ve azmini 

biliyor, ona göre hareket ediyorlardı. Çünkü kaç kere onu tecrübe etmişlerdi. 

Alay edip aşağıladılar olmadı. Tehdit edip korkuttular, olmadı. Bir nefsin 

reddemeyeceği çok cazip teklifler sundular, olmadı. “Eğer güneş sağ elime, ay 
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da sol elime konulsa, bu davamı asla terk etmem! Allah ya bu davayı galib 

getirinceye veya bu dava uğrunda ben helâk oluncaya kadar devam ederim” 

diyordu. Bilmem ki bir karar vermenin ve onda sabitkadem olarak devam 

etmenin söz olarak bundan daha güzel ifadesi ve hareket olarak bundan daha 

güzel örneği olabilir mi? Böyle bir adamın davasını terk etmesini istiyorsanız, 

onu öldürmeye karar vereceksiniz! Başka türlüsü olamaz. Nitekim onlar da 

öyle yaptılar. Ama davanın asıl sahibi buna izin vermedi! 

Bu tavır ve duruş, görünüşte güçlü bile olsa düşmanını umutsuz kılarak 

iradesini çözer, mücadele azmini bitirir ve teslim olmaya mecbur eder. Bu 

duruş, davetçi için zaferi elzem kılan muhteşem bir duruştur. Bu duruş, çağlar 

boyu örnek alınacak asil bir duruştur. Bu yüzden bütün İslam davetçilerinin 

duygularını ifade eden Mehmet Akif Ersoy’un şu şiiri, sanırım o iman, azim ve 

kararlılığı bildirme bakımından muhteşemdir: 

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.  

Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz;  

Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun,  

Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun.  

Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa,  

Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,  

Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar  

Taşıp da kaplasa âfakı bir kızıl sarsar,  

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;  

Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;  

Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,  

Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz! 
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