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İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY

GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve
cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde

bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân
ve

şerait,

çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve

cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş

bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün

kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten
daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip

olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu

iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit
edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret,
damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal ATATÜRK
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1. ÜNİTE
PEYGAMBERİMİZİN MEKKE YILLARI

• Hz. Muhammed (s.a.v.), İslam’ı ilk olarak kime tebliğ etmiştir?
• Müslümanlar ilk hicretlerini hangi ülkeye yapmışlardır?
• Medine’ye hicret hangi tarihte yapılmıştır?
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Bu ünitenin sonunda;
1. Peygamberliğin insanlık tarihi açısından önemini fark edebileceksiniz,
2. Peygamberimizin (s.a.v.) İslam’a davet sürecini ve davet metodunu açıklayabileceksiniz,
3. Peygamberimizin (s.a.v.) tebliğine karşı tepkileri nedenleriyle birlikte değerlendirebileceksiniz,
4. Habeşistan hicretlerinin sebep ve sonuçlarını açıklayabileksiniz,,
5. Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman olmalarının, Müslümanların güçlenmesine katkılarını yorumlayabileceksiniz,
6. Kureyşli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı baskıları açıklayabileceksiniz,
7. Peygamberimizin (s.a.v.) Tâif yolculuğunun sebep ve sonuçlarını yorumlayabileceksiniz,
8. İsra ve Miraç olayının, Peygamberimiz ve Müslümanlar açısından önemini fark edebileceksiniz,
9. Akabe Biatları’nın Yesrib’de İslam’ın yayılışı açısından önemini kavrayacaksınız,
10. Yesrib’e hicretin sebeplerini ve önemini kavrayacaksınız,
11. Peygamberimizin (s.a.v.) Kubâ’daki faaliyetlerini açıklayabileceksiniz,
12. Hicretin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel sonuçlarını irdeleyebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
Tebliğ

Biat

Risâlet

Hicret

Davet

Fetret

Mirac

İsrâ

Sahabe
Aşere-i
Mübeşşere

Vahiy
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1. Risâlet ve Peygamberimiz
1.1. İlk Vahiy
SÖZLÜK
				
Vahiy: “Gizli konuşmak, seslenmek, emretmek”
gibi anlamlara gelen vahiy, Allah’ın melek aracılığıyla peygambere ilahi hitapta
bulunmasıdır.
Allah (c.c.) ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’den (a.s.) itibaren insanlara iman
ve ibadeti öğretecek, izniyle insanları hidayete ulaştıracak yüz yirmi dört bin peygamber
göndermiştir.1 Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz “… Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir
uyarıcı gelip geçmemiş olsun.” (Fâtır suresi, 24. ayet.) buyurarak yeryüzünün hiçbir
bölge ve devrinin Allah’ın seçtiği uyarıcılardan tenha kalmamış olduğunu bildirmiştir.
SÖZLÜK
				
Risâlet: “Allah’ın (c.c) gönderdiği vahiyleri, emir
ve yasaklarını, kısacası dinin gerçeklerini insanlara duyurmak; söz, tutum ve
davranışlarıyla açıklamak” demektir.

Peygamberler kendilerine vahyedilen ilahi mesajları insanlara tebliğ etmişler,
yaşamları ile insanlara örneklik teşkil etmişlerdir. Fakat bir kısım insanlar peygamberlerin
uyarılarına aldırış etmemiş, kimileri de kendilerine gönderilen vahiyleri kendi istek ve
görüşleri doğrultusunda tahrif edip değiştirmişti. Allah’ı (c.c.) unutup putlara ibadet etmeye
ve onlara dua etmeye başlamıştılar. Dünya’nın her tarafında manzara böyleydi. Arabistan
da Mekke de dünyanın geri kalanından pek farklı değildi.
Mekke’de tevhidin merkezi Kâbe putlarla doldurulmuştu. Mekkeliler türlü türlü zulüm
ve çirkin davranışı işlemekten bir an olsun geri kalmıyordu. Peygamberimiz (s.a.v.) halkın
bu durumuna çok üzülüyor; bundan dolayı sık sık Mekke’den uzaklaşıyordu. Mekke’nin
kuzeyinde bulunan Nur Dağı’ndaki Hirâ Mağarası’na gidiyordu. Burada yalnızlığa çekilip
tefekkür ediyordu. Allah’ın (c.c) varlığını ve birliğini düşünüyordu.
Vahye Hazırlık
Kur’an’ da peygamberlerin gerçekleşen rüyaları bildirilmiş, bu şekilde onların
rüyalarının ilahi yönüne işaret edilmiştir. Buna göre peygamberlerin gördükleri sadık
rüyalar ile Allah’tan aldıkları vahiy arasında bir ilişki bulunmaktadır. Nitekim Hz. Aişe,
Resûlüllah’ın (s.a.v.) Hirâ mağarasında inzivaya çekilmeden önce aldığı vahiylerin rüya
vasıtasıyla geldiğini şu şekilde bildirmiştir:
Hz. Aişe (r.anha.) anlatıyor: “Allah Resülü’nün (sav) ilk vahiy almaya başlaması
uykuda doğru rüya (rüya-ı sadıka) görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları
gün gibi gerçek çıkardı. ..” (Buharı, Ta’bır, 1)
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Hz. Peygamber’in (s.a.v.)* “nübüvvetin kırk altıda biri” (Buhari, Tabir, 4.) olarak
nitelediği sadık (doğru) rüyalardan sonra vahye yakın günlerini Hirâ’da tefekkür ile geçen
günler takip etmişti. Bu sırada Allah’ın Resûlü (s.a.v.) kırk yaşındaydı. Allah (c.c.)* 610
yılı Ramazan ayı Kadir Gecesi’nde Cebrail (a.s.)* aracılığı ile Hz. Muhammed’e (s.a.v.)
buyruklarını bildirdi. Kendisine indirilen ilk vahiy de “Oku” emridir. Nitekim Kutlu Nebi (s.a.v.)
okumanın, ilim öğrenmenin önemini anlatmak için “İlim öğrenmek kadın erkek tüm
müslümanlara farzdır.” (İbn Mâce, Mukaddime, 17.) buyuracaktı.
Müminlerin annesi Hz. Aişe (r.a) anlatıyor: “…Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık
Hirâ Dağı’ndaki mağarada yalnızlığa çekilip, orada geceler boyu, ailesine dönmeden
tek başına ibadet ediyordu. Bunun için yanında yiyecek de götürürdü. Sonra yine
Hatice’nin yanına dönüp, bir o kadar zaman için tekrar yiyecek alırdı. Nihayet bir
gün, Hirâ Mağarası’ndayken ona hak (vahiy) geldi. Melek geldi ve ‘Oku!’ dedi. O, ‘Ben
okuma bilmem.’ dedi. (Allah Resûlü yaşadıklarını şöyle anlattı): “Beni tutup gücüm
tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar, ‘Oku!’ dedi. ‘Ben okuma bilmem.’ dedim.
İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Bırakıp tekrar, ‘Oku!’ dedi. ‘Ben
okuma bilmem.’ diye cevap verdim. Üçüncü defa tutup gücüm tükeninceye kadar
sıktı ve bırakıp şöyle söyledi: ‘Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alaktan
(embriyodan) yarattı. Oku! Senin Rabbin en Kerîm olandır. ...”
(Alak 96/1-3; B3 Buhari, Bed’ü’l-vahy, 1)

Resim 1 Hatemü’l Enbiya olan Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahyin geldiği yer. Nur Dağı, Hirâ Mağarası.

Allah (c.c.) vahyi kalbine yerleştirmiş, Cebrail’in öğrettiklerini ezberlemişti. Mağaradan
çıkıp hızlıca evine geldi, hanımı Hz. Hatice’ye (r.anha.) “Beni örtün, çabuk beni örtün.” dedi
ve uykuya daldı. Uyanınca yaşadıklarını eşine anlattı ve “Kendimden korktum.” dedi.
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*(s.a.v):Sallallâhu aleyhi ve sellem: ‘‘Allah’ın selamı onun üzerine olsun’’. Peygamberimizin ismi anıldığında söylenir.
*(c.c.): Celle Celâlühû:” O’nun şanı en yüce” anlamına gelir. Allah’ın ismi anıldığında söylenir.
*(a.s.): Aleyhisselam: “Selam onun üzerine olsun” anlamına gelir. Hz. Muhammed dışındaki peygamberler, melekler
ve Kur’an’da adı geçen yüce kişilerin ismi anıldığında söylenir.
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Hz. Hatice (r.anha.) onu sakinleştirici şu sözleri söyledi: “Korkma, Allah’a yemin
ederim ki, O hiçbir zaman seni utandırmaz çünkü sen akraba hakkına riayet edersin, doğru
konuşursun; âciz olanların işini yüklenirsin. Fakiri doyurur, misafiri ağırlar, halka yardım
edersin.”
Hz. Hatice (r.anha.), eşinin başına gelenlerin ne anlama geldiğini öğrenmek için
amcasının oğlu Varaka Bin Nevfel’e gitmeyi önerdi. Varaka, eski Tevrat ve İncil’i okuyan
ihtiyar bir kimseydi. Varaka, Peygamberimizi dinleyince şunları söyledi: “Bu gördüğün,
Allah’ın Mûsâ’ya indirdiği Cebrâîl (Nâmûs)’dir. Keşke davet günlerinde genç olsaydım!
Keşke kabilenin seni yurdundan çıkaracağı günler hayatta bulunsaydım.” Varaka’nın bu
sözlerini işiten Hz. Muhammed (s.a.v.) “Onlar beni buradan çıkaracaklar mı?” diye sordu.
O da “Evet, çünkü senin getirdiğin şeyi getiren herkes, bu düşmanlığa uğramıştır. Eğer o
günlere yetişirsem sana mutlaka yardım ederim.” şeklinde cevap verdi.
1.2. Gizli ve Açık Davet
Varaka’dan duydukları Hz. Muhammed’i (s.a.v.) ferahlattı fakat bir süre vahiy gelmedi.
Hirâ’ya gidip vahiy meleği Cebrail’i (a.s.) gözlüyordu. Bu durum Resûlüllah’ı (s.a.v.) çok
üzdü ve endişelendirdi. Bir gün Hirâ Dağından evine gelirken üstün güçlere sahip Cebrâil’i2
tekrar gördü. İlk vahiydeki heyecanı tekrar yaşadı. Evine gidip eşine üstünü örtmesini istedi.
Bu esnada Cebrail (a.s.), Müddessir suresinin ilk ayetlerini getirdi:
“Ey bürünüp sarınan (Resûlüm)! Kalk ve (insanları) uyar. Rabbini yücelt. Elbiselerini
temiz tut. Kötü şeyleri terke devam et.” (Müddessir suresi, 1-5 ayetler.)
Artık kesintisiz yirmi üç yıllık vahiy süreci başlamıştı. “İnsanları uyar” emri ile birlikte
Hz. Muhammed’e (s.a.v.) “Risâlet” verildi. Hak dini tebliğ ile görevlendirildi. Bu emir ile
yakın çevresine Allah’ın emirlerini duyurmaya başladı fakat bu duyuru bir süre gizli olarak
sürecekti. Eğer davetin başında açıktan davette bulunsaydı, son din İslam, daha doğmadan
Mekkeli müşriklerce bir hamlede boğulabilirdi. Bu gizli davet üç yıl sürecekti. Üç yıl sonunda
pek çok kimse Müslüman olarak İslam ile şereflendi
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) davasındaki ciddiyeti ve samimiyeti, insanlara anlattığı
emir ve yasaklara herkesten çok kendisinin uyması, davet metodundaki incelikler ve
insanlara değer vermesi insanların İslam ile şereflenmesine büyük bir vesile oldu. Kur’an-ı
Kerim’de “Sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı
kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi…” (Âl-i İmrân suresi, 159.
ayet.) buyurularak Peygamber Efendimiz’in davet metodu hakkında bilgi verilmiştir.
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2

“(Kur’an’ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta

bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu.” Necm suresi,5-6-7. ayetler.
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“Önce en yakın akrabalarını uyar.” (Şuara suresi, 214. ayet.) emri gereğince
Hz. Peygamber (s.a.v.) tebliğini önce ailesine, sonra da dostlarına ve güvendiği kişilere
yapmıştır. İlk daveti eşi Hz Hatice’ye (r.anha.) yapmış, O da tereddütsüz, eşinden “emin”
olarak ilk Müslüman olma şerefine ulaşmıştı .
Müslümanlar, Mekke’nin biraz dışındaki Safa ile Merve arasında bulunan Erkam’ın
evinde toplanıyorlardı. Henüz on yedi veya on sekiz yaşlarında iken İslâm’ı kabul eden Erkam
b. Ebü’l-Erkam’a ait olan bu ev tebliğ faaliyeti için son derece elverişli idi. İslâm’ı öğrenmek
isteyenler de buraya geliyorlardı. İslam’ın ilk eğitim-öğretim merkezi olan bu ev daha sonra
Dârü’l-Erkam adını aldı ve ilk sahabilerin yetişmesinde ve İslamiyet’in yayılmasında çok
büyük katkıları oldu.
Habibullah (s.a.v.) insanlara son İlâhi mesajı anlatacak, bu uğurda pek çok sıkıntılar
çekecek ve Varaka’nın ikaz ettiği gibi kendi hemşehrileri tarafından Mekke’den zorla
çıkarılacaktı. Lakin, Rabbinin onun omuzlarına yüklediği bu ağır ve bir o kadar mübarek
vazifeyi hakkıyla yerine getirebilmek için her türlü eziyet ve cefaya seve seve katlanacaktı.
Rabbi de bu zorlu mücadelede ona yardım edeceğini (önceki lütuflarını hatırlatarak) Duha
suresinde muştulamaktaydı:

Duha suresi ayetlerinin meali.
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1.3. İlk Müslümanlar
Resûlüllâh (s.a.v.) ilk önce ailesini ve yakın akrabalarını davete başladı. Ona ilk
iman eden, sadık eşi Hz. Hatice (r.anha.) oldu. Ondan sonra Allah Resûlünün (s.a.v) beş
yaşından itibaren yanına aldığı amcası Ebu Tâlib’in oğlu Hz. Ali (r.a) on yaşındayken ilk
iman eden genç olma şerefini kazandı. Ardından yıllarca kendisine hizmet eden azatlı kölesi
Zeyd b. Harise (r.a) iman etti.

Aile ve akrabalara tebliğden sonra sıra yakın çevre ve samimi arkadaşlara gelmişti.
Resûl-i Ekrem (s.a.v.) en yakın ve samimi arkadaşı olan Hz. Ebubekir’i (r.a) İslam’a davet
etti. O da tereddütsüz kabul etti. Peygamberimizin ailesi dışındakilerden ilk iman eden o
oldu. Hz. Ebubekir (r.a) Mekke’de oldukça iyi tanınan itibarlı bir kimse idi. Zengin ve dürüst
bir tüccardı.

SÖZLÜK
Sahabi, sözlükte “arkadaş, dost” anlamlarına gelir. Çoğulu sahabe veya
ashâbdır. Terim olarak ise Hz. Peygamber (s.a.v) devrine yetişmiş, Hz. Peygamber’i
(s.a.v) görmüş, iman etmiş, onun sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak ölmüş
olan kimselere denir.

Onun Müslüman olması ile Peygamberimiz (s.a.v.) büyük bir desteğe kavuştu. Hz.
Ebubekir’in (r.a) çabası ile Mekke’nin önemli isimlerinden Osman b. Affan (r.a), Abdurrahman
b. Avf (r.a), Talha b. Ubeydullah (r.a), Sa’d b. Ebi Vakkas (r.a), Zübeyr b. Avvam (r.a) da
Müslüman oldu. Bu sahabiler “İlk Müslümanlar” ünvanına sahip olarak tüm inananların
gönlünde taht kurdular;büyük bir onur ve izzete ulaştılar.
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2.
Mekke’de İslam Davetine Tepkiler
2.1. Mekke’de İslam’ı Kabul Edenlerin Genel Özellikleri
Hz. Peygamber (s.a.v), kadın-erkek, hür-köle, zengin-fakir, genç-ihtiyar ayrımı
yapmadan tüm insanları İslam halkasına davet etti. Bundan dolayı toplumun her kesiminden
insanlar bu büyük halkada yerini aldı. Mekke’nin tanınmış ve varlıklı simaları ile birlikte fakir
ve kimsesizler de aynı safta birbirlerine kardeş oldu. Bu ilk halkayı oluşturanlar, müşriklerin
eziyetlerine de maruz kaldı. Bunlardan Sümeyye İslam’ın ilk şehidi olarak büyük bir şerefe
nail olarak tarihe geçti.
Kureyş kafirleri bazı Müslümanların fakirliği ile “İçimizde Allah’ın lütfuna nâil
olanlar bunlar mı?” diyerek alay ediyorlardı. Allah (c.c.) katındaki yüceliğin mal-mülk sahibi
olmakla mümkün olamayacağını anlayamıyorlardı. İki cihan güneşi Efendimiz (s.a.v.) şöyle
buyurmaktaydı: “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz ama o sizin
kalplerinize ve işlerinize bakar.” (Müslim, Birr, 33.)
İlk Müslümanların büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyordu. Yine çoğunluğu,
toplumun içinde bulunduğu cahiliye âdetlerinden hoşlanmayan kişilerdi. Bu yüzden İslam’ı
benimsemeleri kolay olmuştu. Bu sahabiler Hz. Muhammed’in (s.a.v.) güzel ahlakına
peygamberliğinden önce de şahit olmuşlardı. Ona “Muhammed’ül emin” yani güvenilir
Muhammed diyorlardı. Bu yüzden hiç tereddüt göstermeden Onun (s.a.v.) kutlu davasına
omuz verdiler.
Mekke’de Müslüman olanların sayısı arttıkça müşrikler alay, hakaret, işkence,
ilişkileri kesme (boykot), vatandan sürme ve öldürme gibi şiddeti artan tepkiler verdiler.
Gün geçtikçe tepkinin dozu artmasına rağmen Müminler yollarından dönmediler. Mallarını
canlarını Resûlüllah’ın (s.a.v.) yolunda feda etmekten çekinmediler. Sahabeye ait olan
“Anam babam sana feda olsun ya Resûlüllah” sözü onların fedakârlıklarını anlatan güzel
bir hatıradır. Müşriklerin şiddetine en fazla fakir, zayıf, köle durumunda olan ve kimsesiz
sahabeler maruz kaldı. En çetin imtihanlardan geçtiler. Hz. Bilal (r.a.) bunlardan biriydi.

OKUMA PARÇASI
Hz. Bilal-i Habeşi (r.a.)
Habeşli bir zencidir. Ümeyye İbn-i Halef’in kölesiydi. Ümeyye İslam’ın en büyük
düşmanlarından olduğundan, kölesine yapmadık eziyet bırakmazdı. Onu kızgın
kumların üstüne yatırıp, göğsüne kızgın taşlar koyar, saatlerce güneşin altında tutardı.
Bilal, iman hazzının verdiği kuvvetle bunlara dayanır; ‘Allah birdir’ diyerek bunlara
katlanırdı. Nihayet Hz. Ebu Bekir (r.a.) O’nu alarak azat etti. Bilal yanık sesiyle ezan
okuduğu zaman herkes zevkle dinlerdi.
(Siyer-i Nebi, Osman Keskioğlu, s.39)
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İmanın, Allah’ın rızasını ve cenneti kazanmanın bir bedeli olduğunu görüyorlardı.
Müşriklerin tüm tepkilerine rağmen ebedî saadeti seçtiler. Dünya hayatı gelip geçici bir
mekandı. Eğer gelip geçici sıkıntı ve imtihanlardan dolayı imandan yüz çevirselerdi belki
dünya hayatı açısısından bir sıkıntı ve kayıpları olmayacaktı fakat Allah’ın hoşnutluğunu ve
sonsuz mutluluk diyarını kaybedeceklerdi. Yaşadıkları tüm eziyet ve işkencelere rağmen
hidayet yolundan dönmediler, tüm kalpleriyle İslam’dan yana taraf oldular.
2.2.

Müşriklerin İslam’a Karşı Çıkma Sebepleri

Neden İnanmadılar?
Neden Böyle Olmuştu?
Sebep olarak birçok şey
saymak hiç şüphesiz mümkündü.
Ancak
bütün
söyleneceklerin
temelinde, arzu ve çıkarların kanun
kabul edildiği, putlaştırıldığı bir ticaret
şehrinde, beşerî ilişkilerin, rahmeti
engin olan Allah’ın emriyle tanzim
edilmesinin (düzenlenmesinin) bir
türlü kabul edilmemesi yatmaktaydı.
Çünkü İslam’ın hedefi insanları
“kula kulluk” tan kurtarıp “Allah’a
kulluk” ettirmekti.
Aslına
bakılırsa
Hz.
Muhammed’in
(s.a.v.)
getirdiği
esaslar, Arapların o zamana kadar
el üstünde tuttukları ve pek kıymetli
saydıkları şeylere karşı tam bir
protesto niteliğindeydi. Araplar her
türlü hürriyet ve insanlık sınırını
aşan yaşayış şekillerini sınırlandıran
İslâmiyet’e tahammül edemezlerdi,
edemediler…
Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Peygamberler
ve Tevhid Mücadelesi, İsmail Lütfi
ÇAKAN-N. Mehmed SOLMAZ,
s.377

Allah Resûlü (s.a.v), ilk üç yıl insanları
gizlice İslam’a davet etti. Allah’tan (c.c.) “Sen,
sana buyurulanı açıkça duyur, müşriklere
aldırış etme!” ( Hicr suresi, 94. ayet.) emri
gelince bu son İlahi mesajı herkese açıkça
duyurmaya başladı fakat Peygamberimizin
(s.a.v) getirdiği hakikatler Mekkeliler’in hoşuna
gitmedi. Tepkileri çok şiddetli oldu çünkü bu
davete uymak alışageldikleri yaşamlarından,
imtiyazlarından vazgeçmeleri demekti. Onlar
Mekke’yi kendi arzu ve menfaatlerine göre
şekillendirmişti. İslam ise onların hükümlerini
alaşağı ediyordu. Bu onlar için tahammül
edilebilecek bir durum değildi. Ayrıca sahip
oldukları örf ve adetlere sıkı sıkıya bağlıydılar.
Mekkeli müşrikler büyük bir inat ve
koyu bir taassup içindeydiler. Atalarından
gördüklerine körü körüne bağlıydılar. Doğruluğu
ya da yanlışlığı üzerinde düşünmeksizin büyük
bir inatla atalarının izinde gitmekte ısrarcı
idiler. Onların bu durumu “Onlara, ‘Allah’ın
indirdiğine uyun’ denildiğinde, ‘Hayır, biz
atalarımızdan gördüğümüze uyarız’ dediler.
Peki ama ya şeytan onları alevli ateşin
azabına çağırıyorsa!” (Lokmân suresi, 21.
ayet.) ayetinde açıkça tasvir edilmektedir. Bu
taassup ve inat onların gözlerini âdeta kör
etmişti. Bu durum onların gerçekleri görmelerine
engel teşkil ediyordu. Putperestlik onlar için bir
yaşam tarzı haline gelmişti ve kolay kolay da
terketmek istemiyorlardı.
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Mekkeli müşriklerin en önemli kazançlarından biri de taptıkları putlarıydı. Kâbe’nin içi,
etrafı putlarla doluydu ve tanrılarına hediyeler sunmak için Arabistan’ın farklı bölgelerinden
Kâbe’ye gelenler önemli bir getiri sağlıyordu fakat İslam putlara tapmayı bırakmalarını
emrediyordu. Bu, putlardan gelen servetle zenginleşen bazı müşriklerin sonu demekti. Bu
yüzden Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğine ve getirdiği hükümlere şiddetle karşı
çıktılar.
Arabistan’da toplum; hür, köle ve mevali olarak üçe ayrılırdı. Hürler toplumda sahip
oldukları üstünlükleri kaybetmek istemezdi. Toplumun geri kalanına fil dişi kulelerden
bakan imtiyazlı kesimin İslam’ın getirdiği eşitlik ve kardeşlik haklarına tahammül etmesi
beklenemezdi. Ne demekti bir köle ile efendisinin aynı sorumluluk ve haklara sahip olması!
Ebû Leheb asıl sıkıntısını şöyle dile getirmişti: “Beni başkalarıyla eşit tutan din olmaz
olsun…” İslam ise “Müminler ancak kardeştirler…” (Hucurât suresi, 10. ayet.)
buyurarak sınıf farklılıklarını ortadan kaldırıyordu fakat bu durum şımarık ve varlıklı takımın
hoşuna gitmemişti. Canlarını ve mallarını ortaya koyarak ölümüne Allah’ın ayetleri ile
mücadeleye giriştiler.
Hz. Muhammed (s.a.v.) henüz anne karnında iken babasını, altı yaşında küçük
bir çocukken de annesini kaybetmişti. Onun (s.a.v.) doğruluğuna tüm Mekke şahitlik ettiği
hâlde yetim ve öksüz birinin peygamber olmasını kabul edemiyorlardı. Peygamberlik gibi bir
makam için Allah’ın varlıklı ve soylu kimseler arasından bir seçimde bulunması gerektiğine
inanıyorlardı. Ayrıca her kabile böyle bir şerefin kendi kabilelerine ait olması gerektiği
konusunda sabit fikirdiler. Peygamberliğin Kureyş’te olması da içlerine sindiremedikleri bir
başka husustu. Bu bakış açısı ve gurur onların ebediyyen doğruyu görmelerine engel oldu.
Resûl-i Ekrem’in (s.a.v.) getirdiği ahlak
anlayışını, keyifleri ve yaşam tarzları önünde
Habeşistan Yolculuğu
büyük bir engel olarak görüyorlardı. Onlar
helal haram demeden gönüllerince yaşamak
… Bu muhâcirler kimisi binekle,
istiyorlardı. Allah’ın (c.c.) emirlerine uygun
kimisi de yaya olarak gizlice
davranmak zorlarına gidiyordu.
Kızıldeniz kenarına, Şuaybe
Limanı’na kadar gittiler. Limana tam
3. Habeşistan’a Hicret (615-616)
o sırada iki ticaret gemisi gelmişti.
Ücret karşılığında bu gemilere
Müşriklerin, Müslümanlara yaptığı baskılar
binerek sağ-sâlim Habeşistan
her geçen gün daha da arttı. Hz. Peygamber
topraklarına ayak bastılar. Kureyş
(s.a.v.) , sahâbenin çektiği sıkıntılardan dolayı
müşrikleri onları yakalamak üzere
üzülüyor ancak elinden bir şey gelmiyordu.
peşlerinden adamlar gönderdiler.
Sonunda onlara “Allah çektiğiniz sıkıntılardan
Fakat bu adamlar muhâcirlere
kurtulmanız için bir yol gösterinceye kadar
yetişemediler. Muhâcir Müslümanlar
Habeşistan’a göç etseniz iyi olur. Zira orada,
orada huzur ve güven içinde
yanındakilerden hiçbirine zulüm yapılmayan bir
yaşamaya başladılar.
hükümdar vardır” diyerek bu ülkeye gitmelerini
tavsiye etti.

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı,
İbrahim Sarıçam, s.101
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Müslümanlar neden başka bir yere değil de Habeşistan’a hicret etmişlerdi?
Habeşistan kralı Necâşî Ashame adaletli bir yöneticiydi. Üstelik Habeş halkı
putperest değildi. Halk çoğunlukla Hıristiyanlık dinine mensup idi. Mekkeli Müşriklerin ticari
ilişkileri olan diğer şehir ve ülkeler, göç etmeye müsait değildi.
Resûlüllah’ın (s.a.v.) bu tavsiyesi üzerine 615 yılında on bir erkek ve dört kadından
oluşan bir grup Müslüman Habeşistan’a hicret etti. Bu, İslam’da ilk hicrettir. İlk hicretten bir
yıl sonra (616) Câfer b. Ebû Tâlib’in başkanlığında seksen iki erkek ve on sekiz kadından
oluşan bir grup daha Habeşistan’a hicret etti.

NOT ALALIM
HABEŞİSTAN’A HİCRETİN SEBEP VE SONUÇLARI
SEBEP : Müşriklerin, Müslümanlara yaptığı baskılar her geçen gün daha da arttı.
Mekke müşrikleri, inancının gereğini yerine getirmek isteyen Müslümanlara
hayat hakkı vermedi.
SONUÇ : Vahyin Mekke’den tüm cihana yayılması için Habeşistan bir çıkış yolu
olmuştu. Hicret, İslam’ın başka coğrafyalara yayılmasına öncülük
etmişti. Müslümanlar engelleme ile karşılaşmadan dinlerini yayacakları
ve anlatabilecekleri bir yaşam alanına kavuşmuştu.

Fakat Mekke müşrikleri burada da Müslümanları rahat bırakmadılar. Habeş
hükümdarına iki elçi gönderdiler. Bu elçiler, Amr b. As ile Abdullah b. Ebî Rebîa idi. Bunlar
kraldan Müslümanların kendilerine teslim edilmesini talep edeceklerdi. İsteklerinin de hemen
kabul göreceğinin düşünmüşlerdi fakat krala sundukları hediyelere rağmen işler umdukları
gibi gitmedi. Elçilerin taleplerini dinleyen hükümdar Müslümanları da dinlemek istediğini
bildirdi.
Müslümanlar Necâşî Ashame’nin huzuruna girdiğinde, Tevhid inancının gereği
olarak diğer insanlar gibi ona secde etmediler. Necaşinin huzurunda bir tarafta Mekke’den
gelen iki elçi diğer tarafta ise muhacir Müslümanlar bulunmaktaydı. Muhacirleri temsilen
Câfer b. Ebû Tâlib (r.a.) konuştu. O sırada 25 yaşlarında bir genç olan Câfer, cahiliye inanç
ve adetleriyle İslâm’ın getirdiklerini karşılaştırarak etkileyici bir konuşma yaptı:
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İşte Câfer b. Ebû Tâlib’in (r.a.) muhteşem konuşması!
“Ey Hükümdar! Biz cahiliye üzerine yaşayan bir kavimdik. Putlara tapar, leş olmuş
hayvanları yerdik. Akla gelebilecek her türlü kötülüğü işlerdik. Akrabalarımız ve
komşularımız ile ilişiği keserdik. Güçlü olan, zayıfı ezerdi. Bizler bu hâl üzereyken
Allah, içimizden birini bize peygamber gönderdi. Soyunu, asaletini, doğruluk ve
eminliğini, iffet ve nezahetini bildiğimiz bir peygamber! O, bizi atalarımızın taptığı
putları terk etmeye, bir olan Allah’a inanmaya yalnızca O’na ibadete davet etti.
Doğru sözlü olmayı, emanetleri yerine getirmeyi, akrabalık haklarını gözetmeyi,
komşularla güzel geçinmeyi, günahlardan ve kan dökmekten sakınmayı emretti.
Fuhuştan, yalandan, yetim malı yemekten ve namuslu kadınlara iftirada bulunmaktan men etti. Biz de ona iman ederek davasını tasdik ettik. Onun Allah’tan
getirip bildirdiği şeylere tabi olduk. Bu yüzden kavmimiz bize düşman kesildi ve
zulmetti. Bizi dinimizden vazgeçirmek ve Allah’a ibadetten alıkoyup putlara taptırmak için türlü türlü işkencelere uğrattılar. Biz de bütün bu sebeplerden dolayı
yurdumuzu, yuvamızı terk ederek ülkene geldik. Sana sığındık. Seni başkalarına
tercih ettik. Senin yanında zulme, haksızlığa uğramayacağımızı ümit etmekteyiz.”

Necaşi, Müslümanlardan Peygamber’e (s.a.v.) gelen ayetleri dinlemek istediğini
söyledi. Hz. Cafer (r.a), Hz. İsa’dan (a.s.) bahseden Meryem suresinin ilk ayetlerini okudu:
“Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. “Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz?
dediler. Cevabı çocuk verdi: “Ben Allah’ın kuluyum; O, bana kitap verdi ve benipeygamber yaptı. Nerde olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı; yaşadığım sürece bana namazı, zekâtı ve anneme saygılı olmayı emretti; beni zorba ve isyankâr
yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün
esenlil benim olacaktır.” (Meryem suresi, 29-33. ayetler.)
Okunan ayetlerde Hz. Meryem’in anlatıldığı bölüme gelince Necaşi ve orada bulunanlar gözyaşlarını tutamadı. Necaşi, Kur’ân ayetlerinin harika ifadesi karşısında hayret ve
muhabbetini ifade ederek şöyle konuştu: “Vallahi bunlar aynı kandilden fışkıran bir nurdur ki
Musa da (a.s.) İsa da (a.s.) onunla gelmişti.” Sonra da müşriklerin elçilerine dönerek “Ben
ne onları size teslim ederim ne de onlar hakkında herhangi bir kötülük düşünürüm.”dedi.
(İbn Hişam, Sîretu’n-Nebeviye, C 1, s. 215.)
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Resim 3 Etiyopya’nın Mekele kenti yakınlarındaki Necaşi köyündeki Necaşi Ashame türbesi ve camii. TİKA
tarafından restore edilmektedir.

Mekke müşriklerinin hayat hakkı dahi tanımadıkları Müslümanların Habeşistan’a
hicretleri, Arap Yarımadası dışında Hıristiyan bir coğrafya’da İslam’ın tanınması sonucunu
doğurmuştur. Başta Habeş Necaşisi Aşhame olmak üzere birçok Habeşli Müslüman
olmuştur. Bugün Etiyopya ismiyle bilinen Habeş topraklarında milyonlarca Müslüman
yaşamaktadır.
4. Hz. Hamza (r.a) ve Hz. Ömer’in (r.a) Müslüman Oluşları
Hz. Hamza (r.a) ve Hz. Ömer’in (r.a) Müslüman oluşlarıyla ilgili olayları neden ayrı
başlıklar altında işliyoruz?
Hz. Hamza (r.a.) iman ettikten birkaç gün sonra da Hz. Ömer (r.a.) Müslüman
olmuştu. Bu iki büyük şahsiyetin İslam ile şereflenm si (615) Müslümanların güçlenmesine
ve kendilerini emniyet içinde hissetmelerine vesile olmuştur. Müşriklerde ise âdeta bir
deprem etkisi oluşturmuştur. Her ikisi de Mekke’de cesaret ve kahramanlıklarıyla nam
salmış kişilerdi. Kimse karşılarına çıkmaya cesaret edemezdi. Onların Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) davasına omuz vermeleri ile müşriklerin baskı ve eziyetleri nispeten azalmıştır. Bu
yüzden siyer kitapları bu iki şahsiyetin iman ile buluşmasını ayrı başlıklar açarak işlemiştir.
Kabul olunmuş bir dua!
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle dua etmişti: “Allah’ım! İslamiyet’i ya Ebü’l-Hakem b.
Hişam (Ebû Cehil) veya Ömer b. Hattâb ile teyit edip güçlendir.”
Bu duadan nasiplenen Ömer b. Hattab olmuştur.
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Peygamberimizin (s.a.v) amcası, aynı zamanda çocukluk arkadaşı ve süt kardeşi
olan Hz. Hamza (r.a), Peygamberimizden (s.a.v.) birkaç yaş büyüktür. Güçlü, gözü pek,
cesur ve usta bir savaşçı olan Hz. Hamza (r.a.) avlanmayı sevdiğinden sık sık ava giderdi.
Yeğenini çok sever, ona yapılan haksızlıklardan rahatsız olurdu. Hz Hamza (r.a.) nübüvvetin
6. yılında Müslüman oldu. İslamiyet ile şereflenmesi şu şekilde gerçekleşmişti
İslam düşmanlarından Ebu Cehil bir gün Safa Tepesi’nin yanında, Hz. Peygamber’e
(s.a.v) rastladı ve ağır hakaretlerde bulundu. Hz. Peygamber ise hiçbir karşılık vermedi.
Cahile en iyi cevap sessiz kalmaktı belki. Duruma şahit olan bir kadın avdan dönmekte olan
Hamza’ya durumu anlattı. Hz Hamza (r.a.) olayı işitince sinirlenerek Ebu Cehil’i aramaya
koyuldu. Doğruca Kâbe’ye giden Hamza, Mekke’nin ileri gelenleri ile oturduğunu görünce
elindeki yayı ile Ebu Cehil’in kafasına vurdu ve “Sen misin ona sövüp sayan? İşte, ben de
onun dinindeyim! Onun söylediğini söylüyorum! Gücün yetiyorsa, o yaptıklarını bana da yap
bakayım” dedi. Ertesi gün Resûlüllah’a (s.a.v.) giderek şahadet getirip Müslüman oldu.
Hz. Ömer (r.a) ise Mekke’deki az sayıda olan okuryazar kimselerden biri ve Kureyş’in
dış ilişkilerinden sorumluydu. Kureyş’in yiğitlerinden, kararlı, cesaretli ve haşin bir kimseydi.
Hz. Ömer’in (r.a) Müslüman olması ise şu şekilde gerçekleşmiştir:
Hz. Hamza’nın (r.a) iman etmesi Müslümanların büyük bir sevinç duymalarına,
müşriklerin ise telaşa kapılmasına sebep olmuştu. Müşrikler küfrün ve zulmün karargahı
olan Darü’n-Nedve’de toplanarak kendi aralarında İslamiyet’in yayılmasını engellemenin
yollarını tartıştılar. Ebu Cehil, “Muhammed’i öldürmekten başka çare yok.” deyince Ömer
ayağa kalkarak, “Bu işi ancak Hattab oğlu yapar.” dedi ve silahlarını kuşanıp alkışlar arasında
yola çıktı. Yolda karşılaştığı Nuaym, Ömer’e nereye gittiğini sordu. Nuaym, Ömer’in yapmak
istediği şeyi anlayınca zaman kazanmak amacıyla Ömer’e kendi kızkardeşi ve eniştesinin
de iman ettiklerini söyledi.
Bunun üzerine yolunu değiştirerek eniştesi Said’in evine
yönelen Hz. Ömer oraya vardığında okunan Kur’an-ı Kerim’i işitti. İçeri girip okudukları şeyin
ne olduğunu sordu. Verdikleri cevaptan tatmin olmayıp Said’i ve kızkardeşini hırpaladıysa
da kısa bir süre sonra yaptıklarından dolayı pişmanlık duyarak “Okuduğunuz şeyi getirin,
göreyim.” dedi. Hadid (başka bir rivayete göre Tâhâ) suresinin ilk ayetlerini getirip okudular:
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Okunan ayetlerden çok etkilenen Hz. Ömer (r.a) oradan ayrılarak Allah Resûlünün
(s.a.v) huzuruna gitti ve kelime-i şehadet getirerek (Risâletin 6. yılında [m. 615]) Müslüman
oldu. Darü’n-Nedve’de “müjdeli haber!” bekleyen müşrikler ise Hz. Ömer’in (r.a) Müslümanlarla birlikte “Allahu Ekber” nidalarıyla Kâbe’ye doğru geldiğini görünce tam bir şok yaşadılar. Onu (s.a.v.) öldürmeye giden Ömer, tekbirler eşliğinde Hz. Ömer (r.a.) olarak geliyordu.
Müslümanlar ilk defa Kâbe’de saf tutup namaz kıldılar.
Hz. Hamza’dan (r.a) sonra Hz. Ömer’in (r.a.) de İslam ile şereflenmesi ile Müslümanlar büyük bir güç kazandılar. Daha önce ibadetlerini gizli tutan Müslümanlar açıktan
ibadet etmeye başlamışlardı.
5. Boykot Yılları
Müşrikler boykotla hangi sonucu amaçlamışlardı?
Kureyş’in baskısına ve engellemesine rağmen, İslamiyet
günden güne yayılıyor ve kuvvetleniyordu. Hz. Hamza (r.a.)
ve Hz. Ömer (r.a.) gibi iki büyük kahramanın Müslüman olması,
Kureyşlileri hayli düşündürdü. Nihayet Haşimoğullarına boykot
ilan ederek onları zorlama yoluna gitmeği kararlaştırdılar. (Osman
Keskioğlu, Siyer-i Nebi, s.53.) Boykotla Hz. Peygamber’i koruyup
kollayan akrabalarını zor durumda bırakıp, Hz. Muhammed’i (s.a.v.)
yalnızlaştırmak amaçlanmıştı.
NOT ALALIM
Müşrikleri Müslümanlara yönelik bir boykot uygulamaya iten sebepler
• İslam’ın Mekke’de yayılmaya devam etmesi, sayılarının her geçen gün artması
• Müslümanların Habeşistan’a hicret etmesi ve orada iyi karşılanmaları
• Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman olmaları
BOYKOT KARARLARI
* Hz. Muhammed (s.a.v.) kendilerine teslim edilinceye kadar
Müslümanlarla barış anlaşması yapılmayacak.
* Müslümanlarla alışveriş yapılmayacak.
* Müslümanlarla görüşülmeyecek, onlarla oturup konuşulmayacak.
* Müslümanlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak.
* Müslümanlara merhamet gösterilmeyecek.
* Müslümanların evlerine ziyarete gidilmeyecek.
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Boykot ilanı imzalanarak kesin bir kararlılıkla uygulanmak üzere Kâbe duvarına
asıldı. Müslümanlar Mekke’nin kenarında bir vadide yer alan Ebu Tâlib Mahallesine
sığındılar. Hâşimoğulları üç yıl boyunca (616-619) burada sosyal ve ekonomik ambargo
altında yaşadı. Ambargo süresince büyük sıkıntı yaşayan Müslümanlar açlıktan dolayı
kimi zaman ağaç yapraklarını yemek zorunda kalmış, bazen de Sa’d b. Ebi Vakkas gibi bir
deri parçasını yiyeceğe dönüştürerek açlıklarını gidermişlerdi. Çocukların açlıktan dolayı
yaşadıkları acılar ve ölümler, merhamet sahibi bazı kimseler dışında Mekkelilerin kalbini
şefkate sevk edememişti.
Cebrail (a.s), Kâbe duvarına asılan boykot kararlarının yer aldığı kâğıdın Allah
(c.c.) lafzının geçtiği “Bismikellâhümme” ifadesi hariç geri kalan kısmının ağaç kurtları
tarafından yendiğini haber verdi. Hz. Peygamber (s.a.v.) kendisine vahyedilen bu bilgiyi Ebu
Tâlib’e anlattı. Ebu Tâlib’in haber vermesi üzerine müşrikler Kâbe’ye gidip vadide kuşatma
altında tuttukları Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bildirdiği gibi olduğunu gördüler ve ambargoyu
hafiflettil .
Büyük sıkıntı ve cefalarla geçen üç yılın sonunda bazı insaf sahibi kişiler boykotu
sonlandırmak amacıyla bir araya geldiler. Ebu Cehil itiraz ettiyse de çoğunluk boykotun
kaldırılması gerektiğini savunduğundan bu yönde karar alındı ve boykot sona erdi.
Müşriklerin İslâm’ın yayılışını önlemek için başvurdukları boykot girişimleri
başarısızlıkla sonuçlandı. Müslümanlar ise uğruna her şeyden vazgeçtikleri imanlarını kat
kat artırmış olarak bu imtihandan başarıyla geçtiler.
Boykotun kalkması ile rahat bir nefes alan Müslümanlar kısa bir süre sonra
Peygamberimizin (s.a.v.) amcası Ebu Tâlib ve eşi Hz. Hatice’nin vefatıyla sarsıldılar. Bu yıla
(620) “hüzün yılı” dendi. Sevgili Peygamberimiz, kendisini küçüklüğünden itibaren himaye
eden amcası Ebu Tâlib ve peygamberliğini ilk olarak tasdik etmiş olan, çocuklarının annesi,
vefalı ve sadık eşi Hz. Hatice’nin vefatları ile büyük bir üzüntü yaşadı.
Hz. Hatice varlıklı bir kadındı. Tüm servetini İslam yolunda harcamaktan çekinmedi.
Kadın erkek tüm Müslümanlara cömertliği ile güzel bir örnek oldu. Ayrıca herkesin şirk
bataklığında yüzdüğü zamanlarda tevhide ilk adımı o atmıştı. Peygamberimiz eşini hayırla
yâd ederek ondan şöyle bahsetmişti: “Hiç kimse inanmadığı zaman bana inanan o idi.
Herkes müşrik iken o Müslümanlığı kabul etti. Benim hiçbir yardımcım yok iken o
bana yardım etti.”
6. Tâif Yolculuğu
Hz. Peygamber’i (s.a.v.) Tâif yolculuğuna çıkaran sebepler nelerdir?
Ebû Tâlib ve Hz. Hatice’nin vefatından sonra müşriklerin baskı ve eziyetleri arttı.
Hz. Peygamber’e karşı daha bir pervasız davranmaya başladılar. Resûl-i Ekrem (s.a.v.),
Mekke’de müşriklerin türlü baskı ve engellemelerinden dolayı İslam’ı tebliğ edebileceği
imkân kalmadığından başka yollar aramaya başladı. Bunun için öncelikle Tâif’e gitmeye
karar verdi. Allah’ın Resûlü (s.a.v.) Tâiflilerin İslam’ı kabul etmeleri ihtimalinde Kureyş’e
karşı güç kazanacaklarını ve Müslümanların sıkıntılarının azalacağını ümit ediyordu.
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Ne var ki İslam’ı tebliğ uğrunda çıktığı
Tâif yolculuğunda, bu şehir halkının en acımasız
Tâif
Tâif şehri, Mekke’nin 120 km
saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştır. Tâifliler
doğusunda, Sarât Dağları silsilesi
insanlığa rahmet olan Allah’ın elçisinin rahmet
içindeki bir platoda, 1630 m. yükyüklü mesajlarını kulak ardı etmekle kalmayıp
seltide, üzüm bağları ile kayısı ve
başıbozukları Hz. Peygamber’e saldırttılar. Yola
nar bahçeleri ortasında yer alır.
karşılıklı sıralanan insanlıktan nasipsiz çapulcular,
(http://www.siyerinebi.com/tr/profaralarından yürüyen Hz. Peygamber (s.a.v.) ve
dr-kasim-sulul/taif-seferi)
Zeyd’i (r.a) taşa tuttular. Her ikisi de atılan taşlardan
yaralanmış, kan içinde kalmışlardı. Resûlüllah’ı
(s.a.v.) kendi canından çok seven Zeyd b. Harise
(r.a) Peygamberimize atılan taşlara siper olmaya çalışıyordu. Bu durum Rahmet Elçisinin
(s.a.v.) şehrin dışında yer alan Utbe ve Şeybe’nin bağına sığınmasına kadar devam etmiştir.
Daha sonraları kendisine sorulan bir soruya verdiği cevapta Tâif’te yaşadığı sıkıntının Uhud
Savaşı’nda yaşadıklarından daha şiddetli olduğunu söylemiştir.
Sabır ve Kararlılıkta Zirve…
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın vahyini insanlara duyurmak maksadıyla
insanların baskı, hakaret, saldırı ve eziyetlerine rağmen yolundan dönmemesi,
Allah’ın dinini tebliğden bir an için olsun geri kalmaması ne ile izah edilebilir? Elbette
ulvi bir gaye rehber olmalıdır tüm yaşadıklarına. Tüm bunlar “Rıza-i İlâhi” uğruna yani
Alllah’ın rızasına ermek, Yaradan’a kulluk borcumuzu ödemek için göze alınabilecek
fedakârlıklardır. Dünyaya ait herhangi bir çıkar ile açıklanabilir mi göze alınan onca
şey? Bir insan hem dünyevî amaçlar için yola çıksın hem de tüm ömrü sıkıntı, zorluk
ve mücadele içinde geçsin. Hâlbuki kastı dünya olanın arzusu rahat ve bolluk içinde
sıkıntısız bir yaşam sürmektir.
Resûlüllah (s.a.v.) sığındığı bağda bir çardağın altında şöyle dua etmiştir:
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Bağın sahipleri köleleri Addas ile Hz. Peygamber’e (s.a.v.) üzüm ikram etmişlerdi.
Peygamberimiz (s.a.v.) besmele ile yemeğe başlayınca, bu cümle Ninovalı bir Hıristiyan
olan Addas’ın dikkatini çekti. Hz. Peygamber (s.a.v.) Ninovalı Hz. Yunus (a.s.) kıssasından
bahsederek kendisinin de Allah’ın peygamberi olduğunu bildirip Addas’ı İslam dinine davet
etti. Addas Hz. Peygamberin elini öperek Müslüman oldu. Addas’ın Müslüman olmayı
kabul etmesi belki de Peygamberimize (s.a.v.) Tâif yolculuğunda karşılaştığı bu eziyetleri
unutturacak bir hatıra oldu. Çünkü karşılaştığı tüm eziyetlerin sebebi bir kişiye bile olsa
Allah’ın (c.c.) mesajlarını iletebilmekti.
Tâif’ten dönüşte Cebrail (a.s.), Hz. Peygamber’e (s.a.v.), eğer isterse kendisine
eziyet eden bu şehir halkına Allah’ın (c.c.) azap edeceğini bildirdi. Rahmet Peygamberi ise
Rabb’inden Tâif halkı için iman ve hidayet istediğini söylereyerek alicenaplık gösterdiler.
Hz. Muhammed (s.a.v), Mekke’ye döndüğünde tebliğ faaliyetlerine devam etmek
için başka yollar aradı. Mekke’ye dışardan gelen kabileler ile görüşerek, panayırlarda
Kur’an’dan ayetler okuyarak insanları İslâmiyet’e çağırmaya devam etti. Beşeri İslam’a
davette çektiği bütün sıkıntılara rağmen davasından asla vazgeçmedi. Kendisinden sonra
asırlar boyunca ve bugün de Hz. Muhammed’i (s.a.v.) kendisine önder olarak kabul eden tüm
Müslümanlara kararlılık ve cesaret örneği göstererek vazifesine devam etti. Müslümanlar da
asırlar boyunca İslam’ı yaymak amacıyla Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kararlılık ve cesaretini
kendisine örnek almıştır. Bu gayret ve kararlılık neticesinde İslam Hindistan’dan Avrupa’ya,
Afrika’dan Kafkaslara kadar yayılmıştır.
7. İsrâ ve Miraç
İsrâ ve miraç, Peygamber Efendimize (s.a.v) verilen büyük bir mucizedir.
Hz. Muhammed’in yaşadığı İsrâ ve Miraç hadiseleri sıradan ve basit olaylar değildir.
Bu ve benzer olaylar “Olağanüstü bir olay.” yani “mucize” olarak nitelendirilmiştir?
Kâinatın işleyişi Allah’ın belirlediği kanunlarla devam eder. Allah’ın kâinata koyduğu fizik
kanunlarını, Sevgili kullarının peygamberliklerini ispat etmeleri için bir süre iptal etmesi
demektir. Bu durum Rabbimizin peygamberlik ile görevlendirdiği kullarına verdiği önemi;
onların Allah katındaki faziletlerini göstermektedir.
Üç yıl süren boykotun ardından amcası Ebu Tâlib ve eşi Hz. Hatice’yi kaybetmesi,
daha sonra da Tâif’te yaşadığı olaylar Hz. Peygamber’i son derece üzmüştü. İşte bu hüzün
verici hadiselerin hemen peşinden Hz. Peygamber’in (s.a.v.) gönlünü ferahlatacak İsrâ ve
Miraç mucizesi yaşanmıştır. Hz. Peygamber’in (s.a.v) bir gece Mekke’den Mescid-i Aksâ’ya
götürülmesine İsrâ, göklere çıkarılmasına da Mi’râç denir.
Sözlükte “gece yürüyüşü” olarak geçen “İsra”, Rabbimizin Hz. Peygamber’i (s.a.v.)
Mekke’deki Kâbe’den Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürmesine denir. İsra mucizesi aynı
isimdeki İsrâ suresinin 1. ayetiyle sabittir. Bu mucizeyi Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de
şöyle açıklamaktadır: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu
(Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i
Aksa’ya (İsrâ -gece yürüyüşü- ile) götüren (Allah, her türlü noksanlıktan) münezzehtir.
Şüphesiz ki Semi’ (her şeyi işiten) ve Basîr (hakkıyla gören) ancak O’dur.” (İsrâ suresi,
1. ayet.)
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Resiml 7 Hz. Muhammed (s.a.v.) Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da iki rekât namaz kıldı. Bunun ardından Mi’râc
olayı gerçekleşti. Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir.

Sözlük anlamı “yükselme vasıtası” olan “Mi’râç” ise Hz. Peygamber’in (s.a.v)
Mescid-i Aksa’dan göğe yükseltilerek kendisine Allah’ın (c.c) ayetlerinin ve olağanüstü
nimetlerinin gösterilmesine” denir. Bu mucize de sahih hadislerle sabittir. İslam âlimleri her
iki hadisenin doğruluğuna dair ittifak içindedir.
Mi’râc mucizesinin Hz. Peygamber ve Müslümanlar açısından önemi nedir?
Peygamberimiz (s.a.v) görünen bu âlemin ötesinde melekût âlemini müşahede
(görme, gözlem) ederek göğün her bir tabakasında bazı peygamberler ile görüştürülmüştür.
Kendisine eşlik eden Cebrail (a.s.) ise belli bir noktadan sonra (Sidretü’l-Müntehâ ) daha
ileri gidemeyeceğini bildirmiş, Habib-i Ekrem (s.a.v) bu özel seyahatte Refref vasıtası ile
yalnız olarak yolculuğuna devam ettirilmiştir.
O (s.a.v.) yeryüzünün en seçkin misafiri, yaratılmışlar içinde en yüksek makam
sahibi olarak, mekândan münezzeh olan Rabb’inin huzuruna kabul edilmişti. Allah (c.c.),
Resûlüllah’ın (s.a.v.) bu özel deneyiminde ona pek özel sırları bildirmiş, kâinatın yaratılışına
ve hakikatine dair delilleri açık seçik olarak göstermiştir. Cennet ve Cehennem âlemleri
ve orada bulunanların durumları kendisine açık edilmiştir. Göklerde ve yerlerde ne varsa
hepsinin mülkiyeti kendisine ait olan Rabbimiz, sınırlı olan insan aklının ve duyularının
erişemediği âlemleri ve eserlerini göstererek Habib-i Ekrem’inin (s.a.v.) ne büyük bir fazilete
sahip olduğunu cümle âleme göstermiştir.
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Miraçta Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) ve
ümmetine üç hediye, müjde verildi. Bunlardan ilki
Mevlid
“Sen ki, Mi’râc eyleyüb ettin niyâz,
huzurda Peygamberimize (s.a.v) Bakara suresinin
Ümmetin mi’râcını kıldın namaz.
son üç ayetinin vahyedilmesidir. Hz. Peygamber’in
Her kaçan kim bu namazı kılalar,
(s.a.v) “dinin direği” olarak nitelediği beş vakit
Cümle gök ehli sevâbın alalar.
namaz farz kılındı. Miracın en büyük müjdelerinden
Çünki her türlü ibâdet bundadır,
biri de budur. Merhum Süleyman Çelebi’nin
Hakk’a kurbiyyetle vuslat bundadır.”
Mevlid isimli naat’ında belirttiği gibi tüm ibadetleri
Süleyman Çelebi
kapsayan namaz ibadeti de âdeta Müminin
miracıdır. Yüce huzurda, aracısız Cenâb-ı Hak
Niyaz: Dua, yakarış. Kurbiyyet:
ile bir konuşma ve buluşma fırsatıdır. Diğer bir
Allah’a yakınlık Vuslat: Allah’ın
müjde ise ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların
rızasını elde etme, manevi yoldan
cennete girecekleri haberidir.
Hz. Peygamber’in ertesi gün miraç
Allah’a ulaşma.
mucizesini haber vermesi üzerine müşrikler buna
inanmayıp Efendimizden (s.a.v) Mescid-i Aksa’yı
anlatmasını istediler. Müşrikler Hz. Muhammed’in daha önce Kudüs’e gitmemiş olduğunu
bildiklerinden onu yalanlamak için soru yağmuruna tuttular. Rabbimizin o anda Mescid-i
Aksa’yı göstermesi ile Peygamberimiz (s.a.v) Mescid-i Aksa’yı müşriklere ayrıntılarıyla tarif
etti. Onun (s.a.v) Kudüs ile ilgili tarifleri doğru çıkınca Hz. Ebu Bekir’e yöneldiler. Böylesine
akıl üstü bir hadisede Hz. Muhammed’i (s.a.v) yalnız bırakacağını, Ona inanmayacağını
düşündükleri Hz. Ebu Bekir (r.a), onlara şu çağlar üstü cevabı verdi: “O söylediyse doğrudur!”
Bundan sonra “Sıddık” lakabı ile anılacaktı en yakın arkadaşı.

KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM
Hz. Muhammed’e Miraçta verilen üç müjdeyi yazınız.

▪
▪
▪
8. Yeni Yurt Arayışı
Mekke müşriklerinin Müslümanlar üzerindeki baskı ve eziyetleri gün geçtikçe
artıyordu. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) tüm bunlara rağmen İslamiyet’i anlatmaya devam
etti. İslamiyet’i anlatmak için Tâif’e gitmiş ise de umduğu neticeyi bulamamıştı. Hac
mevsiminde Mekke’de her yıl düzenlenen panayırlara gelen farklı kabileler ile iletişim kurup
onlara İslamiyet’i anlatıyor, Allah’ın dinini tebliğ için en küçük bir fırsatı dahi değerlendiriyordu.
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8.1. Yesriblilerle İlk Temas
Hz. Peygamber (s.a.v.), câhiliye adetlerine göre hacca ve çevrede kurulan panayırlara
katılmak üzere Mekke’ye gelen Arap kabilelerine İslâm’ı anlatıyordu. Bu faaliyetleri
esnasında nübüvvetin 11. yılında (620) Mekke’ye yakın bir vadide Yesribliler ile karşılaştı.
Hazreç kabilesinden olan bu altı kişilik gruba Akabe denilen bir mevkide İslamiyet’i anlatmış
neticede de bu kişiler gelecek yıl tekrar gelmek üzere Müslüman olarak memleketlerine
dönmüşlerdi. Bu altı Müslüman İslam’ı Yesriblilere ulaştırmış, kısa bir sürede bu çağrıyı
işitmemiş kimse kalmamıştı. Allah sevgili kulunun emeklerinin karşılıksız bırakmamış,
Peygamberimizin (s.a.v.) bu ısrarlı ve kararlı girişimleri meyvelerini vermeye başlamıştı.
Medine’de Evs ve Hazreç isimli Arap kabileleri ile Yahudiler yaşıyorlardı. Aralarında
çok öncelerden beri süregelen bir geçimsizlik mevcuttu. Yahudilerin “Kesinlikle yakında
bir peygamber gelecek. Onun zamanı yakındır. Biz ona uyup sizinle savaşacağız. Onun
yardımıyla sizi öldüreceğiz.” sözlerini çok iyi belleyen Yesribliler, Hz. Muhammed’in çağrısını
çok hızlı bir şekilde kabul edeceklerdi.

8.2. Akabe Biatları
Akabe Biatlarının Medine’de İslam’ın yayılışına katkıları nelerdir?
Peygamberimiz (s.a.v) ile Medineliler arasında, hac mevsiminde 620, 621 ve
622 yıllarında üç yıl üst üste Akabe’de görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerin 621
yılında gerçekleşeni Birinci Akabe Biatı, 622 tarihindeki de İkinci Akabe Biatı olarak
isimlendirilmiştir. Medine’de İslamiyet’in yayılmasında bu görüşmelerin önemi büyüktür.

SÖZLÜK
Biat: Söz verme amacıyla el sıkma. Birinin hâkimiyetini kabul etme ve emirlerine
bağlılığını bildirme. “(Ey Muhammed!) Sana biat edenler gerçekte Allah’a biat
etmektedirler…”( Fetih suresi, 10. ayet)
Neşv-ü Nema: Artmak, çoğalmak, büyümek.

İlk buluşmadan bir yıl sonra, nübüvvetin on ikinci senesinde (621), Yesribli on iki
kişiden oluşan bir grup, Akabe’de Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile buluşarak Ona biat ettiler.
Mümtehine suresi, 12. ayette bildirildiği şekilde, Allah’a şirk koşmamak; hırsızlık, zina gibi
haramları işlememek; dine ve akla uygun meselelerde Peygamber’e karşı çıkmamak üzere
Hz. Muhammed’ e söz verdiler. “Birinci Akabe Biatı” olarak anılan bu olay İslam’ın Mekke
dışında farklı bir şehirde neşvü nema bulacağının ilk göstergesi sayılırdı.
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NOT ALALIM
İslam’ın Medine’de tanınmasında, yayılmasında ve hatta buraya hicrete zemin
hazırlanmasında Akabe Biatlarının önemli rolü olmuştur.
(Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam, s.111.)
Medineliler, kendilerine dini öğretecek bir mürşid istediler. Hz. Peygamber de (s.a.v.)
Mus’ab’ı (r.a.) gönderdi. Mus’ab, ilk Müslüman olanlardandı. Gayet güzel, şık ve temiz
giyinirdi; nazik bir zattı, herkese hoş muamele ederdi. Medine’de evlere giderek Müslümanlığı
öğretirdi. Mus’ab’ın bu gayretinin neticesi olarak Allah (c.c.) Medinelilere imanı sevdirmiş,
şehirde İslamiyet hızla yayılmıştır.
“Birinci Akabe Biatı”ndan bir yıl sonra, nübüvvetin 13. Yılında (622) Medine’den
gelen ikisi kadın olmak üzere yetmiş beş Müslüman Akabe’de Hz. Peygamber ile görüştüler.
Medineli Müslümanlar, Peygamberimiz ve ashabının Mekke’de yaşadıkları eziyet ve
sıkıntılardan dolayı onları Medine’ye davet ettiler. Görüşmede henüz Müslüman olmamasına
rağmen Ebu Tâlib’in vefatından sonra Hz. Muhammed’i himayesine alan ve yeğenini çok
seven amcası Hz. Abbas da vardı. Hz. Abbas gruptakilere bir konuşma yaparak yeğenini
türlü tehlikelerden ve düşmanlardan koruyabileceklerse Medine’ye davetlerini kabul
edebileceğini, aksi takdirde bundan vazgeçmeleri gerektiğini söyledi.
Hz. Peygamber (s.a.v.) de bir konuşma yaptı, Kur’an okudu; kendisi ve ashabını
barındırıp koruyacaklarına dair biat etmelerini istedi. Onlar da Hz. Peygamber’in (s.a.v.)
elini tutarak, “Zorlukta ve kolaylıkta, hoşumuza gitsin veya gitmesin her hususta
dinlemek ve itaat etmek; başımızdaki ehil kişiyle tartışmamak; nerede olursak olalım
Allah hakkında kınayanın kınamasından korkmadan doğruyu söylemek üzere biat
ettik.” (Müslim, İmare, 41.) dediler.
Bu biat üzerine Hz. Peygamber’in (s.a.v.) isteği ile Yesribli Müslümanlar kendi
aralarından 12 tane temsilci seçerek
görevlendirdiler. Bu temsilcilerin
görevi Hz. Peygamber ile Yesribli
Müslümanlar
arasında
iletişimi
sağlamak ve biaatta verilen sözlerin
yerine getirilip getirilmediğini takip
etmekti. “İkinci Akabe Biatı” olarak
geçen bu olaydan sonra Resûl-u
Ekrem (s.a.v.) Medine’ye hicret için
Mekke’deki Müslümanlara izin verdi.
Bunun üzerine Müslümanlar büyüklü
küçüklü kafileler halinde Medine’ye
hicret ettiler. “İkinci Akabe Bîatı”ndan
üç ay kadar sonra, Hz. Peygamber Resim 8 Yesribliler Hz. Peygamber’in (s.a.v.) elini tutarak her
(s.a.v.) de Hz. Ebû Bekir’le birlikte hal ve şartta destekleyeceklerine söz verdiler
Medine’ye hicret edecekti.
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9. Yesrib’e Hicret
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ashabı neden kendi memleketleri olan Mekke’yi terk
edip Yesrib’e göç etmek zorunda kalmışlardı?
Sözlükte “bir yerden bir yere göçme, taşınma, ayrılma” anlamına gelen “hicret” dinî
terim olarak ise “Hz. Peygamber’in (s.a.v) ve sahabilerinin, İslam’ı gereği gibi yaşamak,
diğer insanlara Allah’ın (c.c) emirlerini duyurmak ve müşriklerin işkencelerinden kurtulmak
amacıyla 622 yılında Mekke’den Medine’ye yapmış oldukları göçtür.”
Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) Medine’ye hicretinin en önemli sebebi, Mekke’de
İslamiyet’i tebliğ edebilecek ve yaşayabilecek bir ortamın kalmamasıydı. Müslümanların
sayısının artması müşrikleri çileden çıkarıyor, bu yüzden de İslam’ı kabul edenlere karşı
daha bir hırçınlaşıyor acımasızca eziyetler yapıyorlardı. İşte böyle bir ortamda yapılan
Akabe biatları ve Yesribliler’in davetleri hicrete zemin hazırlamıştı.
9.1. Müslümanların Hicreti
HATIRLAYALIM
Müslümanların Medine’ye hicreti hangi olay üzerine başlamıştı?
İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) izni ile Müslümanlar
irili ufaklı gruplar halinde Yesrib’e hicret etmeye başlamışlardı. Daha sonra Medine adıyla
anılacak olan Yesrib, konumu açısından stratejik bir öneme sahip bulunuyordu.
Mekke’deki Müslümanlardan güçsüzlük, hastalık gibi sebeplerle henüz hicret
edememiş olanlardan başka herkes Mekke’den Medine’ye hicret etmişti. Bir de Hz.
Peygamber (s.a.v), ailesiyle birlikte Hz. Ebu Bekir (r.a) ve Hz. Ali (r.a) Mekke’de kalmıştı.
9.2. Peygamberimizin (s.a.v) Hicreti
Müşrikler, İslâmiyet’in Medine’de güçlenmesinden korktukları için hicrete karşıydılar.
Bu yüzden Akabe biatları ve sonrasında Medine’ye göçler gizli tutulmuştu. Bu yüzden
müşrikler bu faaliyetlerden epey sonra haberdar olduklarından ellerinden bir şey gelmemişti
fakat Hz. Muhammed (s.a.v.) hâlâ Mekke’deydi. Müşriklerin hesaplarına göre, eğer onu
(s.a.v.) engelleyebilirlerse kendilerine düşman olarak gördükleri Müslümanlardan ve
İslam’ın yayılışından tamamen kurtulabilirlerdi.
Bunun nasıl yapılacağını kararlaştırmak üzere Daru’n-Nedve’de biraraya geldiler.
Uzun tartışmalardan sonra aldıkları nihai karar neticesinde Hz. Peygamber’i (s.a.v) her
kabileden birkaç savaşçı birlikte öldüreceklerdi. Her kabile bu cinayete ortak olacağından
Peygamberimiz’in kabilesi olan Haşimoğulları herkesi karşısına alamayacak, dolayısıyla
kan davası da olmayacaktı. Müşrikler Daru’n-Nedve’de hain tuzaklarını kurgularken Allah’ın
(c.c.) hesabından habersizdiler. Rabbimiz bu olayı Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatmıştır:
“Hatırla ki, kâfirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni yurdundan
çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kurarken Allah da onlara
tuzak kuruyordu çünkü Allah, tuzak kuranların en iyisidir”. (Enfâl Sûresi, 30. ayet.)
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S ü r g ü n ü l k e s i n d e n b a şk e n t l e r
b a şk e n t i n e
…
S a k ı n k a d e r d e m e k a d e r i n üs t ün d e b i r k a d e r v a r d ı r
N e y a ps a la r b o ş g ö kle rd e n g e le n b ir ka ra r v a rdır
Gün b a t s a n e o l u r g e c e y i o n a r a n b i r m i m a r v a r d ır
Ya n m ış s a m k ül üm d e n y a p ı l a n b i r h i s a r v a r d ı r
Ye n i l g i y e n i l g i b üy üy e n b i r z a f e r v a r d ır
S ı rla rı n s ı rrı na e rme k iç in s e nd e a na ht a r v a rd ı r
…

Sezai KARAKOÇ

Sezai Karakoç

Allah’ın (c.c.) Cebrail (a.s.) aracılığı ile hicret izni verdiğini bildirmesi üzerine
Resûlüllah (s.a.v), Hz. Ebu Bekir’e (r.a) giderek durumdan haberdar etti ve beraber yolculuk
yapacaklarını söyledi. Hicret yolculuğu için, yol kılavuzluğunu en iyi bilen, son derece
güvenilir fakat İslamiyet’i henüz kabul etmemiş olan Abdullah b. Ureykıt seçildi.
Kureyş’in kararını tatbik için seçtiği katil namzetleri, geceleri Hz. Peygamberin
(s.a.v.) hane-i saadetini muhasara edip çevirirlerdi. Araplarca bir adamı kendi evi içinde
öldürmek korkaklığın en adisi sayıldığından Hz. Peygamber (s.a.v.) evinden çıksın diye
bekliyorlar, evinden çıkınca hep birden vurmak istiyorlardı. Hicret akşamı da sular kararırken
evini çepçevre çevirdiler. Hazreti peygamber (s.a.v.) burada çok üstün bir buluşla onları
oyaladı. Müşrikleri şaşırtmak için çok güzel bir usül tatbik etti. Hazreti Ali efendimiz Onun
(s.a.v.) yatağında yatacak, Onun yeşil örtüsünü örtünecek, düşmanlar Onu karşıdan öyle
görünce uyuyor sanacak. Onlar uyansın da dışarı çıksın diye beklerken o bu arada yerine
yerleşecek. İşte hicretin ilk anı böyle çok parlak muvaffakiyetli bir planla başlar.
Peygamberimiz (s.a.v) Hz. Ali’den (r.a) kendinde bulunan emanetleri sahiplerine
vermesini, müşrikleri yanıltmak için de kendi yatağına yatmasını istedi. Evinin etrafını
çevirmiş bekleyen suikastçıların gözü önünde kapıdan çıkıp doğruca “Sıddık” arkadaşının
evine gitti. Allah (c.c.) sevgili kulunu evinin etrafını çevirmiş olan suikastçıların hain
bakışlardan korumuştu. Yol hazırlığını tamamlamış olan Hz. Ebu Bekir ile beraber Allah’a
(c.c.) tevekkül edip yola koyuldular.
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Yandaki haritada görüleceği gibi Medine
kuzey istikametindedir. Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) ile yol arkadaşı ise ilk başta güneye yani
ters istikametteki Sevr dağına doğru gitmişlerdi.
Rabbinin kendilerini koruyacağını en iyi bilen
Resûl-i Ekrem (s.a.v.) gereken her tedbiri almış,
Allah’a tevekkülün bir eylemsizlik hâli olmadığını
ümmetine ders vermiştir. Yine bu tevekkülün gereği
olarak hemen yola çıkmamışlar orada bulunan bir
mağarada üç gün üç gece gizlenmişlerdi.
Hz. Ebu Bekir’in (r.a) oğlu Abdullah (r.a)
gece vakti onların yanına gelerek Mekke’de olup
bitenleri anlatıyordu. Bu arada Hz. Ebu Bekir’in
(r.a) özgürlüğe kavuşturduğu Amir b. Füheyre (r.a)
koyunlarını mağara yakınlarında otlatarak hem
ayak izlerini kaybettiriyor hem de mağaradaki iki
arkadaşa taze süt ikram ediyordu.
Sabah olunca Hz. Peygamber’in yerine Hz.
Resim 9 Hicret güzergâhı haritası
Ali’yi gören müşrikler çıldırmışlar, onu bir müddet
hapsetmişlerdi. Bu arada Resûl-i Ekrem’i öldüren veya esir eden kimseye yüz deve ödül
vereceklerini Mekke’nin her tarafında ilan ettiler.
Kureyş’in eli sopalı, beli
hançerli gençleri onu aramaya
koyuldular fakat boşuna... Bir ara
gizlendikleri mağaraya kadar geldiler
fakat Allah tarafından içeri girmeden
geri döndüler. Çünkü mağaranın
ağzında ki ağaca güvercinler yuva
yapmış, örümcekler ağ örmüştü.
Dışarıdaki
konuşmalar
içeriden
duyuluyordu. Hz. Ebu Bekir endişeye
kapıldı. Hz. Peygamber ona:
– Üzülme Allah bizimle beraberdir, O
bizi korur, dedi. Müşrikler, mağaraya Resim 10 Yüce Allah (c.c.) kulunu korumayı murat etti
girmeden geri döndüler.
mi bir güvercin bile kâfi gelmez mi
Mağarada geçen üç günün
sonunda kılavuz olarak tuttukları Abdullah b. Ureykıt sözleştikleri vakitte geldi. Resûl-i Ekrem
(s.a.v), Hz. Ebu Bekir (r.a), Amir b. Füheyre (r.a) ve rehber Abdullah b. Üreykit Medine’ye
doğru yola çıktılar. Yolda tuzağa düşmemek için kılavuzun tercihi ile bilinen ve işlek yollar
kullanılmadı.
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Mekke’ye Dönüş Müjdesi…
Daha sonra Medine’ye doğru yollarına devam ettiler. Cuhfe mevkiine vardıklarında,
Hicret yolunun ana kervan yoluyla kesiştiği noktada Hz. Peygamber,
Mekke yolunu tanıdı ve oraya özlem duydu. Bunun üzerine, zulme uğratılarak
hicrete mecbur bırakıldığı yurdu Mekke’ye, düşmanlarına üstünlük sağlayarak
döndürüleceğine işaret buyrulan aşağıdaki âyet-i kerîme nâzil oldu:” (Resûlüm!)
Kur’an’ı (okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı) sana farz kılan Allah, elbette seni
yine dönülecek yere döndürecektir...”. (Kasas Sûresi, 85. ayet)
Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam, s.125

9.3. Kuba’ya Varış
Medine’ye bir saat mesafede
Kuba denen bir yer vardı. Medine’nin
ileri gelenleri burada yerleşmişlerdi. Hz.
Peygamber, buraya gelince bu aileler O’nu
tekbirlerle karşıladılar. Yazın sıcağında
kızgın çölde bir hafta süren yolculuktan
yorulmuşlardı. Burada istirahat arzu ettiler.
Ashabdan bazıları zaten burada kalmışlardı.
Hz. Peygamber’den üç gün sonra Hz.
Ali’de Mekke’den ayrılmıştı. Bu yiğit aslan
tek başına çölleri aşarak burada Hz.
Peygamber’e ulaştı.
Hz. Peygamber (s.a.v.) Kuba’da
inşaatında kendisinin de çalıştığı Kuba
Mescidi’ni inşa ettirdi. Bu mescit İslam’ın ilk
mescidi olması yönüyle büyük bir öneme Resim 11 Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Kuba’da yaptırdığı
sahiptir. Kur’an-ı Kerim’de bu mescitle ilgili İslam’ın ilk mescidi.
olarak Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:
“…Daha ilk günden takvâ temeli üzerine kurulan mescid ise namaz kılman için elbette
daha uygundur; burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da arınmaya
çalışanları sever.” (Tevbe Sûresi 108. ayet.)
Peygamberimiz (s.a.v.) burada 10 günden fazla kaldıktan sonra Cuma günü
Medine’ye hareket ettiler. Ranuna Vadisi’ne geldiklerinde Beni Salim yurdundan geçerken
öğle vakti olmuştu. Hz. Peygamber, Cuma namazının farz kılındığını ashabına tebliğ
buyurdular ve burada ilk Cuma namazını kıldılar.
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Namazdan sonra yola çıkan kafile Medine’ye yaklaştığında yolun iki tarafı coşku
ve neşe içerisinde Hz. Peygamber’i (s.a.v.) karşılayan halk ile doluydu. Etrafını çevirmiş
olanlar bu sefer suikastçılar değil, o büyük misafiri evinde ağırlamak için birbirleri ile yarışan
Müslümanlardı. O kimseyi kırmamak için devesi Kasva’nın yularını serbest bırakmış, devesi
nereye çökerse orada misafir olacağını işaret buyurmuştu. Sonunda Resûlüllah’ın devesi,
Ebu Eyyub el-Ensari’nin (r.a) evinin yanında yere çökmüş, kısmetli ev sahibi belli olmuştu.
Ebu Eyyub el-Ensari (r.a) şanı yüce Nebi’yi (s.a.v.) Mescid-i Nebevi’nin inşaatı bitene kadar
misafir etmiş, baş üstünde ağırlamıştı.
Hicret, sebepleri ve sonuçları açısından çok önemli bir olaydır. İslam’ın çok daha
büyük kitlelere ve farklı bölgelere ulaşabileceği bir imkân elde edilmiş oldu. Medine Kureyş’in
ticaret yollarının üstünde yer alması ile stratejik bir üstünlüğe sahipti. Mekke’den gelen
Müslümanlar (Muhacirler) ile Medineli Müslümanlar arasında büyük bir kardeşlik örneği
yaşandı. “Asr-ı Saadet” olarak anılan tarihteki en huzurlu ve hayırlı toplumu inşa ettiler.
HİCRETİN SİYASİ VE SOSYAL SONUÇLARI

Hicretin Siyasi Sonuçları

Medine, İslam’ı yaymak
için önemli bir stratejik
konuma sahipti.

Evs ve Hazrec arasında
Yahudilerin devam
eden husumet yerini
kardeşliğe ve birliğe
bıraktı

Medine’de Yahudilerin
ekonomik baskı ve
zulümleri sona erecekti.

Hicretin Sosyal Sonuçları

Fedakârlık,
yardımseverlik,
kadirşinaslık, birlik ve
beraberlik, vefa gibi
birçok ahlaki değerin
güçlenmesine vesile
olmuştur.

Mekke’den gelen
Müslümanlar (muhacir)
ile onlara kucak açan
Medineli Müslümanlar
(ensar) kaynaşıp kardeş
oldular.
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Tarihteki en huzurlu,
en hayırlı,en güvenli
toplumu oluşturdular.

Peygamberimizin Hayatı
NELER ÖĞRENDİK?
Peygamberliğin İnsanlık Tarihi Açısından Önemini Öğrendik
Allah (c.c.) ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’den (a.s.) itibaren insanlara iman ve
ibadeti öğretecek, Allah’ın izniyle insanları hidayete ulaştıracak yüz yirmi dört bin peygamber
göndermiştir. Peygamberlere vahyederek emir ve yasaklarını bildirmiş insanlara kendini
tanıttırmıştır. Vahiy, Allah’ın melek aracılığıyla peygambere ilahi hitapta bulunmasıdır.
Peygamberlerin vahyi duyurmaları ve açıklamaları onların risâlet vazifeleridir.
Peygamberimizin İslam’a Davet Sürecini Ve Davet Metodunu Öğrendik
Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahiy Mekke yakınlarındaki Nur Dağı’nda, Hirâ
Mağarası’nda, 610 yılında ramazan ayında gelmiştir. İlk vahiy, Alak suresinin ilk beş
ayetidir. Peygamberimiz kendisine gelen vahyi ve yaşadıklarını ilk önce eşi Hz. Hatice (r.a.)
ile paylaşmıştı. Vahiy bir süre kesintiye uğramış ardından Müddessir suresinin ilk ayetleri
vahyolunmuştu. Bu ayetlerle birlikte yirmi üç yıl boyunca kesintisiz olarak devam edecek
olan vahiy süreci başlamış oluyordu.
Müddessir suresinin ilk ayetlerindeki “insanları uyar” emriyle Hz. Muhammed (s.a.v.)
insanları Allah’ın dinine davet etmeye başlamıştı fakat bu davet bir müddet (üç yıl) gizli
olarak yürütülecekti. “Önce en yakın akrabalarını uyar.” (Şuara suresi, 214. ayet.) emri
gereğince Hz. Peygamber tebliğini önce ailesine, sonra da dostlarına ve güvendiği kişilere
yapmıştır. Hz. Peygamber’in davasındaki ciddiyeti ve samimiyeti, insanlara anlattığı emir
ve yasaklara herkesten çok kendisinin uyması, davet metodundaki incelikler ve insanlara
değer vermesi insanların İslam ile şereflenmesine büyük bir vesile oldu
Peygamberimizin Tebliğine Karşı Tepkileri Nedenleriyle Birlikte Öğrendik
Hz. Peygamber (s.a.v), kadın-erkek, hür-köle, zengin-fakir, genç-ihtiyar ayrımı
yapmadan tüm insanları İslam halkasına davet etti. İlk Müslümanların büyük çoğunluğunu
gençler, cahiliye âdetlerinden hoşlanmayan, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) güzel ahlakına
peygamberliğinden önce de şahit olmuş kişiler oluşturuyordu.
Onun (s.a.v.) davetini kabul edenler yanında, şiddetle karşı çıkanlar da olmuştu.
Bunun nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
123-

Mekkeli müşriklerin büyük bir inat ve koyu bir taassup içinde olmaları,
En önemli kazançlarından birinin Kâbe’yi doldurdukları putlardan geliyor olması,
Köleleri alıp satan “hür efendiler”in sahip oldukları imtiyazlardan vazgeçmek
istemiyor olmaları,
4- Peygamberlik gibi bir makam olacaksa bunun kendi kabilelerinden olması gerektiği
düşünüyor olmaları,
5- Resûl-i Ekrem’in (s.a.v.) getirdiği ahlak anlayışının, keyifleri ve yaşam tarzları önünd
büyük bir engel olarak görüyor olmalarıdır.
Mekke’de Müslüman olanların sayısı arttıkça müşrikler alay, hakaret işkence, ilişkileri
kesme (boykot), vatandan sürme ve öldürme gibi şiddeti artan tepkiler verdiler.
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Habeşistan Hicretlerinin Sebep Ve Sonuçlarını Öğrendik
Müşriklerin, Müslümanlara yaptığı baskılar her geçen gün daha da artmıştı. Hz.
Peygamber (s.a.v.), sahâbenin çektiği sıkıntılardan dolayı üzülüyor, ancak elinden bir şey
gelmiyordu. En sonunda Habeşistan’a gitmelerini tavsiye buyurdu.
Sonuç olarak vahyin Mekke’den tüm cihana yayılması için Habeşistan bir çıkış yolu
olmuştu. Hicret, İslam’ın başka coğrafyalara yayılmasına öncülük etmişti.
Hz. Hamza (r.a.) Ve Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman Olmalarının, Müslümanların
Güçlenmesine Katkılarını Öğrendik.
Risâlet’in altıncı yılında cesareti ve saygınlığı ile tanınan iki büyük şahsiyet, Hz.
Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer (r.a.) Müslüman olmuştur. Bu iki büyük şahsiyetin İslam ile
şereflenmesi Müslümanların güçlenmesine ve kendilerini emniyet içinde hissetmelerine
vesile olmuştur. Onların Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davasına omuz vermeleri ile müşriklerin
baskı ve eziyetleri nispeten azalmıştır.
Kureyşli Müşriklerin Müslümanlara Uyguladığı Baskıları Öğrendik
Habeşistan’a hicret ile Hz. Hamza (r.a.) ile Hz. Ömer’in (r.a.) İslam’ı kabul etmesi
müşrikler arasında büyük bir endişe ve paniğe neden olmuştu. İslam’ın yayılmasını önlemek
amacı ile yeni tedbirler almaya karar vermişlerdi. Haşimoğullarına boykot ilan ederek onları
zorlama yoluna gitmeği kararlaştırdılar. Boykotla Hz. Peygamber’i (s.a.v.) koruyup kollayan
akrabalarını zor durumda bırakıp Hz. Muhammed’i (s.a.v.) yalnızlaştırmak amaçlanmıştı.
Peygamberimizin Tâif Yolculuğunun Sebep Ve Sonuçlarını Öğrendik
Ebû Tâlib ve Hz. Hatice’nin vefatından sonra müşriklerin baskı ve eziyetleri arttı.
Hz. Peygamber’e karşı daha bir pervasız davranmaya başladılar. Resûl-i Ekrem (s.a.v.),
Mekke’de müşriklerin türlü baskı ve engellemelerinden dolayı İslam’ı tebliğ edebileceği
imkân kalmadığından başka yollar aramaya başladı. Bunun için öncelikle Tâif’e gitmeye
karar verdi.
İsrâ Ve Miraç Olayının, Peygamberimiz Ve Müslümanlar Açısından Önemini Öğrendik
İsrâ ve miraç, Peygamber Efendimize (s.a.v) verilen büyük bir mucizedir.
Hz. Peygamber’in bir gece Mekke’den Mescid-i Aksa’ya götürülmesine İsrâ, göklere
çıkarılmasına da Mi’rac denir. Göklerde ve yerlerde ne varsa hepsinin mülkiyeti kendisine
ait olan Rabbimiz, sınırlı olan insan aklının ve duyularının erişemediği âlemleri ve eserlerini
(ayetlerini) göstererek Habib-i Ekrem’inin ne büyük bir fazilete sahip olduğunu cümle âleme
göstermiştir.
Miraçta Müslümanlar üç büyük hediye ile müjdelendiler. Yüce Allah (c.c) miraçta
müminlere, bütün ibadetleri barındıran ve dinin direği olan beş vakit namazı farz kıldı.
Bakara suresinin son üç ayeti vahyedildi ve ümmetinden Allah’a (c.c.) şirk koşmayanların
cennete girecekleri bildirildi.

36

Peygamberimizin Hayatı
Akabe Biatları’nın Yesrib’de İslam’ın Yayılışı Açısından Önemini Kavradık
Peygamberimiz (s.a.v) ile Medineliler arasında, hac mevsiminde 620, 621 ve 622
yıllarında üç yıl üst üste Akabe’de görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerin 621 yılında
gerçekleşeni Birinci Akabe Biatı, 622 tarihindeki de İkinci Akabe Biatı olarak isimlendirilmiştir.
“İkinci Akabe Biatı” olarak geçen bu olaydan sonra Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Medine’ye hicret
için Mekke’deki Müslümanlara izin verdi. Bunun üzerine Müslümanlar büyüklü küçüklü
kafileler halinde Medine’ye hicret ettiler. İslam’ın Medine’de tanınmasında, yayılmasında
ve hatta buraya hicrete zemin hazırlanmasında Akabe Biatlarının önemli rolü olmuştur.
Yesrib’e Hicretin Sebeplerini Ve Önemini Öğrendik
Medine’ye hicretinin en önemli sebebi, Mekke’de İslamiyet’i tebliğ edebilecek ve
yaşayabilecek bir ortamın kalmamasıydı. Müslümanların sayısının artması müşrikleri çileden
çıkarıyor, bu yüzden de İslam’ı kabul edenlere karşı daha bir hırçınlaşıyor acımasızca
eziyetler yapıyorlardı.
Hicret ile birlikte Müslümanlar Mekkeli müşriklerin eziyet ve baskısından kurtulmuş,
imanlarını ifade edebilecekleri ve ibadetlerini özgürce yerine getirebilecekleri yeni bir yurda
kavuşmuş oldular. İslam tarihi açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Daha sonraları bu
önemli olay “Hicri Takvim”in başlangıcı olarak kabul edildi.
Peygamberimizin Kuba’daki Faaliyetlerini Öğrendik
Hz. Peygamber (s.a.v.) burada inşaatında kendisinin de çalıştığı Kuba Mescidi’ni inşa ettirdi.
Bu mescit İslam’ın ilk mescidi olması yönüyle büyük bir öneme sahiptir. Peygamberimiz
(s.a.v.) cuma günü Medine’ye hareket ettiler. Ranuna Vadisi’ne geldiklerinde cuma namazının
farz olduğunu tebliğ ettiler. Ashabı ile birlikte ilk cuma namazını burada eda ettiler.
Hicretin Sosyal, Siyasi, Ekonomik Ve Kültürel Sonuçlarını Öğrendik
Hicret, sebepleri ve sonuçları açısından çok önemli bir olaydır. Hicret ile birlikte
Müslümanlar eziyet ve baskılardan kurtulmuş, dinlerini rahatça yaşama imkânı elde
etmişlerdir. İslam, Arap Yarımadası’nda daha hızlı yayılmaya başlamıştır. Mekke’den gelen
Müslümanlar (Muhacirler) ile Medineli Müslümanlar arasında büyük bir kardeşlik örneği
yaşandı. “Asr-ı Saadet” olarak anılan tarihteki en huzurlu ve hayırlı toplumu inşa ettiler.
Medine İslam Devleti kuruldu.
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
“Allah (c.c.) ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’den itibaren insanlara iman ve ibadeti
öğretecek, Allah’ın izniyle insanları hidayete ulaştıracak yüz yirmi dört bin peygamber
göndermiştir. Peygamberlere vahyederek emir ve yasaklarını bildirmiş, insanlara kendini
tanıttırmıştır. Peygamberler de Allah’tan aldıkları vahiyleri insanlara iletmişler, açıklamışlar
ve güzel ahlak ve davranışlarıyla insanlara rehber olmuşlardır.”
1. Peygamberlerin vazifelerine dair üstteki paragrafta yer alan bilgiler aşağıdaki
hangi kavramın karşılığıdır?
A) Biat

B) Hicret

C) Risâlet

D) Mi’rac

2. Aşağıdakileren hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v.) davet metotları arasında
sayılamaz?
A) “Önce en yakın akrabalarını uyar.” (Şuara suresi, 214. ayet.) emri gereğince
Hz. Peygamber (s.a.v.) tebliğine en yakınlarından başlamıştır.
B) Hz. Peygamber (s.a.v.) “insanları uyar” emri gelince açıktan davette bulunmuş,
İslamiyet’i herkese duyurmuştur.
C) Hz. Peygamber (s.a.v.) insanlara anlattığı emir ve yasaklara herkesten çok kendisi
uymuştur.
D) Kur’an-ı Kerim’de “Sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın...(Âl-i
İmrân suresi, 159. ayet.) buyrularak Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davet metodundaki
incelik vurgulanmıştır.
3. Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’in (s.a.v.) davetine
şiddetle karşı çıkmalarının sebeplerinden biri değildir?
A) Resûl-i Ekrem’in (s.a.v.) getirdiği ahlak anlayışını, keyifleri ve yaşam tarzları önünd
büyük bir engel olarak görüyorlardı.
B) Mekkeli müşrikler büyük bir inat ve koyu bir taassup içindeydiler.
C) En önemli kazançları Kâbe’nin içini ve etrafını doldurdukları putlardan geliyordu.
D) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) güzel ahlakına peygamberliğinden önce de şahit olmuşlardı.
4. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Habeşistan’ı hicret yeri olarak
tercih etmesinin sebepleri arasında sayılamaz?
A) Habeşistan’ın ikliminin Arabistan’dan daha ılıman olması.
B) Habeşistan hükümdarının adil ve zulmetmeyen bir kimse olması.
C) Habeşistan halkının putperest değil, Hıristiyan olması.
D) Mekke’nin ticari ilişkileri olan diğer şehir ve ülkelerin, hicret etmeye müsait olmaması.
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5. İlk vahiyden sonra Cenab-ı Hakk’ın hangi emri ile birlikte Hz. Muhammed’e (s.a.v.)
risâlet verildi, hak dini tebliğ ile görevlendirildi?
A) “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru
olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı
hakkıyla görür.” (Hûd suresi, 112. ayet)
B) ‘‘Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onlara karşı bir zorba değilsin. O
halde sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur’an ile öğüt ver.’’ (Kâf suresi, 45. Ayet)
C) “Ey bürünüp sarınan (Resûlüm)! Kalk ve (insanları) uyar. Rabbini yücelt. Elbiselerini
temiz tut. Kötü şeyleri terke devam et.” (Müddessir suresi, 1-5 ayetler.)
D) ‘‘Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka
dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez.’’ (Hûd suresi, 113. ayet)
6. Miraç’ta Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ve onun şahsında ümmetine üç büyük müjde
verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu müjdelerden biri değildir?
A) Muhammed (s.a.v.) ümmetinden Allah’a (c.c.) şirk koşmayanların cennete girecekleri
bildirildi.
B) Alak suresinin ilk beş ayeti vahyedildi.
C) Yüce Allah (c.c.) bütün ibadetleri barındıran ve dinin direği olan beş vakit namazı farz kıldı.
D) Bakara suresinin son üç ayeti vahyedildi.
7. Aşağıdakilerden şıkların hangisinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile Medineliler
arasında yapılan Akabe görüşmelerin tarihleri doğru olarak verilmiştir?
A) 620, 621 ve 622.
B) 616, 617 ve 618.
C) 610, 611 ve 612.
D) 622, 623 ve 624.
8. Aşağıdakilerden hangisi müşrikleri Müslümanlara yönelik bir boykot uygulamaya
iten sebepler arasında yer almaz?
A) Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman olmaları.
B) Müslümanların Habeşistan’a hicret etmesi ve orada iyi karşılanmaları.
C) İslam’ın Mekke’de yayılmaya devam etmesi, Müslümanların sayılarının her geçen
gün artması.
D) Müslümanların Medine’de günden güne güçlenerek söz sahibi olması.
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9. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ashabı kendi memleketleri olan Mekke’yi terk edip Yesrib’e
göç etmek zorunda kalmışlardı.
Aşağıdakilerden hangisi Yesrib’e hicretin sebeplerinden birisi değildir?
A) Mekke’de İslamiyet’i tebliğ edebilecek ve yaşayabilecek bir ortamın kalmaması.
B) Müşriklerin eziyet ve baskılarının tahammül edilemeyecek bir hâl alması.
C) Mekke’de Müslümanların can emniyetinin dahi kalmamış olması.
D) Müşriklerin tüm engellemelerine rağmen Mekke’de İslam’ın yayılması.
10. Hz. Muhammed ve Hz. Ebu Bekir, Medine’ye hicret esnasında Sevr Mağarası’nda
kaç gün kalmıştır?
A) 1
B) 3
C) 5
D) 7
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2. ÜNİTE
PEYGAMBERİMİZİN MEDİNE YILLARI

• Medine’de İslam toplumunun oluşum süreciyle ilgili neler biliyorsunuz?
• İslam tarihindeki seriyye ve gazvelerin sebep ve sonuçları hakkında neler biliyorsunuz?
• Veda Hutbesi’ndeki evrensel mesajlar hakkında neler biliyorsunuz?
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Bu ünitenin sonunda;
1. Medine’deki İslam toplumunun oluşum sürecini kavrayacaksınız.
2. Seriyye ve gazveleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirebileceksiniz.
3. Peygamberimizin (s.a.v.) münafıklarla mücadele metodunu analiz edeceksiniz.
4. Peygamberimizin (s.a.v.) diğer din mensuplarıyla ilişkilerinin dayandığı ilkeleri
kavrayacaksınız.
5. Peygamberimizin (s.a.v.) tebliğinde İslam’a davet mektuplarının ve heyetlerle
görüşmelerin yerini açıklayabileceksiniz.
6. Veda Haccı’nın önemini ve Veda Hutbesi’ndeki evrensel mesajları yorumlayabileceksiniz.
7. Peygamberimizin (s.a.v.) vefatının Müslümanlar üzerinde bıraktığı tesiri öğreneceksiniz.

Anahtar Kavramlar
Gazve

Muhacir

Cihat

Ravza-i
Mutahhara

İstişare

Ehl-i Kitap

Ensar

Seriyye

Muâhât

Nifak

Senetü’l-vüfûd
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1. MEDİNE’DE İSLAM TOPLUMUNUN OLUŞUMU
Peygamberimizin (s.a.v.) hicretinden evvel Medine’nin adı Yesrib idi. Hicretle beraber
şehrin adı ‘‘Peygamber Şehri’’ anlamında “Medinetü’n-Nebi” diye anılmaya başlamıştır.
Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’ye hicretinden kısa bir zaman sonra sosyal, siyasal
ve askerî açıdan İslam toplumunun temelini oluşturacak olan bazı adımlar attı. Bunları şu
şekilde sıralayabiliriz. Müslümanların kardeş ilan edilmesi, Mescid-i Nebi’nin inşası, nüfus
sayımı ve Medine Sözleşmesi’dir.
1.1. Mescid-i Nebi’nin İnşası
Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’ye hicret ettiği zaman Müslümanlar onu misafir
etmek için, devesinin yularından tutarak kendi evlerine davet etmişlerdi. Peygamberimiz ise
devesi kimin arazisinde durursa orada misafir olacağını söyledi. Peygamberimizin devesi
Sehl ve Süheyl adlı iki yetimin arazisinde durdu. Daha sonra bu arazi satın alınarak mescit
yapılmasına karar verildi.
Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’ye gelir gelmez ilk işi, Müslümanların hem ibadet
edecekleri hem de bir eğitim müessesesi olarak kullanılacak olan bir mescit yaptırmak
oldu. Binanın temelinde taş, duvarlarında ise kerpiç kullanıldı. Hurma ağaçlarının dal ve
yapraklarından çatı yapıldı. Mescidin kıblesi Kudüs’e doğruydu ve üç kapısı vardı. Mescidin
inşası yaklaşık yedi ay sürdü. Bu mescit “Mescid-i Nebi” diye isimlendirildi. Mescidin
hemen bitişiğine de Peygamberimizin kalacağı odalar yaptırıldı. Mescidi Nebi’nin inşası
sürecinde Peygamberimiz Ebu Eyyub el-Ensari’nin (r.a.) evinde misafir oldu
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mescid-i Nebi’yi çok amaçlı kullanmıştır. Öncelikle
bu mescit bir ibadet mekânıdır. Müslümanların vakit namazlarını ve cuma namazını
cemaatle kılmak için toplandıkları kutsal bir mekândır. Bununla beraber Ashab-ı Suffe’nin
ilmî faaliyetlerde bulunduğu bir eğitim kurumu görevini de yerine getirmiştir. Ayrıca Mescid-i
Nebi’de, dışarıdan gelen komşu kabilelerin elçileri kabul edilirdi. Bunun yanında savaş ve
barış gibi önemli kararlar alınırdı. Peygamberimiz dışarıdan gelebilecek bir saldırıya karşı
nasıl önlem alacaklarına ve herhangi bir yere düzenlenecek seferleri sahabelerle burada
istişare ederdi. Mescid-i Nebi bazen savaşta yaralanan askerlerin tedavi edildiği bir mekân
görevini de üstlenmiştir.
1.2. Ashâb-ı Suffe
Peygamberimiz (s.a.v.), Mescid-i Nebi’nin bitişiğine kimsesiz ve ilim öğrenmek
isteyen Müslümanların kalacağı “gölgelik” anlamına gelen,“Suffe” adı verilen yerler inşa
ettirdi. Buralarda kalanlara ise Ashabı Suffe denirdi. Suffede genellikle yoksul, yetim ve
kimsesiz kişiler kalırdı. Ashabı Suffe çoğunlukla Peygamber Efendimizin yanında bulunur,
sohbetini dinler, dini bilgiler öğrenirlerdi. Bunlar arasında yabancı dil öğrenenlerde vardı.
Suffede yetişenler, İslam’ı anlatmak için değişik topluluklara gönderilirdi. Yemen’e insanlara
dini anlatmak için gönderilen Muaz bin Cebel bunlardan biridir. Peygamberimizden en çok
hadis rivayet eden Ebu Hureyre (r.a.) burada yetişmiştir.
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1.3. Muhacir-Ensar Kardeşliği
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), İslam dinini tebliğ etmeye başladığı andan itibaren,
bu dine girenleri hangi ırk, kabile ve milletten olursa olsun eşit olarak kabul etti. Kabile
kardeşliğinin yerine İslam kardeşliğini getirdi. Bu kardeşliği Müslümanlar kısa sürede
benimsediler.
Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’ye hicret ettikten sonra yıllardır birbiriyle savaş
hâlinde olan Medineli Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırdı.
Mekkeli Müslümanlar, dinleri uğrunda bütün dünyalıklarını Mekke’de bırakmışlar,
Medine’ye hicret ederek “muhacir” olmuşlardı. Medineli Müslümanlar ise muhacirlerin
bütün ihtiyaçlarını karşılayarak onlara her türlü yardımı yaparak “ensar” ismini almışlardı.
Fakat muhacirler, ensara yük oluyoruz diye çok üzülüyorlardı.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) muhacirlerin bu üzüntüsünü gidermek, aradaki
muhabbet ve samimiyeti güçlendirmek için Hicretin yedinci ayında muhacirlerle ensarı Enes
bin Malik’in evinde topladı. Bu evde her bir muhaciri bir ensarla kardeş yaparak aralarında
bir kardeşlik bağı kurdu. Bu anlaşmaya muâhât adı verilir.
Ensar, muhacir kardeşlerini kendi evlerine yerleştirdiler. Hurma bahçelerinin
gelirlerini kardeşleriyle paylaştılar. Birbirlerine mirasçı bile oldular. Daha sonra, “…Akraba
olanlar (miras hususunda) Allah’ın Kitabında Mü’minler’den ve muhacirlerden daha
yakındır.” (Enfal suresi, 75. ayet.) ayeti ile birbirlerine mirasçı olma durumları kaldırılmıştır.
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) tesis etmiş olduğu bu kardeşlik bağı, “Mü’minler
ancak kardeştirler.” (Hucurat suresi, 10. ayet.) ayet-i kerimesiyle daha da genişledi.
Muhacirler, çalışıp ticaret yaparak durumlarını düzelttiler. Bedir Savaşı ganimetlerinden de
yararlandıktan sonra ensarın yardımına ihtiyaçları kalmamıştır.
Nüfus Sayımı
Peygamberimiz (s.a.v.) savaşı temenni etmemekle birlikte muhtemel bir savaşta
Müslümanların kuvvetini tespit etmek amacıyla nüfus sayımını gerekli gördü.
Ashabına şehirde ne kadar Müslüman yaşıyorsa isimlerini yazıp getirmelerini söyledi.
Görevlendirilen kişilerle bir nüfus sayımı yapıldı. Hazırlanan listede bin beş yüz kişinin
ismi yazılmıştı. Bu esnada Medine’nin toplam nüfusu on bin kişi idi.
1.4. Medine Sözleşmesi
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Medine’ye hicret ettiğinde Medine’de şu gruplar
bulunuyordu:
▪ Muhacir ve ensardan meydana gelen Müslümanlar,
▪ Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza’dan meydana gelen Yahudiler,
▪ İslam’a girmemiş olan Araplar.
Peygamberimiz (s.a.v.) önce ensarla muhacirler arasındaki kardeşlik anlaşmasını
gerçekleştirerek Müslümanlar arasında toplumsal kaynaşmaya yönelik çok önemli bir adım
attı.
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Peygamberimiz (s.a.v.) bundan sonra da Medine toplumunu oluşturan Yahudi ve
diğer Arap kabileleri ile Enes bin Malik’in evinde “Medine Sözleşmesi” adı verilen bir
vatandaşlık anlaşması yaptılar. Bu sözleşme, Medine Anayasası veya Medine Vesikası
diye de bilinir.
Medine Sözleşmesi ile şehirde toplumsal huzur sağlanmış oldu. Herhangi bir
anlaşmazlık çıktığında da Peygamberimizin (s.a.v.) hakemliğinin herkes tarafından kabul
edilmesi Peygamberimizin (s.a.v.) idari otoritesinin bir göstergesi oldu.
Peygamberimiz (s.a.v.) sosyal barışın olmazsa olmaz olduğunu, toplumda huzurun
ancak barış ve kardeşlikle olacağının da altını bu şekilde çizmiş oldu.
Medine Sözleşmesi’nin Bazı Maddeleri Şunlardır:
•
•
•
•

Yahudiler kendi dinlerinde serbest kalacaklar.
Müslümanlarla Yahudiler, barış içinde yaşayacaklar.
Dışarıdan bir saldırı olursa Medine birlikte savunulacak.
Müslümanlarla Yahudiler arasında bir anlaşmazlık çıkarsa Hz. Muhammed hakem
kabul edilecek.
• İki taraftan biri, üçüncü bir tarafla savaşırsa birbirine yardımcı olacaklardı
• Kan diyetleri kabileler arasında eşit olarak ödenecek.

1.5. Namaza Davet: Ezan
Mescid-i Nebi’nin inşası bittikten sonra Müslümanların namaza nasıl çağırılacakları
konusunda farklı fikirler ortaya çıktı. Namaz
vakitleri herhangi bir işaretle belirlenmediği
Farz namazların dört rekat olması
için bazı Müslümanlar erken gelip mescitte
namazı beklerlerdi. Bazıları ise geç kalırdı.
Miraç hadisesi ile farz kılınan beş
Peygamberimiz (s.a.v.) bu konuyu
vakit namazın sadece akşamın farzı
arkadaşları ile istişare etti. Kimi ateş
üç geri kalan vakitlerin farzları ise ikişer
yakılmasını, kimi çan veya boru çalınmasını
rekat olarak kılınıyordu. Hicretten sonra
teklif etti. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu
öğle, ikindi ve yatsı namazlarının farzları
işaretleri başka dinlere ait uygulamalar olduğu
dört rekata çıkarıldı. Seferi (yolcu)
için kabul etmedi. Bu toplantıda namaz
zamanlarında ise ilk farz kılındığı sayıda
vakitlerinin yüksek sesle ilan edilmesi kararı
bırakıldı.
alındı. Bunun üzerine Bilal-i Habeşi, namaz
vakitlerinde “es-salah, es-salah” (namaza!,
namaza!) diye, seslenmeye başladı.
BİLGİ KUTUSU
Hicretin birinci yılında Cuma Namazı farz kılındı.
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Aradan fazla bir zaman geçmeden, ensardan Abdullah
bin Zeyd, ezan ile ilgili bir rüya gördü. Peygamberimize rüyasını
anlattığında Resûlüllah Efendimiz (s.a.v.) rüyasının hak olduğunu
söyledi. Peygamberimiz Hz. Zeyd’e (r.a.) bu rüyasında gördüğü
ezan lafızlarını Hz. Bilal’e (r.a.) öğretmesini söyledi. Ezan
lafızlarını öğrenen Hz. Bilal yüksekçe bir yere çıkarak ezanı
okumaya başladı. Ezanı duyan Hz. Ömer koşarak Peygamber
Efendimize gelerek aynı rüyayı gördüğünü anlattı. Daha sonra
Mescid-i Nebi’nin yanına ezan okumak için özel bir yer yapıldı.

İstişare Nedir?
Görüş alış verişinde
bulunma, fikir alma,
danışmadır.

1.6. Medine Pazarının Kurulması
Gençliğinde ticaretle meşgul olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Medinede’ki
ekonomik durumu araştırdığında, bu gücün Yahudilerin elinde olduğunu gördü. Yahudiler,
fiyatları istedikleri gibi belirliyorlar, malları istedikleri gibi piyasaya sürüyorlar veya stoklama
yaparak fiyatlarla oynuyorlardı
Peygamberimiz (s.a.v.), İslam’ın ticari hükümlerini göstermek, alışverişin adap ve
kurallarını öğretmek, ekonomik bağımsızlığı temin etmek için, Müslümanlara ait bir pazar
yerinin olması gerektiğine karar verdi. Sahabilerine, Mescid-i Nebi’nin batısında bir pazar
yeri gösterdi. Sınırlarını kendisi belirledi. Pazarı da bizzat kendisi denetledi.
Peygamberimiz (s.a.v.) ticari prensipler koydu. Ticarette kandırma, hile ve sahtekârlık
gibi cahiliyeden kalma kötü alışkanlıkları yasakladı. Güven ortamını oluşturdu. Peygamber
Efendimiz: “Alışverişte doğru davranan tüccarın peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla
birlikte diriltileceğini” (Tirmizi, C. 3, 514-516. ) haber verdi. Yine ticaretle alakalı olarak:
“Bizi aldatan bizden değildir.” (Müslim, I, 99.) buyurdu.
1.7. Kıblenin Değişmesi
İslam’ın
ilk
yıllarında
namaz, Kudüs’e doğru kılınıyordu.
Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’ye
hicretinden önce namaz kılarken
Kâbe kendisiyle Kudüs arasında
kalacak şekilde namaz kılardı.
Hicretten sonra Mescid-i Aksa’ya
yöneldiğinde Kâbe-i Muazzama’nın
arka tarafta kalmasından dolayı çok
üzülüyordu.

Oruç Emri
Bedir Gazvesi’nden bir ay önce, şaban
ayında Müslümanlara ramazan ayında oruç
tutmalarını farz kılan şu ayetler nazil oldu: “Ey
iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş
ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz
kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bakara
suresi, 183. ayet)
Orucun farz kılınmasını emreden bu ayetle
Müslümanlar hicretin ikinci yılı ramazan ayında ilk
defa oruçlarını tuttular. Bayram namazını da ilk
defa bu yıl Peygamberimizle birlikte kıldılar.
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Hicretten yaklaşık on
altı ay sonra, şaban ayının on
beşinci günü Peygamberimiz
(s.a.v.) öğle namazını kıldırırken
kıblenin değişmesi ile ilgili
vahiy geldi. Kur’an-ı Kerim’de
bu durum şöyle anlatılır.
“(Ey Muhammed!) Yüzünü
gökyüzüne çevirip durduğunu
görüyoruz.
Seni
elbette
hoşnut
olduğun
kıbleye
çevireceğiz. Hemen yüzünü
Mescid-i
Haram’a
doğru
çevir. (Ey müminler) Siz de
nerede olursanız, (namazda)
Resim 2 Kıbleteyn Mescidi
yüzlerinizi, onun tarafına çeviriniz…”
(Bakara suresi, 144. ayet.)
Peygamber Efendimiz bu ayet iner inmez namazın içinde iken yönünü Kudüs’ten
Kâbe’ye çevirdi. Cemaat de saf hâlinde döndü. Kudüs’e doğru başlanılan öğle namazının
son iki rekâtı Kâbe’ye yönelerek kılındı. Bundan dolayı Selemoğulları Mescidi’ne
“Mescid-i Kıbleteyn” (İki Kıbleli Mescit) denilmiştir.
BİLGİ KUTUSU
Zekat Emri
												
Hicretin ikinci yılında ramazan orucunun farz kılınmasından sonra zekât ibadeti farz
kılındı.
2. SERİYYE VE GAZVELER
2.1. Savaşa İzin Verilmesi
Peygamberimiz (s.a.v.) ve Müslümanlar
Medine’ye hicret ettikten sonra Mekkeli müşrikler
Müslümanları rahat bırakmadılar. Müslümanların
Mekke’de bıraktıkları malları yağmalıyorlar, arazi
ve evlerine el koyuyor, baskı ve saldırılara devam
ediyorlardı. Bu durum karşısında Müslümanlar
kendilerini savunmak zorunda kalıyordu.
“Kendileriyle savaşılanlara (müminlere),
zulme uğramış olmaları sebebiyle, (savaş
konusunda) izin verildi. Şüphe yok ki Allah,
onlara yardıma mutlak surette kadirdir.”
(Hac suresi, 39. ayet.) ayeti ile Müslümanlara
kendilerini savunma izni verildi.
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Gazve: Bizzat Peygamberimizin
(s.a.v.) katıldığı seferlere denir.
Seriyye: P e y g a m b e r i m i z i n
(s.a.v.) katılmayıp bir sahabenin
komutasında yapılan seferlere
denir.
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Peygamberimizin (s.a.v.) katıldığı savaşların tümü savunma amaçlı idi. O, her
zaman barış ortamının savaştan daha hayırlı olduğunu söylüyor, düşmanlarını savaştan
vazgeçirmeye ve barış yapmaya çağırıyordu.
Peygamberimiz (s.a.v.) hiçbir zaman anlaşmayı bozan taraf olmamıştır. O’nun
yaklaşık yirmi üç yıl süren mücadelesi, öncelikle barış ve adaletin tesisi içindi. O, hiçbir
zaman savaşı bir çıkar yolu olarak görerek ilk başlatan taraf olmadı fakat düşmanları
Müslümanlara saldırdığında da gereğini yaptı.
2.2. İlk Seriyyeler
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hicretinden sonra da Mekkeli müşriklerin
düşmanlıkları artarak devam etmiştir. Müşrikler önce Medineli ensarı tehdit ettiler. Ensarın
bu tehditlere boyun eğmediğini gören Mekkeli müşrikler Medine’deki münafıklarla irtibata
geçtiler.
Peygamberimiz de (s.a.v.) savaşa izin verilmesinden sonra müşrikleri bu
tehditlerinden vazgeçirmek için onları ticaret yolları üzerinde sıkıştırmaya karar verdi.
Peygamberimiz (s.a.v.) bu amaca yönelik olarak Bedir Gazvesi’nden önce dört gazve ve
dört seriyye tertip etti. Bunlardan birincisi, Hz. Hamza komutasında yapılan Sifülbahr Seferi,
ikincisi Ubeyde bin Haris komutasında Rabiğ Seriyyesi, üçüncüsü Sâd bin Ebi Vakkas
komutasındaki Harrar Seriyyesi, dördüncüsü ise Abdullah bin Cahş idaresindeki Batn-ı
Nahle Seriyyesi’dir. Sadece Batn-ı Nahle Seriyyesi’nde çarpışma olmuştur. Tertiplenen
gazveler ise, Ebva, Buvat, Bedrul Ula, Zü’l Uşeyre’dir.
2.3. Bedir Gazvesi
Bedir Gazvesi, Müslümanların Mekkeli müşriklerle yaptıkları ilk büyük savaştır. Bu
gazvenin sebebi, Müslümanların hicret ederken geride bıraktıkları değerli eşyaların müşrikler
tarafından yağmalanmış olmasıydı. Yağmaladıkları bu eşyaları Ebu Süfyan idaresindeki bir
ticaret kervanı ile Suriye’ye gönderdiler. Bunu haber alan Müslümanlar da ticaret kervanının
önünü kestiler.
Müşriklerin kervanı Bedir’e yaklaştığında Ebu Süfyan, Müslümanların üzerlerine
doğru gelmekte olduğu haberini almıştı. Hemen yolunu değiştirerek Mekkelilerden yardım
istedi. Mekkeliler yaklaşık bin kişilik bir ordu ile Bedir’e geldiler.
Müslümanların bu gazvede toplam sayıları üç yüz on üç kişi idi. Müslümanlar Bedir
Kuyusu’na müşriklerden önce ulaştılar. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hubab bin Münzir’in
tavsiyesi üzerine kuyulardan biri hariç diğerlerini kapattırdı. Resülullah Efendimiz (s.a.v.)
Müslümanlardan üç kat daha fazla olan Mekkeli müşrikler karşısında şöyle dua etmiştir:
“Ya Rabbi işte Kureyş! Kibir ve gururla geldi. Sana meydan okuyor, peygamberini
yalanlıyor. Ya Rabbi! Peygamberlere yardım sözünü, bana da zafer vaadini senden
istiyorum. Allah’ım! Eğer sen bu bir avuç Müslüman’ı helak edersen sana ibadet eden
bulunmayacaktır.” (İbn Hişam, 2/279.) Peygamberimizin bu yakarışını duyan Hz. Ebu
Bekir onun elinden tutarak “Bu kadar dilek yeter ya Resûlüllah, Allah vadettiği zaferi
sana ihsan edecektir.” (İbn Hişam, 2/279.) dedi.
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Savaş, Arap geleneklerine göre mübareze (teke tek savaşma) ile başladı. Bu
mübarezede Hz. Ali, Hz. Hamza ve Hz. Übeyde bin el-Haris, Müşriklerin en önemli üç
adamı olan Utbe bin Rebia, kardeşi Şeybe ve Velit bin Utbe’yi öldürdüler. Sonra iki ordu
karşılıklı saldırıya geçti. Sayısal olarak müşrikler kat kat fazla olmalarına rağmen, Allah’ın
(c.c.) yardımı ile Müslümanlar savaşı kazanmışlardır. Bu durum Kuran-ı Kerim’de şöyle
anlatılmaktadır: “O zaman sen, müminlere şöyle diyordun: İndirilen üç bin melekle
Rabbinizin sizi takviye etmesi, sizin için yeterli değil midir? Evet, siz sabır gösterir
ve Allah’tan sakınırsanız, onlar (düşmanlarınız) hemen şu anda üzerinize gelseler,
Rabbiniz, nişanlı beş bin melekle sizi takviye eder. Allah, bunu size sırf bir müjde
olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptı. Zafer, yalnızca mutlak güç ve
hikmet sahibi Allah katındandır.” (Ali İmran suresi, 124-126. ayetler.)
Savaşın sonunda müşriklerden yetmiş kişi öldü. Öldürülenler arasında Ebu Cehil,
Ümeyye bin Halef gibi müşriklerin önde gelen liderleri vardı. İleri gelenlerinin neredeyse
tamamını kaybeden Kureyşliler savaştan mağlup olarak ayrıldılar. Müslümanlardan ise on
dört kişi şehit oldu.
Bedir Gazvesi’nde elde edilen bu galibiyet, İslam’ın yayılmasına büyük katkı
sağlamıştır çünkü başta Peygamber Efendimiz olmak üzere Müslümanlara sıkıntı ve zorluk
çıkaran Kureyş’in ileri gelenleri Bedir’de öldürülmüştür.
Alınan esirlere ne yapılacağı hususunda, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ashabıyla
yaptığı istişare sonucunda, Hz. Ebu Bekir’in fikri kabul edilmiştir. Buna göre, esirler fidye
karşılığı salıverilecekti. Fidye ödemeye güç yetiremeyen her bir esir ise, on Müslüman
çocuğa okuma yazma öğretecekti. Bu uygulama dinimizin ilk emri olan oku mesajının dikkat
çekici bir örneğini ortaya koymaktadır.
Allah’ın (c.c.) Bedir Gazvesi’nde Müslümanlara yardım ettiği Yüce Kitabımız Kuran-ı
Kerim’de şöyle anlatılmaktadır: “Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O
da, ben peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul
buyurdu.” (Enfal suresi, 9. ayet)
Bedir Gazvesi’nin sonucunu Yahudiler kabullenemediler. Bu zaferin kendi otoritelerini
sarsacağını düşündüklerinden, kıskançlıkları daha da arttı. Kaynukaoğulları çarşısında bir
Yahudi, Müslüman bir kadına saldırdı. Bu olay üzerine Kaynukaoğulları, Medine Anlaşmasını
ihlal ettiklerinden dolayı, Medine’den gönderildiler. Kaynukaoğulları, Medine’deki Yahudi
kabileleri arasında yapılan vatandaşlık anlaşmasını ilk bozan grup olmuştur.
2.4. Uhud Gazvesi
Mekkeli müşrikler Bedir yenilgisinin intikamını almak için fırsat kolluyorlardı.
Kaynukaoğullarının Medine’den sürülmesi Müslümanlarla Yahudiler arasında ilişkilerin
gerilmesine sebep oldu. Bir Yahudi heyeti Mekkeli müşrikleri savaşa teşvik için Mekke’ye
gitti. Bu heyet herhangi bir savaş durumunda Mekkeli müşriklere yardım edebileceklerini
söylediler. Mekkeli müşrikler bu sözü de alınca çevre kabilelerinde katılımıyla üç bin civarında
asker topladılar. Bu müşrik ordusu 625 yılında Medine’ye doğru hareket etti. Peygamber
Efendimizin (s.a.v.) amcası Abbas bu durumu bir mektupla Müslümanlara haber verdi.
Peygamberimiz (s.a.v.) ashabı ile Medine de kalıp savunma savaşı mı yoksa meydan
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savaşı mı yapalım diye istişare ettiler. Özellikle Bedir’e katılmamış gençlerin isteği ile
meydan savaşına karar verildi.
Müslümanlar da bin kişilik bir orduyla yola çıktılar. Üç yüz münafığın yolda İslam
ordusundan ayrılmasıyla Müslümanların sayısı yedi yüze düştü. Uhud’da iki ordu karşılaştılar.
Peygamberimiz (s.a.v.) ordusunu Uhud Dağı’nın çıkışı olmayan boğazlarından birine
yerleştirdi. Peygamberimiz (s.a.v.) Abdullah bin Cübeyr komutasındaki en iyi elli okçusunu
Ayneyn Tepesi denilen yere yerleştirerek
arkadan gelebilecek saldırıyı önlemek için
tedbirini aldı. Kendisinden herhangi bir talimat
gelmeden yerlerinden kesinlikle ayrılmamaları
hususunda sıkı sıkı tembihledi. Hatta şu uyarıyı
yaptı: “Kuşların cesetlerimizi didikleyip
parçalamaya başladığını görseniz bile
görev yerlerinizi terk etmeyin.” (Buhari,
4/29.) Teke tek dövüşlerden sonra savaş
başladı.
Savaşın
başlarında
Müslümanlar
müşrik ordusuna galip gelmiş, Mekke ordusu
dağılmıştı. Müslümanların bir kısmı müşrik
ordusunu takip ediyor, bir kısmı da ganimet
topluyordu. Ayneyn Tepesi’ne yerleştirilen
okçular, kendilerine sıkı sıkı tembih edilmesine
rağmen nasıl olsa savaş kazanıldı diye
bulundukları mevzileri terk ettiler. Başlarında
bulunan komutan okçuları geri çevirmeye
Resim 3 Uhud Gazvesi
çalıştı ise de bunda başarılı olamadı. O dönem
henüz Müslüman olmamış, Mekkeli süvarilerin komutanı olan Halid bin Velid okçuların
tepeyi terk ettiğini görünce atlılarla tepenin arkasından dolanarak, tepede kalan okçuların
komutanı Abdullah bin Cübeyr’in de (r.a.) aralarında bulunduğu az sayıdaki okçuyu şehit
etti. Kaçan Mekke ordusu da geri dönünce Müslümanlar iki hücum arasında kaldı. İki saldırı
arasında kalan Müslüman birlikleri telaşlandı. Bu telaş esnasında Mus’ab bin Umeyr’i (r.a.)
şehit eden müşrikler onu Peygamberimize (s.a.v.) benzeterek, “Muhammed’i öldürdük.”
diye haykırmaya başladılar. Müslümanlardan Peygamberimizin (s.a.v.) amcası Hz. Hamza
da (r.a.) dahil yetmiş sahabe şehit edildi. Dişi kırılan, yanağı zırhından kopan iki halkanın
batmasıyla yaralanan Peygamberimiz dağılan Müslümanları bir araya topladı ve savunma
yaparak Uhud dağına çekildiler. O esnada Ebu Süfyan, Müslümanların bulunduğu yere
gelerek Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ve yakın arkadaşlarının sağ olup olmadıklarını
sordu. Bir cevap alamayınca, “Tabi hepsi öldü, putumuz Hübel’e hamd olsun.” dedi. Bunun
üzerine Hz. Ömer (r.a.) sorduğu herkesin hayatta olduğunu söyledi. Ebu Süfyan, “Bugün bir
başka güne bedeldir. Dün size bugün bize, ödeşmiş olduk.” dedi. Hz. Ömer Ebu Süfyan’a
Peygamberimizin şu sözleriyle cevap verdi: “Nasıl istersen öyle olsun fakat eşit sayılmayız
çünkü bizim şehitlerimiz cennete gitti; sizin ölüleriniz ise cehennemi boyladı.”
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Bu savaşta müşriklerden yirmi iki kişi öldürüldü. Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’ye
dönüşünden bir gün sonra Uhud Gazvesi’ne katılan ashabını toplayarak Medine’ye on altı
kilometre uzakta “Hamra’ül-Esed” denilen yere kadar müşrikleri takip etti. Gece olunca da
500 ayrı ateş yaktırdı. Müslümanların sayıca çok fazla olduğu fikrine kapılan Ebu Süfyan
Müslümanlarla tekrar savaşı göze alamadığından Mekke’ye dönmüştür. Müslümanlar bu
şekilde Uhud’da mağlup olmuşken galip duruma geçmişlerdir.
2.5. Recî ve Bi’r-i Maune
Uhud Gazvesi’nden sonra Mekkeli müşriklerin cesaretleri arttı. Müslümanların ve
Medine’nin güvenliği sıkıntılı bir duruma düştü. Peygamberimiz (s.a.v.) bir taraftan gerekli
savunma tedbirlerini alıyor, bir taraftan da İslam’ı yaymak için her fırsattan yararlanıyordu
çünkü cihatla (Allah’ın dinini yaymakla) görevlendirilmiş bir peygamberdi. Cihat sadece
kılıçla değil, kalplere iman ve Kur’an nurunu aşılamakla oluyordu. Bu amaçla Müslümanlığı
kabul edip dinin hükümlerini ve Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek isteyen kabilelere öğretmeler
gönderiyordu.
Adal ve Kare kabilelerinden bir heyet Peygamberimize (s.a.v.) gelerek kendilerine
İslam’ı ve Kur’an-ı Kerim’i öğretecek bir öğretmen istediler. Peygamberimiz (s.a.v.) de Asım
bin Sabit (r.a.) başkanlığında on kişi gönderdi. Yolda Huzeyl kabilesinden yüz kişilik bir çete
on kişilik öğretmen topluluğuna saldırdı. Sekizi çarpışarak şehit oldu. Zeyd bin Desine (r.a.)
ve Hubeyb bin Adiy (r.a.) teslim oldu. Huzeyliler bu iki sahabeyi Mekke’ye götürüp sattılar.
Zeyd’i Bedir’de öldürülen Ümeyye’nin oğlu Safvan babasının intikamını almak için satın
almıştı. Öldürülmesini seyretmek üzere müşriklerin ileri gelenlerini toplayan Safvan Zeyd’e
(r.a.) yaklaşarak, “Doğru söyle, hayatının kurtarılması için, senin yerine Muhammed’in
(s.a.v.) öldürülmesini istemez miydin?’’ diye sordu.
Zeyd (r.a.) hiç tereddüt göstermeden, “Benim kurtulmam için değil O’nun öldürülmesi,
Medine’de ayağına bir diken bile batmasını istemem.” diye cevap verdi.
Dininden dönersen, seni serbest bırakacağız teklifiyle karşılaşan Hubeyb (r.a.) de,
“Benim için, Müslüman olarak öldürülmek, dinimden dönmemden daha hayırlıdır.” diye
cevap verdi. Mekkeli müşrikler bu iki sahabeyi şehit ettiler.
Necid Şeyhi Ebu Bera Medine’ye gelerek Peygamberimizden (s.a.v.) irşat heyeti
istedi. Peygamberimiz Necid bölgesi halkına güvenmediğini söyledi. Ebu Bera teminat
vererek, Ashabı Suffe’den oluşan yetmiş kişilik öğretmen topluluğunu Necid’e götürmek
üzere yola çıktılar. Heyet Bi’r-i Maune (Maune Kuyusu) yakınlarında iken Necid halkı yetmiş
kişilik ashaba saldırarak içlerinden sadece Ka’b bin Zeyd (r.a.) hariç hepsini şehit ettiler.
Zeyd yaralı olarak kurtuldu.
Peygamberimiz (s.a.v.) bu elim hadiseden dolayı çok üzüldüler ve tam kırk sabah
Rı’l, Zekvan, Usayye ve Lihyanoğulları için beddua ettiler.
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BİLGİ KUTUSU
												
İÇKİ ve KUMARIN HARAM KILINMASI
İçki tedrici olarak haram kılınmıştır. “Sana, şarap ve kumar hakkında soru sorarlar.
De ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır ancak
her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür...” (Bakara suresi, 219. ayet), daha
sonra , “Ey inananlar, ne söylediğinizi bilecek duruma gelmedikçe, sarhoş iken namaza
yaklaşmayın.” (Nisa suresi, 43. ayet) indi. En sonunda da, “Ey iman edenler! Şarap,
kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak
durun ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide suresi, 90. ayet.) ayetiyle içki ve kumar kesin olarak
yasaklandı.
2.6. Hendek Gazvesi
Uhut Gazvesi’nden sonra Medine’den sürülen Yahudilerden Nadiroğulları Mekke
müşrikleriyle Müslümanlara karşı ittifak teklif ederek, müşrikleri Müslümanlara karşı
savaşmaya ikna ettiler. Civarda buluna diğer Arap kabilelerini de ikna ederek on bin kişilik
bir ordu oluşturup Medine’ye doğru ilerlemeye başladılar. Müşrik ordusunun başında Ebu
Süfyan bulunuyordu.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) müşrik ordusunun hareket ettiğini öğrenince ashabıyla
istişare yaptı. İranlı olan Selman-i Farisi (r.a.), beldelerini savunurken büyük çukurlar yani
hendekler kazarak savunma savaşı yaptıklarını söyledi. Bu fikir herkes tarafından uygun
görüldü. Bizzat Peygamberimizin de katılımıyla Medine’nin etrafı bir atın atlayamayacağı
kadar geniş ve derin hendeklerle çevrildi. Peygamber Efendimiz Mescidi-i Nebi’nin inşasında
olduğu gibi, kendisi de bizzat hendek kazma işine katılmıştır.
Mekkeli müşrikler Medine’ye geldiklerinde güçlü bir atın bile atlayamayacağı
kadar derin ve geniş olan hendekleri gördüklerinde şaşırdılar. İlk defa böyle bir durumla
karşılaşıyorlardı. Müslümanlar üç bin kişilik bir orduyla hendeğin karşı tarafında savunmaya
geçtiler. Karşılıklı ok atışlarıyla savaş başladı.
Savaş devam ederken Medine’de bulunan Yahudi kavmi Kureyzaoğullarının
Müslümanlara saldıracağı haberi alındı. Bu durum Müslümanların endişelerini artırdı. Bu
hadise Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilir: “Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem
alt tarafınızdan gelmişlerdi. Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişti.”(Ahzab
suresi, 10. ayet.)
Eşca kabile reisi Nuaym bin Mesut’un İslamiyet’i kabul ederek Müslümanların safına
geçmesiyle, Peygamberimiz, Nuaym’ın Müslüman olduğunu gizli tutmasını isteyerek, “Harp
hiledir.” prensibinden hareketle Yahudi ve müşrikleri birbiri üzerine kışkırtarak bu ittifakı
bozup, Müslümanları bu tehlikeden kurtardı.
Müşrik ordusu kısa süreli bir savaşa hazırlanarak gelmişlerdi. Savaş uzayınca
yiyecekleri azaldı. Mevsim kış olduğundan havalar iyice soğumuştu.
Peygamber Efendimiz, “Allah’ım, ey Kur’an’ı indiren ve hesabı tez gören Rabbim;
Şu Arap kabilelerini dağıt, topluluklarını boz, iradelerini sars.” (Buhari, 3/234.) diye dua
etti. Duası bitince Peygamberimizin yüzünde sevinç eseri görüldü ve “Rabbimin yardım
va’dini size müjdelerim.” (Buhari, 3/234.) buyurdu.
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O akşam kuvvetli bir rüzgârla müşrik ordusunun çadırları sökülüp, parçalandı.
Ocakları söndü, yemek kazanları devrildi. Müşriklerin ağızları, burunları, gözleri toz toprakla
doldu. Karargâhları alt üst oldu. Kalbine korku dolan Ebu Süfyan “Ben dönüyorum, siz de
gelin.” diyerek 27 gündür devam eden kuşatmasını bitirerek, ordusunu toplayıp Mekke’ye
döndü. Bu hadise Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılır: “Ey iman edenler! Allah’ın size olan
nimetini hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin
görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi.”
(Ahzab suresi, 9. ayet.)
Bu savaşta Müslümanlardan altı kişi şehit oldu. Müşriklerden de dört kişi öldü.
Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu savaştan sonra, “Bundan sonra sıra bizde. Müşrikler
artık üzerimize gelemeyecek, biz onların üzerine gideceğiz.” (Buhari, 5/48.) buyurdu.
Gerçekten de öyle oldu. Bu savaş Mekke’nin her türlü saldırganlığının sonu oldu. Bu tarihten
sonra Müslümanlar düşmanlarına karşı üstünlük sağladılar.
Hendek savaşı devam ederken, savaşın en tehlikeli anında Medine’yi birlikte
savaşmak için anlaşma yapan Kureyzaoğulları, tam tersi hareket ederek müşriklerle birlikte,
Müslümanlara karşı savaşa girdiler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kureyzaoğulları üzerine
yürüdü. Kalelerine çekilen Kureyzalılara karşı yapılan kuşatma tam 25 gün sürdü. Teslim
olan Yahudilere kendi kutsal kitapları Tevrat’ın hükmü uygulandı.
BİLGİ KUTUSU
											
TESETTÜRÜN FARZ KILINMASI
“Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve
iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir
etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler…”
(Nur Suresi, 31. ayet.)
Yukarıda geçen hicap (örtünme) ayetiyle hicretin 5. yılında tesettür farz kılınmıştır.
2.7. Hudeybiye Antlaşması
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir gün rüyasında Kâbe’yi tavaf ettiğini gördü. Bunu
arkadaşlarına haber vererek umreye gitmek için karar verdiler. Senelerdir memleketlerinden
ayrı kalan sahabeler için bu çok sevindirici bir haberdi. Peygamberimiz yerine Abdullah Ümmü
Mektum’u vekil bırakarak yaklaşık bin dört yüz kişi ile umre yapmak üzere Medine’den yola
çıktı. Sadece umre için gittiklerini belirtmek için yanlarına kılıç dışında savaş aleti almadılar.
Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabı Medine’nin biraz dışındaki mikat mahalli (hac
ve umre için niyetlenilen mekânlardan biri), Zulhuleyfe’de ihrama girdiler. Peygamberimiz,
umre yapmak amacı ile geldiklerini Mekkelilere bildirmek için bir elçi gönderdi. Elçi geri
döndüğünde Mekkelilerin Müslümanları şehre sokmamak için çevre kabilelerden asker
topladıklarını haber verdi. Peygamberimiz niyetlerinin savaş olmadığını vurgulamak için bir
elçi daha gönderdi. Kureyşliler onu da dinlemediler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sonunda
Mekkeliler üzerinde nüfuzu olan Hz. Osman’ı (r.a.) gönderdi. Hz. Osman, (r.a.) Mekkelilere
niyetlerinin sadece umre yapmak olduğunu söylese de onu da dinlemediler. Müşrikler
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Hz. Osman’ı (r.a.) bir müddet alıkoydular. Hz. Osman’ın dönüşü gecikince Müslümanlar
telaşlandılar. Onun, öldürüldüğü haberleri dolaşmaya başladı. Peygamber Efendimiz bunun
üzerine sahabelerden ölünceye kadar müşriklerle savaşmak üzere Rıdvan Biatı adı verilen
bir biat (söz) aldı.
Bu esnada Hz. Osman (r.a.) döndü. Müslümanların kararlılığı karşısında Kureyş
Peygamberimize Süheyl bin Amr’ın başkanlığında bir heyet gönderdi ve görüşmelere
başlandı.
628 yılında “Hudeybiye Antlaşması” imzalandı. Hz. Ömer (r.a.) bu antlaşma
imzalandığında bunun Müslümanlar için bir acziyet olduğunu belirterek çok sinirlenmiştir.
O günlerde Müslümanların aleyhinde gibi görünen bu anlaşma daha sonra lehlerine
dönmüştür.
Hudeybiye Antlaşması, müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları ilk antlaşmadır.
Bu antlaşma ile sağlanan barış ortamında, birçok kabile Müslüman oldu. Bu antlaşma
İslam’ın yayılmasına katkı sağladı. Bu esnada Peygamberimiz (s.a.v.) devlet başkanlarına
elçiler göndererek onları İslam’a davet etti.
BİLGİ KUTUSU
											
Hudeybiye Antlaşmasının Maddeleri
• Müslümanlar o yıl Kâbe’yi ziyaret etmeden geri dönecekler.
• Ertesi yıl Kâbe’yi üç gün süreyle ziyaret edecekler. Bu ziyaret esnasında
Müslümanlar yanlarında kılıçtan başka silah taşımayacaklar.
• Müslümanlarla müşrikler on yıl boyunca savaşmayacaklar.
• Mekkeli biri, Müslüman olup Medine’ye sığınmak isterse kabul edilmeyecek.
Medineli biri Mekke’ye gelerek sığınma hakkı isterse bu hak kendisine verilecek.
• Diğer Arap kabileleri istedikleri tarafla antlaşma yapma hakkına sahip olacak
2.8. Mekke’nin Fethi
Hudeybiye Antlaşmasında iki tarafa da çevre kabilelerle ittifak kurma hakkı verilmişti.
Bu maddeye dayanarak Müslümanlar Huzaa kabilesi ile, müşrikler de Huzaalıların düşmanı
olan Bekir kabilesi ile ittifak kurmuşlardı.
Hicretin 8. Yılı Şaban ayı içerisinde Bekir kabilesi Huzaalılara saldırarak 23 kişiyi
öldürdüler. Mekkeli müşrikler de Bekir kabilesine silah yardımı yapmışlardı. Bu olay üzerine
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekkeli müşriklere, yaptıklarının Hudeybiye Antlaşmasına
aykırı olduğunu belirterek durumun düzeltilmesi için iki seçenek sundu. Ya Bekir kabilesi
ile olan ittifaklarını bozacaklar ya da ölen 23 kişinin diyetini vereceklerdi. Bunlardan birini
yapmadıkları takdirde kendilerine savaş açılacağı bildirildi. Kureyşliler Peygamberimizin bu
önerisini hafife aldılar ve yapılan teklife uymadılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz
savaş kararı aldı. İşin ciddiyetini anlayan Ebu Süfyan Medine’ye gelerek Hudeybiye
Antlaşması’nın yenilenmesini istedi. Peygamberimiz bunu kabul etmedi. Ebu Süfyan bir
sonuç alamadan Mekke’ye geri döndü. Bu olaydan sonra Peygamberimiz müttefik
kabilelere haber vererek gizlice savaş hazırlıklarına başladı.
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Müslümanlar
çevredeki Arap
kabilelerinin de yardımıyla 1 Ocak 630
yılında Medine’den yola çıktı. Mekke
yakınlarındaki Merru’z Zehran Vadisi’nde
konakladı. Müslümanların sayısının çok
olduğunu göstermek için on bin ateş
yakılmasını emretti. Mekkeli müşrikler
bu ateşleri görünce çok telaşlandılar.
Bu esnada Peygamberimizin (s.a.v.)
amcası Hz. Abbas (r.a.) eşiyle beraber
Müslümanların
arasına
katıldı.
Peygamberimiz
amcasını
görünce,
“Amca, senin hicretin son hicret,
benim
peygamberliğim
de
son
peygamberliktir.” dedi.
Hz. Abbas (r.a.) gece vakti MekResim 4 Kâbe-i Muazzama
ke’ye gitti. Ebu Süfyan’a Müslümanların
büyük bir ordu ile geldiklerini söyledi ancak niyetlerinin savaş yapmak olmadığını eğer
teslim olurlarsa kendi menfaatlerine olacağını söyledi. Görüştürmek üzere Ebu Süfyan’ı
Peygamberimizin çadırına getirdi. Peygamberimiz, Mekkelilerin Müslüman ordusuna direnmeye kalkmamaları için Ebu Süfyan’a Müslüman askerlerin olduğu yerleri gezdirdi. Peygamberimiz Ebu Süfyan’dan Mekke’ye dönerek halka şöyle söylemesini istedi: “Ebu Süfyan’ın evine sığınanlara, Kâbe’ye sığınanlara ve kendi evinde kalanlara hiçbir şey
yapılmayacaktır.” (İbn Hişam, 4/47.)
Ebu Süfyan Mekke’ye dönerek olanları kavmine anlattı. Mekkelilerin karşı koymakla
bir şey elde edemeyeceklerini ve Müslümanların da savaş yapmak istemediklerini bildirdi.
Ertesi gün erken saatlerde Müslümanlar dört bir koldan Mekke’ye girdiler. Halit bin
Velit’in başında bulunduğu küçük bir birlik hariç Mekkelilerle kayda değer bir çarpışma
olmadı. Sekiz yıl önce terk etmek zorunda kaldıkları memleketlerine barış içerisinde girdiler.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) daha sonra Kâbe’ye girdi. Kâbe’nin içi putlarla doluydu.
Peygamberimizin emri ile Kâbe-i Muazzama putlardan temizlendi. Daha sonra Peygamber
Efendimiz burada namaz kıldı.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke’de fazla kalmadan şehrin idaresini, Attab bin
Esid’e bırakarak Huneyn’e doğru hareket etti.
Mekke’nin fethinden sonra Arap kabilelerinin çoğu Müslümanların otoritesini kabul
ederek Medine’ye Peygamberimizin yanına gelerek Müslüman olduklarını bildirdiler.
2.9. Huneyn Gazvesi
Arabistan’ın en büyük kabilelerinden olan Sakif ve Havazin kabileleri İslam’a olan
düşmanlıklarını eskiden olduğu gibi devam ettirmekteydiler. Bu iki kabile Malik bin Avf
komutasında yaklaşık yirmi bin kişilik bir ordu kurdular. Müslümanlara karşı birleşen bu
düşman ordusu bir ölüm kalım savaşı yapmak niyetindeydiler. Askerler savaş meydanından
kaçmasın diye onların bütün mallarını ve eşlerini de beraberlerinde götürdüler.
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Peygamberimiz (s.a.v.) düşman hakkında bilgi getirmesi için Abdullah bin Hadred’i
Huneyn Vadisi’ne gönderdi. Bu gözcünün vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda on iki bin
kişilik Müslüman ordusuyla Huneyn Vadisi’ne doğru hareket edildi.
Müşrik ordusu Hüneyn’deki vadinin yamaçlarına pusu kurmuş, Müslüman ordusunu
bekliyorlardı. Müslüman ordusu düşmanın buradaki varlığından habersiz sabahın erken
saatlerinde sayı üstünlüklerine güvenerek vadide gururla ilerliyorlardı. Düşman askerleri
bulundukları hâkim noktalardan hep birden ok atışına başladılar. Bununla beraber yamacın
üst tarafında oldukları için büyük taşları da Müslümanların üzerlerine yuvarlıyorlardı.
Müslüman öncü kuvvetleri ok atışlarına dayanamayarak kaçışmaya başladılar. Bu durum
Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılır: “Andolsun ki Allah, birçok yerde (savaş alanlarında) ve
Huneyn savaşında size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş,
fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen
size dar gelmişti, sonunda (bozularak) gerisin geri dönmüştünüz.” (Tevbe suresi, 25.
ayet.)
Bu durum karşısında Peygamber Efendimiz (s.a.v.), gür sesi olan amcası Hz.
Abbas’tan onları çağırmasını istedi. Bu çağrı üzerine Müslümanlar toparlandı. O zamana
kadar savunma yaparken hücuma geçtiler. Düşman askerleri savaş alanını terk edince
bütün mallar Müslümanlara kaldı. Müslümanlar Huneyn Gazvesi’nde dört şehit verdiler.
Düşmandan ise yetmiş kişi öldürüldü.
Yenilen düşman askerleri üç yöne doğru kaçmaya başladı. Düşman komutanı Malik
bin Avf’ın da bulunduğu bir grup düşman askeri Taif’e sığındı.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ordusu, Huneyn Gazvesi’nden sonra düşman
askerlerinin sığındığı Taif şehrini kuşattılar. Taifliler düşman saldırılarına karşı şehrin surlarını
tamir etmişler ve bolca yiyecek depolamışlardı. Surlara tırmanmaya çalışan askerlerin
üzerine taş atıyorlar veya kızgın yağ döküyorlardı. Bu kuşatmada on dört şehit verildi.
Taifi’n kısa sürede fethedilemeyeceği anlaşıldı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Taif
kuşatmasını kaldırarak Huneyn’de ganimetlerin toplandığı Cirane’ye doğru hareket etti.
Peygamberimiz ve ashabı Cirane’de on üç gün kalarak Huneyn Gazvesi’nde ele geçirilen
ganimet ve esirleri taksim ettirdi. Ganimetlerin beşte biri hazineye ayrılarak geriye kalanlar
ise savaşa katılanlar arasında paylaştırıldı. Bu paylaştırmada yeni Müslüman olmuş bazı
kimselere fazla ganimet verildi. Müellefe-i Kulup (Kalpleri İslamiyet’e yeni ısındırılmış
kimseler) diye isimlendirilen bu kişilerin çoğu yeni Müslüman olmuş Mekkelilerden
oluşuyordu.
3. NİFAK VE MÜNAFIKLAR
BİLGİ KUTUSU
Münafık Kimdir?
İkiyüzlü, sözünde durmayan, fesat çıkaran anlamında kullanılan münafık kelimesi,
dini bir terim olarak ise, gerçekte Müslüman olmadığı hâlde, görünüşte Müslüman
gözüken anlamlarına gelir.
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Müslümanların dini ve siyasi bir güce kavuşmalarından rahatsız olan bir takım
insanlar, menfaatleri kaybetmemek için iman etmedikleri hâlde, Müslüman gibi gözüküp
Peygamberimizin ve ashabının arasına karışmışlardı. Bunlar Yahudilerden, Hristiyanlardan
ve Bedevi Araplardan oluşuyordu.
Münafıklar açıkça inkâr eden müşriklerden daha tehlikeliydi. Münafıklar kendilerini
gizleyen düşmanlardı. Düşmanın bilinmesi, ona karşı birliktelik ruhunu artırır, gizli olması
ise gücü ve kuvveti dağıtır. Bundan dolayı Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’in pek çok yerinde,
münafıklardan bahsetmiş ve onların özelliklerini anlatarak Müslümanları fitnelerine karşı
dikkatli olmaya davet etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’in Bakara suresinde münafıkların özelliklerinden bahsedilir:
“İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları hâlde ‘Allah’a ve ahiret gününe
inandık’ derler. Onlar (kendi akıllarınca) güya Allah’ı ve müminleri aldatırlar. Hâlbuki
onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değillerdir. Onların kalplerinde bir
hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar
sebebiyle de onlar için elim bir azap vardır. Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın,
denildiği zaman, ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların
ta kendileridir lâkin anlamazlar. Onlara: İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin,
denildiği vakit ‘Biz hiç, sefihlerin (akılsız ve ahmak kişilerin) iman ettikleri gibi iman
eder miyiz!’ derler. Biliniz ki, sefihler ancak kendileridir fakat bunu bilmezler (veya
bilmezlikten gelirler). (Bu münafıklar) müminlerle karşılaştıkları vakit ‘(Biz de) iman
ettik’ derler. (Kendilerini saptıran) şeytanları ile baş başa kaldıklarında ise: Biz sizinle
beraberiz, biz onlarla (müminlerle) sadece alay ediyoruz, derler.”
(Bakara suresi, 8-14 ayetler.)
Yine Kur’an-ı Kerim’in değişik yerlerinde Münafıklardan bahsedilmektedir: “…
Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşâbih
ayetlerin peşine düşerler…” (Ali İmran suresi, 7. ayet), “Allah’ın Resûlüne muhalefet
etmek için geri kalanlar (sefere çıkmayıp) oturmaları ile sevindiler; mallarıyla,
canlarıyla Allah yolunda cihat etmeyi çirkin gördüler…” (Tevbe suresi, 81. ayet),
“Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinenler…” (Nisa suresi, 139. ayet), “Sizi
gözetleyip duranlar eğer size Allah’tan bir zafer (nasip) olursa, ‘Sizinle beraber değil
miydik?’ derler. Kâfirlerin (zaferden) bir nasipleri olursa (bu sefer de onlara), ‘Sizi
yenip (öldürebileceğimiz halde öldürmeyip) müminlerden korumadık mı?’ derler…
Şüphesiz münafıklar Allah’a oyun etmeye kalkışıyorlar hâlbuki Allah onların oyunlarını
başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara
gösteriş yaparlar, Allah’ı da pek az hatıra getirirler. Bunların arasında bocalayıp
durmaktalar; ne onlara (bağlanıyorlar) ne bunlara…” (Nisa suresi, 141-143. ayetler.)
Münafıkların başında Abdullah b. Ubey b. Selül vardı. Evs ve Hazrec kabileleri
Müslüman olmadan önce onu kendilerine kral seçmişlerdi. Bu kabileler Müslüman olduktan
sonra onun reislik işi bozuldu. Bu durum çok ağırına gitti. İstemeyerek Müslüman gözüktü. En
kritik zamanlarda Müslümanları zor durumda bırakıyor, Peygamberimizle (s.a.v.) anlaşma
yapan Medineli Yahudileri her fırsatta Müslümanların üzerine kışkırtıyordu.
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Bu münafığın Müslümanları zor durumda bıraktığı yerlerden biride Uhud Gazvesi
idi. Müslümanlar daha savaşa başlamadan yolda giderlerken o, “Ben meydan savaşına
karşıyım, niçin savaştığımızı da bilmiyoruz.” diyerek 300 münafıkla beraber ordudan
ayrılarak Medine’ye geri döndü. Bu olayla ilgili olarak şu ayetler indi: “İki topluluğun
karşılaştığı gün sizin başınıza gelenler ancak Allah’ın dilemesiyle olmuştur ki bu da
müminleri ayırt etmesi ve münafıkları ortaya çıkarması için idi. Bunlara: ‘Gelin, Allah
yolunda çarpışın; ya da savunma yapın.’ denildiği zaman, ‘Harp etmeyi bilseydik,
elbette sizin peşinizden gelirdik.’ dediler. Onlar o gün, imandan çok, kâfirliğe yakın
idiler. Ağızlarıyla, kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Hâlbuki Allah, onların içlerinde
gizlediklerini daha iyi bilir.” (Al-i İmran suresi, 166-167. ayetler.)
Abdullah bin Ubey bin Selül, Hendek Gazvesi, Tebük Seferi ve Beni Mustalık
(Müreysi) Gazvesi’nde de aynı münafıklığı yaparak, Müslümanların moralini bozmaya ve
fitne çıkarmaya çalışmıştır. Müreysi Gazvesi’nde muhacir ve ensardan iki sahabe arasında
bir tartışma çıkarak hadise büyümüştü. Münafık başı bunu fırsat bilip “Medine’ye dönersek
izzetli ve kuvvetli olan, zelil ve zayıf olanı oradan muhakkak sürüp çıkaracaktır. Onlara zekât
ve sadakalarınızı vermeyin ki onun (Peygamberimizin) etrafından dağılıp gitsinler.” diyerek
ensarı, muhacire karşı kışkırtmaya çalışmıştı. Söyledikleri Peygamberimize (s.a.v.) ulaşınca
da yeminle inkâr etmişti. Rabbimiz de şu ayetlerle Resûlüne işin doğrusunu bildirmişti:
“Onlar, Allah’ın elçisinin yanında bulunanlar için hiçbir şey harcamayın ki dağılıp
gitsinler, diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah’ındır fakat münafıklar bunu
anlamazlar. Onlar, Andolsun eğer Medine’ye dönersek üstün olan, zayıf olanı oradan
mutlaka çıkaracaktır, diyorlardı. Hâlbuki asıl üstünlük ancak Allah’ın, Peygamberinin
ve müminlerindir fakat münafıklar bunu bilmezler.” (Münafikun suresi, 7-8. ayetler.)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) münafıkların bu ikiyüzlü tutumlarına karşı müşriklere
ve Yahudilere davrandığından daha farklı bir tavır takınmıştır. Medine döneminde gerek
müşriklerin ve gerekse Yahudilerin taarruzlarına karşılık vermiştir ama münafıklar, müşrik ve
Yahudilerden daha tehlikeli görüldüğü halde, yine de onlara karşı müsamahakâr davranmış;
çok ince bir siyaset takip etmiştir.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) münafıkların lideri Abdullah bin Ubey bin Selül’ü
bütün fitnelerine rağmen affetmiştir. Hz. Ömer onu öldürmek istediğinde, “Hayır ya Ömer!
İnsanlar, Muhammed, ashabını öldürüyor diye başladıklarında hâl nice olur?” diyerek ona
engel olmuştur. Peygamberimizin bunlara müsamahakâr davranmasının bir sebebi de
Müslümanlar içinde bir iç karışıklığa meydan vermek istememesidir.
Peygamberimiz (s.a.v.) münafıkları toplumdan dışlamayarak Müslümanlarla iç
içe yaşamalarına müsaade etmiştir. Bu şekilde Müslümanların yaşantılarından, iman ve
teslimiyetlerinden etkilenmelerini ümit etmiştir. Gerçekten de pek çok münafık bu sayede
Müslüman olmuştur.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) münafıkların kim olduğunu bildiği hâlde, onların
isimlerinden bahsetmemiştir. Sadece genel özelliklerinden bahsetmiştir. Her Müslüman da
bu özelliklerden şiddetle uzak durmaya gayret göstermiştir. Kötülük yapan kişi bilinmediği
zaman o kişi zamanla o kötülükten vazgeçebilir. Teşhir edildiğinde ise, bu durum öfkesini
daha fazla tahrik ederek çok daha fazla kötülük yapmasına sebep olabilir.
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Peygamber Efendimizin (s.a.v.) münafıklara karşı bir uygulaması da mümkün
olduğunca bir araya gelmelerine engel olmaktı. Bu amaçla yaptıkları Mescid-i Dırar’ı
Peygamber Efendimiz ortadan kaldırtmıştır.
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) takip ettiği bu ince siyasetin birçok güzel sonuçları
görüldü. Peygamberimizin münafıklara karşı müsamaha ve tedbirleri sayesinde pek çok
fitnenin önü alınmış oldu. Müslümanlar arasındaki ittifak muhafaza edildi. Zaman içinde de
bu münafıklardan çoğu gerçekten Müslüman oldu.
4. DİĞER DİN MENSUPLARIYLA MÜNASEBETLER
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) risâlet yıllarında Arap Yarımadası’nda hem Yahudiler
hem de Hristiyanlar yaşamaktaydı. Kur’an-ı Kerim, bu din mensuplarını, “Allah (c.c.)
tarafından kendilerine kitap gönderilenler” anlamında ehl-i kitap olarak isimlendirmiştir.
4.1. Yahudiler
Medine’de Yahudilerin üç kabilesi vardı. Bunlar; Kaynukaoğulları, Nadiroğulları ve
Kureyzaoğulları kabilesi idi. Bu kabileler genellikle toprak sahibi, sanatkâr ve tüccarlardan
oluşuyordu. Kaynukaoğulları sarraflıkla meşgul olan zengin bir kabile idi. Araplarla
karşılaştırıldığında Yahudiler daha zengin idiler.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Medine’ye hicret ettiğinde, Yahudilerle Medine
Sözleşmesi’nde belirtildiği üzere eşit şartlarda herkesin kendi dininde kalması esası üzerine
bir anlaşma imzalanmıştır ancak daha sonraki süreçte, Yahudiler bu anlaşma şartlarına
uymamışlardır.
Peygamberimiz (s.a.v.) zaman zaman karşılaştığı Yahudilere İslam’a girmeleri için
davette bulunmuştur. Onlar ise bu davete karşılık düşmanca hareketler sergilemişlerdir.
Onların bu tavırlarına karşılık Peygamberimiz Yahudilerin peygamberlerinden olan Hz.
Musa’ya saygı duyuyor ve onu övüyordu. Hatta bir keresinde bir Yahudi cenazesi geçerken
ona saygı göstermiş ve ayağa kalkmıştı.
Medine antlaşmasını ilk bozan Yahudi kabilesi Kaynukaoğulları oldu. Her fırsatta Evs
ve Hazrec kabileleri arasındaki eski düşmanlıkları hatırlatıp Müslümanları birbirlerine karşı
düşürmeye çalışıyorlardı. Müslüman bir kadın alış veriş için gittiği bir kuyumcu dükkânında
hakarete uğradı. Kadının imdat çağrısına koşan bir sahabe, çıkan arbedede şehit edildi. Bu
olaya çok üzülen Resülüllah Efendimiz (s.a.v.) Kaynukaoğullarını kendi pazar yerlerinde
toplayarak Medine Antlaşması’na uymalarını istedi ancak onlar Peygamberimizi tehdit
ettiler. Bunun üzerine Müslümanlar Yahudilerin üzerine yürüdüler. İlk önce onları İslam’a
davet ettiler fakat onlar olumsuz cevap vererek kalelerine çekildiler. Müslümanlar, Yahudi
kalesini on beş gün kuşattı. Yaklaşık yedi yüz Yahudi, kalelerinden çıkarak öldürülmeme
şartı ile bütün mallarını geride bırakarak Medine’den ayrılmaya razı oldular.
Nadiroğulları ise Uhud savaşından önce müşrikleri Müslümanlara saldırmaları
için tahrik etmişlerdi. Bir de Peygamber Efendimize (s.a.v.) suikast düzenlemişlerdi.
Peygamberimiz bu suikasttan haberdar olduğu için çabaları boşa gitmişti. Bu nedenlerden
dolayı Peygamberimiz Nadiroğulları üzerine yürümeye karar verdi. Peygamberimiz (s.a.v.),
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Muhammed bin Mesleme’yi elçi olarak gönderdi. On gün içinde şehri terk etmeleri gerektiğini
bildirdi. Yahudiler yavaş yavaş göç etmeye başlayınca münafıkların başı Abdullah bin
Ubeyd, onlara diğer Yahudilerin yardım edeceğini belirterek direnmelerini söyledi. Münafık
başının uydurduğu yardım gelmeyince teslim oldular. Yapılan antlaşma gereğince, savaş
malzemeleri hariç develerine yükleyebildikleri eşyalarını alarak Medine’yi terk ettiler. Bir
kısmı Hayber’e, bir kısmı da Suriye’ye gitti.
Kurayzaoğulları daha önce Medine Antlaşmasına sadık kalmalarına rağmen Hendek
Gazvesi’nde Müslümanlara ihanet etmişlerdi. Bundan dolayı Hendek Gazvesi’nin bittiği gün
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kurayzaoğulları üzerine yürüdü. Kalelerine sığınarak karşı
koymaya çalıştılar. Bu yüzden kuşatma biraz uzadı. Daha fazla bir şey yapamayacaklarını
fark ettiklerinde Sa’d bin Muaz’ın yapacağı hakemliği kabul ederek teslim oldular. Sa’d bin
Muaz Yahudilerin kendi kutsal kitapları olan Tevrat’a göre hüküm verdi. Tevrat’ın hükmüne
göre vatana ihanetin cezası, eli silah tutan erkekler idam edilecek, çocukları ve kadınları
esir olacak ve malları ganimet sayılacaktı.
Medine’nin kuzeydoğusunda, Suriye yolu üzerinde Medine’ye yüz yetmiş kilometre
mesafede Hayber isminde büyük bir yerleşim merkezi vardı. Daha önce Medine’den
çıkarılmış Yahudiler de buraya yerleşmişti. Müslümanlara karşı müşrikleri harekete geçirip
Hendek Gazvesini hazırlayanlar bunlardı. Peygamberimiz (s.a.v.) Hayberlilerle barış
yapmak istiyordu. Hudeybiye’den döndükten sonra Abdullah bin Revaha’yı Hayber’e
gönderdi. Yahudiler barış teklifini kabul etmedikleri gibi Gatafan kabilesiyle beraber
Medine’ye saldırmak için hazırlık yapmaya başladılar. Peygamber Efendimiz düşman
hazırlığını tamamlamadan harekete geçmek istiyordu. 628 yılında Medine’den Hayber’e
hareket edildi. Savaşın zorluğunu hisseden Peygamberimiz (s.a.v.) “Cihadı isteyenler
bizimle gelsin.” diyerek bu zorluğu ashabına da işaret etmiştir.
Hayber’de çok sağlam yedi kale bulunuyordu. Sayıca da Yahudiler, Müslümanlardan
üstündüler. Gece Hayber’e gelen Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ansızın hücum etmeyi
istemediğinden sabahın olmasını bekledi. Sabahleyin Müslümanları karşısında gören
Yahudiler korkuya kapılıp kalelerine sığınarak savunmaya geçtiler.
Kuşatma uzun sürdü ve Yahudiler dışarıdan bekledikleri desteği alamayınca Hayber
kaleleri tek tek teslim alındı. En son kalede Hz. Ali’nin sancaktarlığında teslim alındı.
Hayber’in fethinde Müslümanlar büyük ganimetler elde ettiler. Bir tarım şehri olan Hayber’in
fethiyle Yahudilerin Arap Yarımadası’ndaki güçleri büyük ölçüde zayıfladı.
4.2. Hristiyanlar
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hudeybiye antlaşmasından sonra çeşitli bölgelere
elçiler gönderdi. Bu elçilerden Bizans’a bağlı Busra’ya gönderilen elçi Haris bin Umeyr,
buranın Hristiyan valisi Şurahbil bin Amr Gassani tarafından şehit edildi. Bu hadise Mute
Savaşı’na sebep oldu. Bu savaşta Peygamberimiz (s.a.v.) ordunun başına ilk önce Zeyd bin
Harise’yi tayin etmişti. Eğer o şehit olursa yerine sırasıyla Cafer bin Ebi Tâlib ve Abdullah
bin Revaha’nın geçmesini istedi. Peygamberimiz İslam ordusunu zaferle dönmeleri için
dualarla uğurladı. Hristiyan ordusunun yüz bin kadar olduğu öğrenildi. Yapılan istişare
neticesi düşman üzerine ilerleme uygun görüldü.
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Mute kasabasında düşman askerleriyle şiddetli çarpışmalar oldu. Peygamberimizin
(s.a.v.) tayin ettiği komutanlar bir bir şehit düştü. Bu sefer sancağı Halit bin Velit aldı.
Müslümanlar Halit bin Velit etrafında toplanarak pek çok düşman askerini öldürdü. İslam
ordusu sağ salim Medine’ye geri döndü. Bu savaşta Müslümanlar Bizans’ın savaş aletlerini
ve taktiklerini tanıdılar. Bununla beraber Suriye ve Filistin’deki Araplar Müslümanların
gücünü ve cesaretini de görmüş oldular.
Hicretin dokuzuncu yılında (630) Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Bizans’ın bazı Arap
kabilelerinin desteğini de alarak Müslümanlara karşı savaş hazırlığı içinde olduklarını ifade
ettiler. Peygamberimiz hiç vakit kaybetmeden derhâl savaş hazırlıklarına başladı. Mevsimin
hurmaların hasat zamanı olan yaz ayı olması, havanın sıcaklığı, yolun uzaklığı ve gerekli
yiyeceklerin bulunmaması gibi sebeplerden bu seferin adı ‘Zorluk Seferi’ olmuştur. Aynı
zamanda Tebük’te sona erdiği içinde ‘Tebük Seferi’ denilmiştir.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) otuz bin kişilik bir orduyla Medine’den yola çıktı.
Medine’den 778 km. uzaklıktaki Tebük’e gelip karargâh kurdu. Peygamberimiz Rumların
toplamış olduğu askerî birliğin dağılmış olduğunu gördü. Ashabı ile yaptığı istişare
neticesinde Medine’ye dönme kararı aldı. Çevredeki yerleşim alanlarında bulunan Hristiyan
ve Yahudi kabilelerine İslam’a davet elçileri gönderildi. Her ne kadar İslam dinine girmeseler
de İslam hâkimiyetine girmeyi kabul ettiler.
5. İSLAM’A DAVET MEKTUPLARI
Hudeybiye barış antlaşmasından sonra oluşan barış ortamında İslam dini hızla
yayılmaya başladı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) İslam’ın mesajını Arap Yarımadası dışında
da duyurmak amacıyla zamanın iki büyük devleti olan Bizans ve Sâsânî başta olmak üzere
komşu devlet başkanlarına ve değişik Arap kabilelerine İslam’a davet mektupları gönderdi
çünkü Resülüllah Efendimiz (s.a.v.) sadece Araplara değil, bütün insanlığa Peygamber
olarak gönderilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), gönderdiği bu mektuplarda kendisinin
Allah (c.c.) tarafından görevlendirilmiş bir elçi olduğunu söylüyordu. Onların Allah’a (c.c.)
ortak koşmayı bırakarak İslam dinine girmelerini istiyordu eğer devlet başkanı olarak bu
çağrıyı kabul etmezlerse halklarının da günahını yüklenmiş olacakları hususunda uyarılarda
bulunuyordu.
Devlet başkanları Peygamberimizin (s.a.v.) davet mektuplarına farklı tepkiler
verdiler. İran Kisrası Perviz, İslam elçisini iyi karşılamadı. Elçinin getirdiği mektubu da yırtıp
attı ancak Kisra çok geçmeden oğlu tarafından öldürüldü.
Habeşistan kıralı Necaşi, Peygamberimizin (s.a.v.) elçisini çok iyi karşıladı. Bazı
kaynaklarda İslam’ı kabul ettiği bildirilmektedir. Necaşi vefat ettiğinde Peygamberimiz, onun
gıyabi cenaze namazını kılmıştır.
Mısır mukavkısı, İslam elçisini iyi karşıladı. İslam’ı kabul etmese de elçiye hediyeler
vererek onu uğurladı.
Gassanilerin melikine Haris bin Ümeyye gönderildi. Gassaniler Bizans
İmparatorluğuna bağlı idiler. Bundan dolayı kendilerini çok güçlü görüyorlardı. Bundan
dolayı İslam elçisini şehit ettiler. Peygamberimiz (s.a.v.) bu durumdan dolayı çok üzüldü.
İslam elçisinin öldürülmesi Mute Savaşı’na sebep oldu.
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Bizans Kayseri Herakliyus da Peygamberimizin (s.a.v.) elçisine iyi davrandı. Kayser
Herakliyus’un kalbinde iman kıvılcımı belirmişti. Dünya hırsı ve saltanatını kaybetme
korkusu, bu kıvılcımı söndürdü. Elçiye hediyeler vererek nezaketle geri çevirdi.
BİLGİ KUTUSU
Bizans Kayseri Herakliyus’a Gönderilen Davet Mektubu
Bismillahirrahmanirrahim, Allah’ın kulu ve peygamberi Muhammed’den Bizans
İmparatoru Herakliyus’a. Allah’ın selamı hak yolda olanlara olsun. Seni İslam’a
çağırıyorum. İslam’ı kabul et ki kurtuluşa eresin. Allah da sana mükâfatını iki kat versin.
Eğer kabul etmezsen halkın günahını çekersin. “Ey ehli kitap! Sizinle bizim aramızda
ortak olan söze geliniz. Sadece Allah’a kulluk edelim ve ona hiçbir şeyi ortak
koşmayalım. Allah’ı bırakıp da birbirimizi ilahlaştırmayalım. Eğer yüz çevirirlerse
şahit olun ki biz Müslümanız, deyin.” (Âl-i İmrân suresi, 64. Ayet)
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) gönderdiği İslam’a davet mektupları evrensel
niteliktedir çünkü Peygamber Efendimiz, bu daveti ırk ve bölge ayırt etmeksizin o gün
yeryüzünde hâkim olan devlet başkanlarına göndermiştir.
6. HEYETLERLE GÖRÜŞMELER
Müslümanların otoritesinin güçlenmesinden sonra diğer Arap kabilelerinden heyetler
gelmeye başladı. Bu heyetlerin Medine’ye gelmeleri daha çok hicretin dokuzuncu yılına
denk geldiği için bu yıla ‘Elçiler Yılı’ adı verilir. Bu heyetlerden küçük gruplar hâlinde gelen
olduğu gibi topluca gelenler de vardı.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Müslüman olmak amacıyla Medine’ye gelen bu
heyetleri iyi karşılıyordu. Bu heyetler önceleri sahabelerin evlerinde ağırlanırken daha
sonraları misafirhanelerde ağırlanmışlardır. Müslümanlığı kabul eden her kabileye dinlerini
öğretecek sahabeler gönderiliyordu.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke döneminde Taif’e İslam dinini anlatmaya
gittiğinde burada yaşayan Sakifliler Peygamberimizi (s.a.v.) çocuklara ve delilere taşlatarak
şehirden kovmuşlardı. Taif muhasarasında Müslümanlara karşı koymuşlardı. İşte bu kabile
Medine’ye gelip Müslüman olduklarını belirtmişlerdir. Peygamber Efendimiz bu kabilenin
Müslüman olmasına çok sevinmiştir. Onlara İslam’ı anlatarak çeşitli ikramlarda bulunmuştur.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sabırla hareket etmiş, gereken yerde lüzumlu hamleleri yapmış,
ancak asla adaletten sapmamıştır. Kendisine düşmanlık yapanlara bile hep hayır duada
bulunarak Allah’ın (c.c.) onlara hidayet vermesi için yalvarmıştır. Bu davranışlar neticesinde
de insanlar topluluklar hâlinde İslam dinine girmişlerdir. Bu durum Kuran-ı Kerim’de şöyle
anlatılır: “Allah’ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah’ın dinine
girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamd ederek O’nu tesbih et ve O’ndan
mağfiret dile çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.” (Nasr suresi, 1-3. ayetler.)
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7. VEDA HACCI VE VEDA HUTBESİ

Resim 5 Arafat Tepesi

Hicretin 10. yılı zilkade ayında Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabı hac için
hazırlanmaya başladı. Bu durumu haber alan civardaki Müslümanlar da Medine’ye gelmeye
başladı. Hac hazırlıkları tamamlanınca Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabı Medine’den
hareket etti. Peygamberimizin yaptığı bu hacca ‘Veda Haccı’ denir. Peygamber efendimiz
(s.a.v.) bütün ailesi ve kızı Hz. Fatıma’yı da yanına almıştı. Mikat mahalli olan Zü’l-huleyfe
mevkiine geldiklerinde Müslümanlar ihramlarını giydiler. Telbiye (Allah’ı (c.c.) öven dualar)
getirerek Mekke yoluna koyuldular. On gün süren bir yolculuktan sonra bir kuşluk vakti
Mekke’ye vardılar.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabı Kâbe’yi yedi defa tavaf ettiler. Daha sonra
Safa ile Merve arasında sa’y yaptılar. Mekke’de birkaç gün konakladıktan sonra Mina’ya
gittiler. Öğle ve ikindi namazlarını orada kıldılar. Sabah olunca Arafat Dağı’na çıkarak orada
vakfe yaptılar. Bir müddet çadırında konakladıktan sonra ‘Veda Hutbesi’ diye bilinen meşhur
hutbesini okudu. Veda hutbesinden sonra tekrar çadırına döndü. O esnada Peygamber
Efendimizin (s.a.v.) tebliğ vazifesini tamamladığını bildiren şu ayetler nazil oldu. “…Bugün
sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak
İslam’ı seçtim…” (Maide suresi, 3. ayet.) Hz. Ebu Bekir inen bu ayeti duyunca Peygamber
Efendimizin vefatının yakın olduğunu anlamış ve ağlamıştı. Peygamberimiz ve yanındaki
ashabı hac görevini tamamladıktan sonra Mekke’den ayrıldılar.
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VEDA HUTBESİ
Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra
sizinle burada ebedî olarak bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz,
bu aylarınız, bu şehriniz (Mekke) nasıl mukaddes ise canlarınız, mallarınız,
namuslarınız da öyle mukaddestir; her türlü tecavüzden korunmuştur.
Ashabım! Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her hâl ve
hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara
dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi burada bulunanlar
bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildirilen kimse, burada bulunup da işitenden
daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur.
Ashabım! Dikkat ediniz, Cahiliye Dönemi’nden kalma bütün âdetler
kaldırılmıştır... Cahiliye Dönemi’nde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır.
Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttâlib’in torunu Rabia’nın kan davasıdır.
İnsanlar! Bugün şeytan, sizin şu topraklarınız da yeniden tesir ve hâkimiyetini
kurmak gücünü ebedî surette kaybetmiştir fakat siz, bu kaldırdığım şeyler dışında
küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi
korumak için bunlardan da sakınınız.
İnsanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı
tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah’ın bir emaneti olarak aldınız; onların namuslarını
ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Onların da sizin üzerinizde
hakları vardır...
Müminler! Size iki emanet bırakıyorum ki onlara sıkı sarıldıkça yolunuzu
hiç şaşırmazsınız. O emanetler, Allah’ın kitabı Kur’an ve onun Peygamberinin
sünnetidir.
Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Rabbiniz birdir, babanız
da birdir. Hepiniz Âdem’densiniz. Âdem de topraktan yaratılmıştır. Hiç kimsenin
başkaları üzerinde soy sop üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva
iledir. Müslüman Müslüman’ın kardeşidir, böylece bütün Müslümanlar kardeştir.
Gönül hoşluğu ile kendisi vermedikçe başkasının hakkına el uzatmak helal
değildir...
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Veda Hutbesinden Evrensel Mesajlar
• Can, mal ve namus güvenliği esastır.
• Kadınların ve erkeklerin birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları vardır.
• Emanete ihanet edilmemelidir.
• Kan davaları ve faiz kesinlikle yasaktır.
• Müslümanlar kardeştir.
• Hiç kimseye zulmedilemez ve hiç kimsenin malı haksız yere yenemez.

8. PEYGAMBERİMİZİN VEFATI
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (s.a.v.) Veda Hacc’ını yapıp
Medine’ye döndükten yaklaşık 2 ay sonra hastalandı. Hastalığı gün geçtikçe ağırlaştı.
Mescide dahi çıkamaz duruma geldi. Sağlığında bütün vakit namazlarını kendisi kıldıran
Peygamberimiz (s.a.v.), vakit namazlarını kıldırması için Hz. Ebu Bekir’i görevlendirdi.
Peygamberimizin (s.a.v.) rahatsızlığı 13 gün sürdü. 8 Haziran 632 yılında vefat ederek
Hakk’ın rahmetine kavuştu.
Peygamberimizin (s.a.v.) vefatı bütün Müslümanları derinden üzdü. Vefat haberini
alan birçok sahabe Peygamberimizin (s.a.v.) evinin etrafında toplandı. Hz. Ebu Bekir derin
üzüntü içinde olan Müslümanları teselli için “Sizden her kim Muhammed (s.a.v.) tapıyorsa,
iyi bilsin ki Muhammed (s.a.v.) öldü. Her kim Allah’a (c.c.) kulluk ediyorsa iyi bilsin
ki Allah(c.c.) bakidir, asla ölmez,” dedi ve şu mealdeki ayetleri okudu. “Muhammed,
ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür
veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye
dönerse Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükâfatlandıracaktır.”
(Âl-i İmrân suresi, 144. ayet.)
Peygamberimizin (s.a.v.) defin ve cenaze işlemlerini yeğeni ve damadı olan Hz.
Ali (r.a.) yaptı. Cenazesini Hz. Ali yıkadı. Müslümanlar gruplar halinde cenaze namazını
kıldılar. Peygamberimiz Hz. Aişe’nin (r.anha.) odasına defnedildi. Peygamberimizin (s.a.v.)
kabrine tertemiz cennet bahçesi anlamına gelen “Ravza-i Mutahhara” denir.
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Resim 6 Peygamberimizin (s.a.v.) Kabrinin Dış Görünüşü
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NELER ÖĞRENDİK?
Medine’de İslam Toplumunun Oluşumunu Öğrendik
Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’ye hicretinden kısa bir zaman sonra sosyal, siyasal
ve askerî açıdan İslam toplumunun temelini oluşturacak olan bazı adımlar attı. Bunları şu
şekilde sıralayabiliriz. Müslümanların kardeş ilan edilmesi, Mescid-i Nebi’nin inşası, nüfus
sayımı ve Medine Sözleşmesi’dir.
Mescid-i Nebi’nin İnşası
Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’ye gelir gelmez ilk işi, Müslümanların hem ibadet
edecekleri, hem de bir eğitim müessesesi olarak kullanılacak olan bir mescit yaptırmak oldu.
Bu mescit “Mescidi Nebi” diye isimlendirildi. Mescidin hemen bitişiğine de Peygamberimizin
(s.a.v.) kalacağı odalar yaptırıldı. Mescidi Nebi’nin inşası sürecinde Peygamberimiz Ebu
Eyyüb el-Ensari’nin (r.a.) evinde misafir oldu
Ashab-ı Suffe
Peygamberimiz (s.a.v.), Mescid-i Nebi’nin bitişiğine kimsesiz ve ilim öğrenmek
isteyen Müslümanların kalacağı “gölgelik” anlamına gelen, “Suffe” adı verilen yerler inşa
ettirdi. Buralarda kalanlara ise Ashab-ı Suffe denirdi.
Muhacir-Ensar Kardeşliği
Mekkeli Müslümanla, dinleri uğrunda bütün dünyalıklarını Mekke’de bırakmışlar,
Medine’ye hicret ederek “muhacir” olmuşlardı. Medineli Müslümanlar ise Muhacirlerin
bütün ihtiyaçlarını karşılayarak, onlara her türlü yardımı yaparak “ensar” ismini almışlardı.
Medine Sözleşmesi
Peygamberimiz (s.a.v.) Medine toplumunu oluşturan Yahudi ve diğer Arap kabileleri
ile Enes bin Malik’in evinde “Medine Sözleşmesi” adı verilen bir vatandaşlık anlaşması
yaptılar. Bu sözleşme, Medine Anayasası veya Medine Vesikası diye de bilinir.
Namaza Davet: Ezan
Müslümanları namaza davet için Peygamberimiz (s.a.v.) ashabı ile istişare ederken
ensardan Abdullah bin Zeyd’in gördüğü rüya üzerine ezan lafızları Hz. Bilal’e öğretilerek
bugünkü namaza çağrı şekli olan ezan son şeklini almış oldu.
Medine Pazarının Kurulması
Peygamberimiz (s.a.v.), İslam’ın ticari hükümlerini göstermek, alışverişin adap ve
kurallarını öğretmek, ekonomik bağımsızlığı temin etmek için, Müslümanlara ait bir pazar
yerinin olması gerektiğine karar verdi.
Kıblenin Değişmesi
İslam’ın ilk yıllarında namaz Mescid-i Aksa’ya dönülerek kılınıyordu. Bakara suresinin
114. ayeti ile beraber namazlar bugünkü kıblemiz olan Kâbe-i Muazzama’ya dönülerek
kılınmaya başladı.
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Seriyye Ve Gazveleri Öğrendik
Gazve: Bizzat Peygamberimizin( s.a.v.) katıldığı seferlere denir.
Seriyye: Peygamberimizin (s.a.v.) katılmayıp bir sahabenin komutasında yapılan seferlere
denir.
Bedir Gazvesi
Mekkeli Müşrikler hicret esnasında Müslümanların Mekke’de bıraktıkları eşyalarını
satmak için bir ticaret kervanı ile Suriye’ye gönderirken Müslümanlar ticaret kervanının
önünü kestiler. Bu sebepten Bedir Gazvesi yapıldı. Müslümanların Mekkeli müşriklerle
yaptıkları ilk büyük savaştır.
Müslümanların bu gazvede toplam adetleri üç yüz on üç kişi idi. Müşrik ordusu bin
kişi kadardı. Sayısal olarak müşrikler kat kat fazla olmalarına rağmen, Allah’ın (c.c.) yardımı
ile Müslümanlar savaşı kazanmışlardır.
Uhud Gazvesi
Mekkeli müşrikler Bedir yenilgisinin intikamını almak üç bin kişilik bir ordu ile Uhud
denilen yerde Müslümanlarla karşılaştılar. İslam ordusu ilk başta galip olmasın rağmen
Ayneyn Tepesi’ndeki okçuların yerlerini terk etmelerinden dolayı Müslümanlar zor durumda
kaldılar. Peygamberimiz (s.a.v.) ordusunu toplayarak müşrikleri takip edip onları geri
Mekke’ye dönmek zorunda bırakmıştır.
Recî ve Bi’r-i Maune
Adal ve Kare kabilelerinin kendilerine İslam’ı öğretmek için istedikleri Kur’an
öğreticilerini Huzeyl kabilesinden yüz kişilik bir grup Reci mevkiinde şehit ettiler.
Necid’e yine dini öğretmek için gönderilen yetmiş sahabe Bi’r-i Maune (Maune Kuyusu)
yakınlarında Necid halkı tarafından şehit edildi.
Hendek Gazvesi
Mekkeli müşrikler, Yahudilerden Nadiroğulları ve civarda bulunan diğer Arap
kabilelerini de ikna ederek on bin kişilik bir ordu ile Ebu Süfyan başkanlığında Medine
üzerine yürüdüler.
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ashabı ile istişaresi sonucunda Medine’nin çevresine
kendisinin de çalıştığı büyük hendekler açıldı. Kuşatma yaklaşık bir ay sürdü. Çıkan kuvvetli
bir rüzgârla müşrik ordusu dağıldı ve Mekke’ye geri döndüler.
Hudeybiye Antlaşması
Peygamberimiz( s.a.v.), umre niyetiyle Mekke’ye doğru yola çıktı. Zulhuleyfe’de
ihrama girdiler ancak Mekkeliler Peygamber Efendimiz ve beraberindekilere umre için izin
vermediler. Müslümanlarla, müşrikler arasında “Hudeybiye Antlaşması” imzalandı.
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Hudeybiye Antlaşması, müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları ilk antlaşmadır.
Bu antlaşma ile sağlanan barış ortamında, birçok kabile Müslüman oldu. Bu antlaşma
İslam’ın yayılmasına katkı sağladı. Bu esnada Peygamberimiz (s.a.v.) devlet başkanlarına
elçiler göndererek onları İslam’a davet etti.
Mekke’nin Fethi
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabı 1 Ocak 630 yılında Medine’den yola çıktı.
Mekke, birkaç küçük çarpışma hariç kan dökülmeden feth edildi. Sekiz yıl önce terk etmek
zorunda kaldıkları memleketlerine barış içerisinde girdiler.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) daha sonra Kâbe’ye girdi. Kâbe’nin içi putlarla doluydu.
Peygamberimizin emri ile Kâbe-i Muazzama putlardan temizlendi daha sonra Peygamber
Efendimiz burada namaz kıldı.
Huneyn Gazvesi
Arabistan’ın en büyük kabilelerinden olan Sakif ve Havazin Malik bin Avf
komutasında yaklaşık yirmi bin kişilik bir ordu kurdular. İslam ordusu Huneyn Vadisi’nde bu
ordu ile karşılaştılar. İlk başta hezimete de uğrasalar da sonra toparlanarak düşmanı geri
püskürttüler. Bu savaşta birçok ganimet ele geçirildi.
Nifak Ve Münafıklar Öğrendik
İkiyüzlü, sözünde durmayan, fesat çıkaran anlamında kullanılan münafık kelimesi,
dini bir terim olarak ise gerçekte Müslüman olmadığı hâlde, görünüşte Müslüman gözüken
anlamlarına gelir.
Münafıkların başında Abdullah b. Ubey b. Selül vardı. Peygamberimiz (s.a.v.)
münafıkları toplumdan dışlamayarak Müslümanlarla iç içe yaşamalarına müsaade etmiştir.
Bu şekilde Müslümanların yaşantılarından, iman ve teslimiyetlerinden etkilenmelerini ümit
etmiştir. Gerçekten de pek çok münafık bu sayede Müslüman olmuştur.
Diğer Din Mensuplarıyla Münasebetler Öğrendik
Yahudilerle İlişkiler
Medine’de Yahudilerin üç kabilesi vardı. Bunlar; Kaynukaoğulları, Nadiroğulları ve
Kureyzaoğulları kabilesi idi.
Medine antlaşmasını ilk bozan Yahudi kabilesi Kaynukaoğulları oldu. Müslüman bir
kadının saldırdıkları için bütün mallarını geride bırakarak Mekke’den sürgün edildiler.
Nadiroğulları ise Uhut savaşında müşrikleri tahrik ve Peyygamber Efendimize
(s.a.v.) suikast girişimlerinden dolayı Hayber ve Suriye’ye sürgün edildiler.
Kurayzaoğulları Hendek Gazvesi’ndeki ihanetlerinden dolayı, kendi istekleri
neticesinde Tevratın hükümleri uygulanarak cezalandırıldılar.
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Hristiyanlarla İlişkiler
Müslüman ordusu Hristiyanlarla Mute Savaşı’nda karşılaştılar. Mute kasabasında
düşman askerleriyle şiddetli çarpışmalar oldu. Peygamberimizin (s.a.v.) tayin ettiği komutanlar
bir bir şehit düştü. Bu sefer sancağı Halit bin Velit aldı. Müslümanlar Halit bin Velit etrafında
toplanarak pek çok düşman askerini öldürdü. İslam ordusu sağ salim Medine’ye geri döndü.
Bu savaşta Müslümanlar Bizans’ın savaş aletlerini ve taktiklerini tanıdılar. Bununla beraber
Suriye ve Filistin’deki Araplar Müslümanların gücünü ve cesaretini de görmüş oldular.
İslam’a Davet Mektuplarını Öğrendik
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) İslam’ın mesajını Arap Yarımadası dışında da
duyurmak amacıyla zamanın iki büyük devleti olan Bizans ve Sâsânî başta olmak üzere
komşu devlet başkanlarına ve değişik Arap kabilelerine İslam’a davet mektupları gönderdi.
Heyetlerle Görüşmeleri Öğrendik
Müslümanların otoritesinin güçlenmesinden sonra civardan gelen elçiler gruplar
hâlinde Medine’ye gelerek Peygamber Efendimizle (s.a.v.) görüştüler.
Veda Haccı Ve Veda Hutbesini Öğrendik
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hicretin 10. Yılında yaptığı hacca ‘Veda Haccı’ ve
burada yaptığı konuşmaya da ‘Veda hutbesi’ denir.
Peygamberimizin Vefatını Öğrendik
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (s.a.v.) Veda Haccı’nı yapıp
Medine’ye döndükten yaklaşık 2 ay sonra hastalandı. Hastalığı gün geçtikçe ağırlaştı.
Mescide dahi çıkamaz duruma geldi. Sağlığında bütün vakit namazlarını kendisi kıldıran
Peygamberimiz (s.a.v.), vakit namazlarını kıldırması için Hz. Ebu Bekir’i görevlendirdi.
Peygamberimizin (s.a.v.) rahatsızlığı 13 gün sürdü. 8 Haziran 632 yılında vefat ederek Hakk’ın
rahmetine kavuştu. Kabri Medine’de Mescid-i Nebi’nin yanında Ravza-i Mutahhara’dadır.
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin Mescid-i Nebi’nin hemen yanına
inşa ettirdiği eğitim müessesesidir?
A) Hılful Fudul						
B) Suffe
C) Mescid-i Haram					
D) Darul Erkam
2. Aşağıdaki hangi seçenekte Mekke’den Medine’ye hicret eden ve onlara yardım
eden Medineli Müslümanlara verilen isimler sırası ile doğru olarak verilmiştir?
A) Ensar - Muhacir					
B) Muhacir - Hanif
C) Muhacir – Ensar					
D) Ensar – Ashabı Suffe
3. Peygamber Efendimiz Medine’ye hicret ettiğinde oradaki Yahudiler ve diğer Arap
kabileleri ile yaptığı sözleşmenin ismi nedir?
A) Hudeybiye Antlaşması				
B) Medine Sözleşmesi
C) Veda Hutbesi					
D) Kardeşlik Antlaşması
4. Peygamber Efendimizin Medine Pazarı’nın kurulmasını istemesindeki temel neden
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müslümanların bir uğraş bulmaları		
B) Rahat bir hayat sürmek
C) Ekonomik özgürlük					
D) Geçimlerini sağlamak
5. Bakara suresinin, 144. ayeti indikten sonra kıblemiz Kâbe-i Muazzama olarak
değişti. Bu tarihten önce Müslümanlar namazlarını hangi yöne dönerek kılıyorlardı?
A) Mescid-i Nebi					
B) Ebva Mescidi
C) Mescid-i Aksa					
D) Kuba Mescidi
6. Gazve ile Seriyye arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Gazve Peygamberimizin bizzat komuta ettiği savaştır.		
B) Seriyye Peygamberimizin bizzat komuta ettiği savaştır.
C) Gazve Müslümanların ganimet alarak döndükleri savaştır.
D) Seriyye Medine dışına çıkılarak yapılan savaştır.
7. Peygamber Efendimizin hayatında yaptığı savaşların sıralaması hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?
A) Hendek-Uhud-Bedir				
B) Bedir-Hendek-Uhud
C) Bedir-Uhud-Hendek				
D) Uhud-Bedir-Hendek
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8. Hudeybiye Antlaşması hangi olay sonucunda imzalanmıştır?
A) Mekke’nin fethinden sonra
B) Bedir Savaşı’ndan sonra
C) Umre niyeti ile 628 yılında
D) Medine Antlaşması’ndan sonra
Mekke’ye gittiklerinde
9. Medine’de üç tane Yahudi kabilesi yaşamakta idi. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan
biri değildir?
A) Kureyzaoğulları
B) Kaynukaoğulları
C) Nadiroğulları
D) Neccaroğulları
10. Peygamber Efendimiz zamanında Müslümanların Hristiyanlarla yaptıkları savaş
hangisidir?
A) Huneyn Gazvesi
B) Mute Savaşı
C) Bedir Gazvesi
D) Uhud Gazvesi
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Cevap Anahtarı

1. Ünite

2. Ünite

1. C

1. B

2. B

2. C

3. D

3. B

4. A

4. C

5. C

5. C

6. B

6. A

7. A

7. C

8. D

8. C

9. D

9. D

10. B

10. B
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SÖZLÜK
A
Adl: Adalet, insaflı olmak, işi doğru olmak.
Afak: Ufuklar, görüş alanı.
Ahval: Hal, durum.
Akabe: Birinci ve ikinci Akabe Biatları’nın yapıldığı, Kâbe’den üç kilometre uzaklıkta
olan ve Mina sınırları içinde kalan kayalık bir yer.
Alicenap: Cömert, onurlu ve şerefli.
Asabiyet: Hz. Peygamber, “bir kimsenin haksız da olsa kavmine yardımcı olması”
şeklinde tanımlamıştır.
Avam: Hiçbir özelliği olmayan sıradan insanlar.
Azat etmek: Serbest bırakmak, salıvermek. Köle ve cariyelerin özgürlüğünü geri
vermek.
Azatlı: Köle iken özgürlüğe kavuşturulmuş kimse.
B
Batıl: Hakikatin tersi. Doğru olmayan.
Beddua: Birinin kötü duruma düşmesini gönül-den isteme.
Bedevi: Çölde, çadırda yaşayan göçebe
Beşer: İnsanoğlu, insan.
Biat: Söz verme amacıyla el sıkma. “Biz, Hz. Peygamber’e namaz kılma, zekâtı verme ve her Müslümana öğüt verme konusunda biat ettik.”
Biçare: Çaresiz, zavallı kimse.
Boykot: Bir kimse, bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi
kesme.
Buhran: Kargaşa, kriz.
Büyü: Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad.
C
Cahiliye: İslam öncesi çağ, Arapların o dönemdeki yaşantısı.
D
Darü’l-Erkam: Erkam’ın evi, Kâbe yakınında bulunan ve Hz. Muhammed’in eğitim ve
öğretim yaptığı ev.
Darü’n-Nedve: Mekkeli müşriklerin önemli meseleleri görüşmek ve karar almak için
toplandıkları yer.
Davet: bk. tebliğ.
Dinar: Altın liranın yaklaşık dörtte biri değerinde olan eski bir para.
Dirhem: Bir tür gümüş para.
Diyet: İslam hukukuna göre, öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda
olduğu para veya mal, kan parası, kefaret.
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E
Ebabil: Sürü sürü, peş peşe gelen kuşlar.
Ehl-i beyt: Hz.Muhammd’in evi ile kızı, damadı ve torunlarından oluşan ailesi.
Ehl-i kitap: Kitap ehli. İslam inancına göre Yahudi ve Hristiyanlara verilen isim.
Eman vermek: İslam ülkesine girmek isteyen gayrimüslim yabancıya can ve mal
güvencesi sağlamak.
Emir: Müslüman ülkelerde bir kavim, şehir veya ülkenin yöneticisi anlamında kullanılır.
Ensar: Mekkeli Muhacirlere yardım eden Medineli Müslümanlar.
Eşraf: Bir yerin zenginleri, sözü geçenler ve ileri gelenleri.
Evrensel: Evrenle ilgili. Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul.
F
Fedakâr: Özverili.
Fena bulmak: Geçici olmak, yok olmak, ölmek.
Fetret: İki olay arasındaki süre.
Fetretü’l vahiy: İlk vahiy olan Alak suresinin ilk beş ayetinin gelmesinden sonra vahyin bir süre kesintiye uğraması.
Fevza: Kaos ortamı, kargaşa.
Fıtrat: Yaradılış, hilkat, huy, yapı, tabiat.
Ficar Savaşları: Haram aylarda yapılan savaşlar.
Fudul: Erdemliler, faziletliler.
G
Gayb: Göz önünde bulunmayan. His ve aklın ötesinde kalan, insan tarafından kavranamayan. Manevi âlem.
Gazve: Hz. Muhammed’in bizzat katıldığı seferler.
H
Hacer-i Esvet: Kâbe’nin doğu köşesinde bulunan siyah taş.
Hadari: Yerleşik hayata geçmiş olan Araplar.
Hanif: İslamiyet’ten önce, putlara tapmayı reddedip Allah’ın birliğine inanan ve Hz.
İbrahim’in dini üzere yaşayan kimse.
Haram: Din kurallarına aykırı olan, dince yasak olan.
Harem: Korunan yer, yasak bölge. Mekke ve Medine şehirleriyle çevrelerindeki belirli
bölgeler.
Hasret: Özleyiş, iç çekme.
Hatim: Kâbe’nin kuzeybatı duvarının karşısında yerden bir metre yükseklikte bir
buçuk metre kalınlığında yarım daire şeklindeki duvar.
Havra: Yahudilerin ibadet için toplandıkları yer, sinagog.
Hezimet: Bozguna uğramak, yenilgi.
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Hicaz: Arap Yarımadası’nın kuzeybatı kısmı olup Haremeyn-i Şerifeyn’in bulunduğu
kutlu bölge.
Hicret: Göç, İslam takviminde tarih başı sayılan Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi
Hicr-i İsmail: Kâbe’nin kuzeybatı duvarı ile Ha-tim arasındaki boşluk.
Hicr-i Kâbe: Kâbe’nin kuzeybatı duvarı ile ha-tim arasındaki boşluk.
Hilf: Yemin, sözleşme.
Hill bölgesi: Dışarıdan Mekke’ye gelen kişilerin ihrama girmek zorunda oldukları
sınırlar içinde olduğu hâlde harem bölgesi dışında kalan yerlere verilen isim.
Himaye: Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk, gözetim
Hüsran: Ümit edilenin elde edilememesinden duyulan elem.
Hüzün: Gönül üzgünlüğü, gam, keder, sıkıntı
I
İ
İ’câz: Bir şeyin benzerini yapmada düşürme, çaresiz ve âciz bırakma.
icazulkur’an: 1. Kur’an-ı Kerim’in mucize olması. 2. Kur’an-ı Kerim’in sahip olduğu
hem edebî üstünlük hem de içerik zenginliği nedeniyle benzerinin meydana getirilememesi özelliği. 3. Allah’ın, Kur’an-ı Kerim’in Allah kelamı olduğunu inkâr etmekte
ısrar eden kişilere, bu kitabın en kısa bir suresini bile oluşturamayacakları konusunda meydan okuyarak iddia sahiplerini acze düşürüp susturması.
İdrak: Anlayış, kavrayış.
İffet: Haramdan uzak durmak, helal ve güzel olmayan söz ve davranışlardan sakınmak
İftihar etmek: Övünmek.
İkrar: İtiraf etmek, hakikati yazı, söz ve işaretle açığa çıkarmak.
İnziva: Toplum hayatından kaçıp tek başına yaşama
İsra: Gece yürüyüşü. Hz. Muhammed’in hicretten yaklaşık bir buçuk sene önce bir
gece Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya Allah’ın izniyle götürülmesi.
israf: Savurganlık, tutumsuzluk, gereksiz yere para, zaman ve emek harcamak.
K
Kâbe: Mekke’de Mescid-i Haram’ın ortasında bulunan ve Müslümanların kıblesi olan
yeryüzündeki ilk mescit.
Kabile: Kendi siyasi organizasyonu olan büyük aile, topluluk.
Kâhin: Doğa üstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri geleceği bilme iddiasında bulunan kim-se.
Kanaatkâr: Elindeki ile yetinen, tok gözlü.
Kilise: Hristiyanların ibadet için toplandıkları yer.
M
Mecnun: Çılgın, deli.
Medyun: Borçlu, minnettar.
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Meleke: Yeti, kabiliyet.
Melekût: Allah’ın mülkü, hükümranlığı ve âlemdeki nizamı demektir. Bu kelime gayb
âlemi anlamına da gelmektedir.
Mersiye: Ağıt.
Merve: Hz. İbrahim; Hacer ve İsmail’i Mekke’ye bıraktığında Hacer’in yiyecek ve su
bulabilmek için çıktığı tepelerden biri. Mekke’de hacıların yedi kez gidip geldikleri
kutsal tepenin adı.
Mevali: Azat edilen köleler. Köle azat eden kişiler.
Mikat: Mekke’ye gidenlerin veya hac ve umre yapacakların ihrama girecekleri noktalar.
Miraç: Göğe çıkma. Hz. Muhammed’in Recep ayının 27. Gecesinde Mekke’den Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesi ve oradan göğe yükseltilerek Allah’ın ayet ve
olağanüstü nimetlerinin gösterilmesi.
Miras: Birine ölen yakınından kalan mal-mülk, servet veya para.
Muahat: Hz. Peygamberin Medine’de ensar ve muhacirlerden bazılarını birbirleriyle
kardeş ilan etmesi.
Mucize: 1. İnsanın benzerini yapmaktan âciz kaldığı, alışılagelmiş şeylere aykırı
olan, olağanüstü işler. 2. Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri olağanüstü olaylar.
Muhacir: Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlar.
Muhterem: Hürmet edilen.
Mukaddes: Kutsal, mübarek, temiz ve kutlu şey.
Muvaffakiyet: Başarı, üstünlük sağlama.
Münafık: Kalbi ile inanmadığı halde inkârını saklayıp, dili ile inandığını söyleyerek
mümin görünen kimse
Mürşid: 1. Rehber, kılavuz, doğru yolu gösteren, öğretmen, irşat eden kimse. “Her
ne iş olursa bir mürşit gerek,/Kurulmaz direksiz çadır demişler.” (Hakkı) 2. İslam dininin göstermiş olduğu yoldan sapan kişileri İslami hayat tarzına döndürmeye çalışan,
onları olgunlaştıran ve belirli ilmî ve ahlaki niteliklerle donanan âlim kişi.
Müstakil: Bağımsız, ayrı, tek olarak bulunma.
Müşrik: Allah inancı olmakla beraber put veya başka bir varlığı Allah’a ortak koşan
kimse.
Mütevazı: Alçak gönüllü, gösterişsiz, iddiasız.
N
Namzet: Talipli, aday.
Nazil: İnen, iniş.
Necaşi: Habeş ülkesinde krallara verilen unvan.
Nesep: Soy, baba soyu.
Neşvü nema: Artmak, çoğalmak, büyümek.
Nihai: Son
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Panayır: Belli zamanlarda ve genellikle küçük yerleşim birimlerinde kurulan, sergi
niteliğini de taşıyan büyük Pazar
Papirüs: Eski Mısırlıların yazı kağıdı yapmak için saplarından faydalandıkları bir
bitki. Bu bitkiden yapılan yazı kağıdı.
Pervasız: Umursamaz, kaygısız.
Putperestlik: Putlara tapınma.
R
Rahip: Genelde manastırda yaşayan Hristiyan din adamı.
Ravza-i Mutahhara: Tertemiz çiçekli bahçe, Peygamberimizin mezarının bulunduğu
yer.
Refref: Hz. Muhammed’in Miraç Gecesi’nde binmiş olduğu binitlerden biri. “Söyleşirken Cebrail ile kelam/Geldi refref önüne, verdi selam.” (Süleyman Çelebi)
Revak: Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma.
Risâlet: Nübüvvet, Peygamberlik
Ruhban: Dünyadan el etek çekmiş Hristiyan din adamı.
Rukusi: Hristiyanlık ve yıldızlara tapıcılık karması bir dine verilen ad.
S
Sabiiler: Gök cisimlerine tapanlar.
Sadakat: Bağlılık, dostluk.
Sadık rüya: Hz. Muhammed’in peygamberlik-ten önce gördüğü ve aynen gerçekleşen rüyalar.
Safa: Hz. İbrahim, Hacer ve İsmail’i Mekke’ye bıraktığında Hacer’in yiyecek ve su
bulabilmek için çıktığı tepelerden biri.
Sahabi: Hz. Muhammed’i görmüş, birlikte bulunmuş kimse.
Sahih: Gerçek, doğru, hakiki, hikmet, bilgelik, ilim, sebep, gizli sebep, açık delil.
Salim fıtrat: Kusursuz yaradılış.
Say: Hac ve Umrede Kâbe’nin doğu tarafındaki Safa Tepesi’nden başlayarak Merve
Tepesi’ne dört gidiş, Merve’den Safa’ya üç dönüş olmak üzere bu iki tepe arasındaki
gidiş geliş.
Seriyye: Hz. Muhammed’in bizzat katılmayıp bir sahabenin kumandası altında gönderdiği birlikler.
Seyyit: Peygamber soyundan gelen kimse. Efendi. Kabile reisi.
Sıddık: Çok doğru olan, doğruluğun zirvesinde olan, sözünü davranışları ile doğrulayan kimse. Siyer: Hz. Muhammed’in hayatını anlatan kitap.
Sidretü’l-Müntehâ: Yedinci kat semada bir ağaçtır ve cennetteki dört ırmak bu ağacın
altından kaynamaktadır. İnsan, cin ve melek vs. yaratılmışların bilgisinin son noktası.
Ondan ötesi gaybtır, Allah’tan başkası bilmez.
Suffe: Hz. Peygamberin mescidine bitişik, üstü örtülü ve etrafı açık mesken.
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Ş
Şark: Doğu.
Şecere: Soy kütüğü.
Şefkat: Acıyarak sevmek, merhamet etmek.
Şehadet: “Allah’tan başka tanrı olmadığına ve Hz. Muhammed’in onun kulu ve elçisi
olduğuna inanırım.” anlamına gelen “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne
Muhammeden abdühü ve resulühü” cümlesini gönülden, inanarak, anlamını bilerek
söyleme.
Şehbal: Kuş kanadının en uzun tüyü.
Şeyh: Reis, kabile başkanı.
Şirk: Allah’ın birden çok olduğuna inanma, Allah’a ortak tanıma, eş koşma.
T
Tahsin: Bir işi güzel yapmak.
Talim: Öğretmek.
Tasvip etmek: Benimsemek.
Tatbik: Uygulama, gerçekleştirme.
Tavaf: İslam dininde hac sırasında Kâbe’nin çevresini yedi kez dönme.
Tebliğ etmek: Taşımak, ulaştırmak, bildirmek.
Tefekkür: Düşünme, düşünüş.
Telbiye: Hac veya umreye niyetlenen bir kim-senin ihrama girdiği zaman ve daha
sonra bir takım vecibeleri tamamlayıncaya kadar yüce Allah’ı öven sözler.
Tenha: Boş, ıssız.
Tevazu: Alçak gönüllülük, gösterişsizlik.
Tevhit: Allah’ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakmak. Birlik, bütünlük.
Ü
ümmi: Ehl-i kitap olmayan veya okuma-yazma bilmeyen.
V
Vaat: Bir işi yapmak için verilen söz, bir işi yapmayı üzerine alma, söz verme.
Vahiy: Bir buyruk veya düşüncenin Allah tarafından peygamberlere bildirilmesi
Vakfe: Belirlenen zamanda hac için ihramlı olarak Arafat sınırları içinde bulunmak.
Y
Yergi: Bir kimseyi, bir toplumu bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek
için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv.
Yesrib: Hicretten önce Medine’ye verilen isim.
Z
Zelle: Peygamberlerin küçük hataları.
Zeval: Sona erme.
Zuhur: Ortaya çıkmak.
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