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Rah met ve mer ha met sa hi bi Yü ce Al lah, in sa nı en gü zel şe kil de ya rat mış, onu üs tün ye-

te nek ler le do nat mış, ilâ hî hi ta bın mu ha ta bı kı la rak, onur lan dır mış ve ona so rum lu luk 

yük le miş tir. Dün ya ha ya tın da ise onu yal nız bı rak ma mış, inanç sız lı ğın ka ran lı ğın dan çı-

ka rıp iman ve gü zel ah lâ kın ay dın lı ğı na ka vuş tur mak için ilâ hî ina yet ve lü tuf ola rak pey-

gam ber ler ve ki tap lar gön der miş tir. 

İlk in san la bir lik te var olan din, in sa nın varoluş sal bir ih ti ya cı dır. Din; ha ya tın bü tü nü nü 

ve ni haî an la mı nı biz le re öğ re ten, dün ya ile ahi re tin, akıl la ru hun den ge si ni kur ma mı zı 

sağ la yan, bi re ye iç hu zu ru ka zan dı ran, top lu ma sev gi ve ada let ge ti ren, bi rey sel ve top-

lum sal ödev le ri mi zi iba det ni te li ğin de bir so rum lu lu ğa dö nüş tü ren ha ya tın bü tü nü ne 

yö ne lik öğüt ler top la mı dır.

Ken di ni, kâ ina tı ve Ya ra ta nı an la ma ya ça lı şan, O’nu se vip, O’na bağ la nan in san, Ya ra ta-

nın gön der di ği rah met el çi le ri nin ve kut sal ki tap la rın izin den gi de rek kul lu ğa ve ha ki ka ti 

an la ma ya yö nel miş tir.

İn sa nın di ne olan ih ti ya cı nın ye rin de ve doğ ru bil giyle kar şı lan ma sı bu ba kım dan önem-

li dir.

Di nin ön ce lik li he de fi in san ol du ğu na gö re di nî bil gi nin ya şa dı ğı mız ha ya tı ay dın la ta cak 

tarz da sü rek li ken di ni ye ni le me si, İs lâm’ın ay dın lık me sa jı nın akıl lar da ve gö nül ler de ta-

ze len me si, bil giyle ha yat ara sın da di na mik bir ba ğın ku rul ma sı son de re ce önem li dir. Bu 

iti bar la hal kı mı zın din ko nu sun da ki bilgilenme ih ti ya cı nı, hu ra fe ler den uzak, sa hih di nî 

bil giyle kar şı la ma yı, on la rı inanç, iba det, si yer ve ah lâk ko nu la rın da ay dın lat ma yı amaç 

edi nen Baş kan lı ğı mız, çağ daş ve bi lim sel ve ri le ri de göz önü ne ala rak “Te mel İs lâm Bil-

gi le ri” ad lı bir se ri plân la mış tır. Eli niz de ki ki tap da bu se ri nin üçün cü sü olan “Pey gam-

be rim” ad lı eser olup, Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı na bağ lı ola rak açı lan kurs lar da oku tu lan 

Te mel Di nî Bil gi ler müf re dat prog ra mı na gö re ha zır lan mış tır.

Eser de, Pey gam be ri mi zin pey gam ber lik ön ce si dö ne mi, pey gam ber li ği, ki şi li ği ve ör nek 

ah lâ kı, il me, öğ ren me ye ve öğ ret me ye ver di ği önem ele alın mış tır.

Bu çalış manın okuyuculara fay dalı ol ması en büyük temen nimiz dir.

Gay ret biz den, başarı Al lah’tan dır.

Di ya net İş le ri Baş kan lığı
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ÜNİTE

Bu üni te, İs lâm ön ce si Ara bis tan’da sos yal, kül tü rel ve di nî ya şantı ve Hz. Mu ham med’in 

pey gam ber ol ma dan ön ce ki ha ya tı hak kın da ge nel ola rak bil gi ver mek te dir.

Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (a.s.), 571 yı lın da Mek ke’de doğ muş tur. Ço cukluğu 

ve gençliği Mekke’de geçmiş, peygamberliğinden sonra da on üç yıla yakın Mekke’de 

kalmış, daha sonra Medine’ye hicret etmiş ve ora da on yıl ya şa mış tır.

Bu üni te de sev gi li pey gam be ri mi zin Mek ke’de ki ha ya tı, önem li ba zı olay lar çerçeves-

inde konu edilmiştir: Hemen herkesin bildiği Kâbe Hakemliği, Hılfu’l-Fudul (Erdemliler 

Birliği) Cemiyeti’ne katılması gibi olaylar anlatılmış, Kur’an-ı Kerim’in Hz. Peygamberi 

nasıl tanıttığı ortaya konulmuştur. 

Bu üni te yi ta mam la dık tan son ra;

1.  Pey gam ber lik ön ce sin de Hz. Mu ham med’in için de doğ du ğu ve ya şa dı ğı çev re nin sos yal 
şart la rı, kül tü rel du ru mu ve dinî ha ya tı hak kın da bil gi sa hi bi ola cak sı nız.

2. Hz. Mu ham med’in genç lik dö ne mi ni,

 Yap tı ğı se ya hat ler,

 Er dem li ler bir li ği ne ka tı lı mı,

 Kâ be ha kem li ği,

 Ti ca rî iliş ki le ri gi bi olay lar çer çe ve sin de ta nı ya cak sı nız.

3. Peygamberimizin ha ya tın da önem li bir yeri olan eşi Hz. Hatice ile evliliği hakkında 
bilgi sahibi olacaksınız.

4. Peygamberimizin çocuklarını tanıyacaksınız.

5. Kur’an-ı Kerim’de Peygamberimizin vahiy almadan önceki durumunun nasıl 

tanıtıldığını fark edeceksiniz.

Bu üni te yi ça lı şır ken;

1. Üni te ba şın da ve ri len he def le re ula şıp-ulaş ma dı ğı nı zı sü rek li dü şü nü nüz. Ula şa ma dı-

ğı nı zı dü şün dü ğü nüz he def ler le il gi li ko nu la rı tek rar oku yu nuz.

2. Öğ ren mek için sa de ce bu ki tap la ye tin me yi niz, ki ta bın so nun da zen gin bi r kay nak 

lis te si su nul mak ta dır. Bu lis te den ula şa bil di ği niz kay nak la rı in ce le yi niz.

3.  Bu ko nu lar ile il gi li gör sel ya yın la rı iz le yi niz ve öğ ren me or ta mı nı za ta şı yı nız.

Bu ünite İİslâm öncesi Ar

ÜNİTE HAKKINDA

BuB üü initte iyi ttamamlladd kıkttan so

ÖĞRENME HEDEFLERİ

BuB üü inite iyi çallışırkken;

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN
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1 DERSP e y g a m b e r i m i z i n  D o ğ d u ğ u  Ç e v r e

Pey gam be ri mi zin doğ du ğu çev re hak kı nda ne ler bi li yor sunuz? Düşünüp 

not ediniz. 

Düşünelim

İs lâm ön ce sin de Arap lar, ay nı soy dan ge len şa hıs la rın oluş tur du ğu ve fert le rin bir bi ri ne 

kan, ne sep yo luy la bağ lan dık la rı ka bi le ler hâlin de ya şı yor lar dı. Ka bi le nin en kü çük bi ri-

mi ni ise, ai le oluş tu ru yor du.

O dö nem de ki ge le nek le re gö re, bir er kek is te di ği ka dar ka dın la ev le ne bi lir di. Evlenme, 

fark lı şe kil ler de ger çek le şir di. Yay gın bi çim de bi li nen ve ka bul gö ren bir ni kâh yo luy la 

ev len me nin dı şın da, sü re li ni kâh (Ni kâh-ı mut’a), eş le ri kar şı lık lı de ğiş tir me yo luy la nikâh 

(Ni kâh-ı be del), baş lık ve me hir ver me mek için kız la rın de ğiş ti ril me si ne da ya lı nikâh 

(Ni kâh-ı şı ğar) gi bi değişik nikâh çe şit le ri de mev cut tu.

Kız la rın ge nel lik le kü çük yaş ta ev len di ril me si âdet ten di. Ka dın lar ise, an cak ço cuk do ğur-

duk tan son ra ai le ye ka bul edi lir di. Bun dan do la yı, bir ka dın ço cuk do ğur ma dan ölür se 

ko ca sı na baş sağ lı ğı di len mez di. Ço cuk suz ka dın, di yet öde me ce za sı ile ce za lan dı rı lır sa, 

bu di ye ti ko ca sı de ğil, ka dı nın men sup ol du ğu ai le top lu lu ğu öder di. 

Bo şan ma yay gın dı ve bu ko nu da tek yet ki er kek tey di. An cak ba zı ka dın lar bo şa ma hak kı-

nın ken di le ri ne ve ril me si ni is te ye bi lir ler di. Bo şa nan ka dın, ye ni den ev le ne bil mek için bir 

yıl bek le mek zo run day dı. Er kek ço cuk bir övünç me se le siy ken, Kur’an’ın da ifa de et ti ği gi bi 

kız ço cuk la rı nın pek de ğe ri yok tu ve ba zen di ri di ri top ra ğa gö mü lür ler di (Tek vir, 81/8-9).

Ba zen de ço cuk lar, fa kir lik en di şe siy le öl dü rü lür ler di:

“Ço cuk la rı nı zı yok sul luk kor ku suy la öl dür me yin...” (İs ra, 17/31) ayetiy le bu du rum ifa de 

edi lir.

İs lâm ön ce sin de Arap lar da ai ley le il gi li önem li me se le ler den bi ri de “ev lat lık” me se le siy-

di. Ev lat edi ni len şa hıs, ev lat edi ne nin, ken di ço cuk la rı ile ay nı hak la ra sa hip olur du. 

İs lâm ön ce si Arap lar, be de vî ve şe hir li ola rak ya şam la rı nı de vam et ti rir ler di. Be de vî ler 

çöl de ya şar, su, ot lak ve yi ye cek pe şin de do la şır lar dı. Şehirli ler ise, köy ve şe hir ler de yer-

le şik bir ha yat sü rer, ge çim le ri ni ta rım, ti ca ret ve el sa nat la rıy la te min eder ler di. Be de vî 

ol sun şehirli ol sun, sos yal ya pı nın te me li, çöl ha ya tı nın oluş tur du ğu “ka bi le” ya şan tı sı na 

da ya nı yor du. 

Ka bi le, da ha çok er kek so yun dan ge len ak ra ba lık ba ğıy la an lam ka za nı yor du an cak, 

dı şa rı ya ta ma men ka pa lı da de ğil di. Hılf (ant laş ma, it ti fak), ci var (res mî ko ru ma te mi na-

tı) ve ve lâ (himâye etme) yo luy la da ak ra ba lık ba ğı ku ru la bi lir di. Bir kim se ka bi le si ni terk 

eder ve ya ka bi le sin den ko vu lur sa, baş ka bir ka bi le men su bu nun hi ma ye si ne gir di ğin de 

o ka bi le nin bir üye si olur du. Böy le bi ri si ne ha lif (ant laş ma lı, müt te fik) de ni lir di. Res mî 

1 Pey gam be ri mizin Doğ du ğu Çev re 
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ÜNİTE

ko ru ma te mi na tı al tın da ki kim se ye ise câr de nir di. Sa vaş ve ya bas kın so nu cu ele ge çen 

ve ya sa tın alı nan kö le azat edi lir se ara la rın da ve lâ ba ğı ku ru lur; azat edi len kö le, ken di-

si ni azat eden ka bi le nin mev lâ sı olur du. Bir çok ba kım dan ha lif, câr ve mev lâ, ka bi le nin 

kan ba ğı na da ya lı aslî üye si gi bi mu ame le gö rür dü.

Ka bi le, uzak ak ra ba lık la rı da içi ne alan bir top lum sal ya pı ol du ğun dan, kim li ği iti ba rıy la 

ba zı özel lik ler ta şı yan bir bir lik ti. Bu bir lik, ya kın lık de re ce si ne gö re ay rı ay rı isim ler ile 

anı lan grup lar dan olu şur du. Me se la Ha şi mo ğul la rı, Zuh reoğul la rı, Mut ta liboğul la rı gi bi. 

Ka bi le ha ya tı, pek çok yön den sos yal ha ya tın akı şıy la il gi li be lir le yi ci ro le sa hip ti. Me se la, 

ka bi le ler ara sın da do ğan üs tün lük id di ala rı, sü rek li düş man lık ve sa vaş la ra yol aç mış tır. 

Yi ne sos yal açı dan önem li bir so run olan ge çim sı kın tı sı da bu sa vaş la rın oluş ma sın da 

bir fak tör ol muş tur.

Ka bi le ya pı sı nın esa sı “asa bi yet”tir. Asa bi yet, bir kim se nin asa be si ni, ya ni ba ba ta ra fın-

dan ak ra ba la rı nı ve ya ge nel de ka bi le si ni is ter hak lı, is ter hak sız ol sun her za man sa vun-

ma ya ha zır ol ma sı dır.

Çöl şart la rın da ya şa ma yı sür dür mek için ka bi le da ya nış ma sı bir zo run lu luk ola rak gö zük-

mek te dir. Bir ya ban cı, ka bi le den bi ri ni öl dü rün ce in ti kam için ha re ke te ge çi lir ve bu 

bir şe ref me se le si ola rak ka bul edi lir di. Ba zı du rum lar da di yet ka bul edil mek le bir lik te 

ge nel lik le ka na kan is te nir ve kan da va la rı ba zen yıl lar ca sü re bi lir di. Ka bi le nin üye si 

olan her kes, bi rey sel ve top lum sal ola rak bağ lı bu lun du ğu aşi re tin şe re fi ni, çı kar la rı nı 

kol la mak, ken di si ne dü şen gö re vi yap mak, soy da şı na sal dı ran la ra kar şı onu sa vun mak 

zo run day dı. Özet ola rak, soy daş lar ve ak ra ba lar is ter za lim, is ter maz lum ol sun yar dım-

laş mak zo run day dı lar.

Ka bi le ler şah si özel lik le rin den ve ya zen gin lik le rin den do la yı ken di le rin den ba zı kim se-

le ri baş kan ola rak ta nır lar dı. 

İs lâm ön ce sin de Arap lar, sos yal ya şantı iti ba rıy la hür, kö le ve me vâ li ol mak üze re üç 

sı nı fa ay rıl mak tay dı.

Hür ler, ka bi le nin eşit hak la ra sa hip fert le riy di ler. Bun lar ara sın da zen gin ler, kâ hin ler, 

şa ir ler, sa vaş lar da ce sa ret le riy le ün ka za nan ki şi ler di ğer le ri ne gö re da ha üs tün ka bul 

edil mek le bir lik te beraber göç et me, sa vaş la ra git me, her ko nu da or tak ve eşit bir ha yat 

ya şa ma açı sın dan bir bir le rin den fark la rı yok tu. 

Kö le ler, hür le rin sa hip ol du ğu hu kuk ve onur dan yok sun olan sı nıf tı. Bun lar ya sa vaş 

so nu cu el de edi len esir ler ya da sa tın alı nan ki şi ler di. Ca ri ye, kö le ka dın la ra ve ri len isim-

di. Kö le ve ca ri ye ler çe şit li hiz met alan la rın da ça lış tı rı lır lar dı. 

İs lâm ön ce sin de kö le ler ve ca ri ye ler mal ve eş ya gi bi alı nıp sa tı lır, mi ras yo luy la bir kim-

se den öte ki ne ge çer ve ya he di ye edi lir di. Sa hi bi, bir kö le ve ya ca ri ye ye is te di ği gi bi 

mu ame le ede bi lir, bun dan do la yı da so rum lu tu tul maz dı. Kö le ve ca ri ye le rin iş le dik le ri 

suç lar, hür le rin ce za la rı nın ya rı sı ka dar dı. Ca ri ye ler den do ğan ço cuk lar da kö le sa yı lır dı. 

An cak ba ba la rı is ter se on la rı ne se bi ne ka ta bi lir di.
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Me vâ li -da ha ön ce açık la nan Mev lâ kav ra mı nın ço ğul hâli-, kö le ler ile hür ler ara sın da 

bu lu nan or ta bir sı nıf olup, hür ri ye ti ne ka vuş muş kö le ler di. Her han gi bir kö le yi sa hi bi 

azat eder se o, azat ede nin mev lâ sı olur, onun ka bi le si ne men sup sa yı lır, ak ra ba ni te li ği 

ka za nır dı. Me vâ li, kö le ler gi bi alı nıp sa tı la maz dı. An cak ba zı hak lar dan da mah rum bı ra-

kı lır dı; me se la, bir mevlâ, hür bir kız ve ya ka dın la ev le ne mez di.

Pey gam be ri mi zin doğ du ğu sosyal çev re ile kendi yaşadığımız sosyal çevre 

arasında ne gibi fark ve benzerlikler var? Tartışınız!

Sıra Sizde

Kül tü rel Ha yat

İs lâm ön ce si Arap ya rı ma da sın da kül tü rel ya şan tı zen gin bir ni te li ğe sa hip de ğil di. İs lâm 

ön ce si dö nem de ki kül tür ha re ket le ri, gö çe be ha ya tın zo run lu luk la rın dan do ğan tecrü-

be, âdet ve ge le nek le rin ge liş tir di ği bil gi ler den iba ret ti. Hi caz böl ge si Arap la rı, ya zı yı 

İs lâm di ni nin or ta ya çık ma sın dan az ön ce, ti ca ret için git tik le ri ku zey de ki kom şu la rı 

Na bat lı lar dan öğ ren miş ler di. Bu gün Arap ya zı sı ola rak bi li nen bu ya zı, Na bat ya zı sı nın 

çe şit li saf ha lar dan ge çe rek te kâ mül et me si so nu cu or ta ya çık mış tır.

İs lâm ön ce sin de Arap lar da ya zı nın geç dö nem ler de or ta ya çık ma sı ve yay gın ola rak kul-

la nıl ma ma sı, on la rın kül tü rel birta kım ge liş me ler den yok sun kal ma la rı na se bep ol ma-

mış tır. Özel lik le şi ir ve ede bi ya tın çok ge liş miş ol du ğu söy le ne bi lir. Ha ya tın bir çok bo yu-

tu nun ele alın dı ğı şi ir ler, da ha çok söz lü bir bi çim de söy le nir di. Şi ir söy le mek önem li bir 

fa ali yet ti. Hat ta dü zen le nen dinî ve ya ti ca rî pa na yır lar da ya pı lan şi ir ya rış ma la rı so nun da 

Ye di As kı (Mu al la kat-ı Seb’a) sa hip le ri ola rak ta nı nan ün lü şa ir ler or ta ya çık mış tır. 

Bu şi ir ler de İs lâm’dan ön ce ki de vir ler de Arap la rın, çe şit li alan lar da han gi bil gi le re ve ne tür 

âdet ve ge le nek le re sa hip ol duk la rı nı bul mak müm kün dür. Şi ir le rin ko nu la rı ge nel de öv gü, 

yer gi, kah ra man lık, aşk gi bi hu sus lar dan olu şu yor du. Şa ir le rin top lum da ki yer le ri yük sek ti. 

Arap lar ta rih le de ya kın dan il gi len miş ler dir. Ta ri he bağ lı lık on la rın en be lir gin özel lik-

le rin den bi riy di. Bu açı dan uzun za man ha fı za lar da ya şat tık la rı ta ri hî bil gi ler ara sın da 

insanların soy kü tük le ri ne da ir bil gi le re ay rı ca önem ve ri yor lar dı. İs lâm ön ce sin de Arap 

ta rih çi li ği iki yön de ge liş miş tir. Bun lar dan bi ri yu ka rı da sö zü edi len “soy şe ce re le ri” 

(kü tük le ri) ile il gi li olan yö nü dür. Di ğe ri ise “ey ya mu’l-arap” (Arap gün le ri) de ni len, Arap 

ka bi le le ri ara sın da fark lı ne den ler le ya pı lan sa vaş la rı ko nu edi nen bil gi ler ile il gi li olan 

yö nü dür. Bu ta rih bi lin ci, söz lü bir tarz da ne sil den ne si le ak ta rı la rak ko run muş tur. Özel-

lik le Hi caz ve Ye men böl ge le rin de zen gin ta rih mal ze me si mev cut tu. Çe şit li din ve kül-

tür den olan in san lar ti ca ret, se ya hat vb. amaç lar la Ara bis tan’a ge li yor lar dı. Arap lar bu 

şe kil de di ğer mil let le rin ta rih le ri ne da ir bil gi ler de edi ni yor lar dı.
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Arap lar, uçsuz bucaksız çöllerde işlerine çok yarayan astrolojiyi (Yıldız 

bilimi)  muhtemelen Keldanilerden ve Babillilerden almışlardır. Arapların, 

yıldızların hareketleri ve devirleriyle uğraştıkları, ilgilendikleri bilinen bir 

husustur. Onlar gökyüzündeki yıldızların birçoğunu tanıyorlardı. Astroloji, 

onlar için daha ziyade bir zamanlama bi li miydi. Öyle ki, yıldızların yerine, 

hareketlerine göre yolculuklarını düzenliyorlar, Güneş’in ve Ay’ın hareket-

lerini hesaplayarak, mevsimleri ve günleri belirliyorlardı.

Biliyor musunuz?

İs lâm ön ce sin de Arap lar da, kâ hin lik ve bü yü cü lü ğün cid di bir ye ri var dı. Arap lar özel lik le 

kâ hin le re bü yük say gı bes li yor lar dı. On la rı ruh sal has ta lık la rın dok tor la rı ola rak gö rü yor-

lar dı. On lar sı kın tı lı an la rın da kâ hin le re ko şar lar, on lar dan yar dım ta lep eder ler di. Yi ne 

ay nı şe kil de on lar, bü yü cü le rin gü cü ne de ina nı yor lar dı. Öy le ki, bir bü yü cü nün, ki şi ile 

ha nı mı nı ayı ra bil me, in sa nın gö zün de birta kım şey le ri ol du ğun dan baş ka gös te re bil me 

ve in san la rın iç le ri ne kor ku, ür per ti sa la bil me gi bi ye te nek le ri ol du ğu şek lin de bir an la-

yı şa sa hip ler di. 

Bugün de bazı toplumlarda kâhinlik ve büyücülüğün az da olsa bulunma-

sının sebepleri nelerdir? Bu tür olumsuz davranışlardan kaçınma konusun-

da neler yapılabilir?

Düşünelim

Dinî Ha yat

İs lâm gel me den ön ce Arap lar da ge nel ola rak pu ta ta pı cılık eğilimi mevcuttu. Esasen, 

Arabistan yarımadası halkı, Hz. İbrahim’in oğlu İsmail ile Mekke’de inşa ettiği Kâbe’yi 

kutsal mekân kabul etme ve Allah’ın birliğini onaylama hususunda Hz. İbrahim ve onun 

getirdiği dine inanmışlardı. Ancak zaman içerisinde Araplar tevhid inancından uzakla-

şıp, putlara tapar hâle geldiler ve bu durum İslâm’ın gelişine kadar sürdü. Araplar, Hz. 

İbrahim’in ve onun oğlu İsmail’in dinini unuttuktan sonra putlara tapmaya başlamakla 

beraber evrenin yaratıcısı ve koruyucusu olarak bir Tanrı’ya da inanıyorlardı ki, onlara 

göre Tanrı, evrenin dışında olup bütün yaratıklar O’na tâbiydi, her şey O’nun emrindey-

di. Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, İslâm’dan önceki devirlerde Arapların Allah’a 

inandığını doğrulamaktadır.

“De ki: “Gök ten ve yer den si ze rı zık ve ren kim dir? Ku lak ve göz le rin sa hi-

bi kim dir? Di ri yi ölü den çı ka ran, ölü yü de di ri den çı ka ran kim dir? Her işi 

dü zen le yen kim dir?” On lar: “Al lah’tır! “ di ye cek ler...” (Yu nus, 10/31).   

“Ey Mu ham med ! De ki: “Bi li yor sa nız söy le yin, yer ve on da bu lu nan lar 

ki min dir?” “Al lah’ın dır” di ye cek ler. “Öy ley se ders al maz mı sı nız?” de. “Ye di 

gö ğün de Rab bi, yü ce ar şın da Rab bi kim dir?” de, “Al lah’tır” di ye cek ler!...” 

(Mü’minun, 23/84-87).
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On la ra gö re put lar, Al lah’a ulaştıran ara cı du ru mun day dı lar. Me se le ye bu açı dan ba kıl dı-

ğın da İs lâm ön ce sin de ki Arap la rın inan cı “Müş rik lik” ola rak ta nım lan mak ta dır. Müş rik lik, 

Al lah ile be ra ber Al lah’ın dı şın da baş ka var lık la rı ilah ola rak ka bul et me, on lar dan yar dım 

is te me, on la ra dua edip kur ban lar sun ma, Al lah’a yö ne liş te ve iba det te on la rı da or tak 

kıl ma inan cı dır.

Kur’an’da bu du rum şöy le ta nım lan mak ta dır.

“On la rın ço ğu, or tak koş ma dan Al lah’a inan maz lar” (Yu suf, 12/106).

Mek ke’de ki dinî ha ya tın mer ke zi ni oluş tu ran Kâ be’de 360 pu tun var lı ğın dan sö ze di lir. 

Bun la rın en bü yü ğü ve önem li si Hü bel adı ve ri len put tu. Ta if şeh rin de otu ran Sa kif ka bi-

le si nin pu tu “Lat”, Me di ne’de ki Evs ve Haz rec ka bi le le ri nin pu tu olan “Me nat” ve Ku reyş 

ve Ki na ne ka bi le le le ri nin pu tu olan “Uz za” en meş hur put lar ara sın day dı. Kur’an’da bu 

put la rın isim le ri ne de de ği nil mek te dir.

“Şim di Lat, Uz za ve bun dan baş ka üçün cü le ri olan Me nat’ın ne ol du ğu nu söy ler mi si-

niz?” ( Necm, 53/19-20).

Kâbe, Hz. İb ra him ta ra fın dan, ha nı mı Ha cer ve oğ lu İs ma il ile bir lik te Mek ke va di sin de 

in şa edil miş tir. 

“Doğ ru su in san lar için ilk ku ru lan ev, Mek ke’de, dün ya lar için mü ba rek ve 

doğ ru yol gös te ren Kâ be’dir. Ora da apa çık de lil ler var dır, İb ra him’in ma ka-

mı var dır...”  (Âl-i İm ran, 3/96-97)

Hz. İb ra him, Kâ be’nin in şa sı nı ta mam la yın ca Rab bi ne şöy le yal var dı:

• “Rab bi miz! Ben ço cuk la rım dan ki mi ni, na maz kı la bil me le ri için, Se nin say gın evi nin 

ya nın da, zi ra ate el ve riş siz bir va di ye yer leş tir dim. Rab bi miz! İn san la rın gö nül le ri ni on la ra 

mey let tir, şük ret me le ri için on la rı ürün ler le rı zık lan dır” (İb ra him, 14/37).

Al lah Te âla onun du ası nı ka bul et ti ve ar zu su nu ger çek leş tir mek için Hz. İb ra him’e 

• “İn san la rı hac ca ça ğır; yü rü ye rek ve ya bi nek ler üs tün de uzak yol lar dan sa na gel si nler” 

(Hacc, 22/27) hi ta bın da bu lun du.

Böy le ce Kâ be’yi zi ya ret olan Hac iba de ti de baş la mış ol du. Bun dan son ra Kâ be, Bey tul lah 

ola rak Arap ya rı ma da sı nın çe şit li yer le rin den ge len zi ya ret çi ler ta ra fın dan ta vaf edil me-

ye baş lan dı. Bu hac zi ya re ti sa va şıl ma sı ya sak olan ha ram ay lar adı ve ri len Zil ka de, Zil-

hic ce, Mu har rem ve Re cep ay la rı içe ri sin de ya pı lı yor du. 

Arap ya rı ma da sı nın her yö re sin den Kâ be’yi zi ya ret için ge len ha cı la rın zi ya ret le ri ni 

ko lay laş tır mak, yi ye cek, içe cek ve ya ta cak yer le ri ayar la mak için ba zı gö rev ler ku rum sal-

laş tı rıl mış tı.
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Kâ be ile il gi li ba zı gö rev le rin en önem li le ri  şunlardır:

Hi câ be-Si dâ ne: Kâ be’nin mu ha fız lı ğı gö re vi dir. Kâ be’nin anah tar la rı bu 

gö re vi ya pan ki şi de bu lu nur. Bu gö rev li, Kâ be’yi açar, ka pa tır ve zi ya ret çi le-

re ha zır lar. Bu gö rev di nî gö rev le rin en kut sa lı sa yı lır.

Si kâ ye: Kâ be zi ya ret çi le ri ne içe cek te min et me gö re vi dir. 

Ri fâ de: Kâ be zi ya ret çi le ri nin ve özel lik le de fa kir ha cı la rın yi ye cek le ri ni kar-

şı la ma gö re vi dir. 

İs lâm ön ce sin de Arap la rın Kur’an’ın ifa de et ti ği şe kil de, ölüm den son ra 

di ril me, he sa ba çe kil me, ahi ret te mü kâ fat lan dı rıl ma ve ce za la n dı rıl ma gi bi 

hu sus la ra inan ma dık la rı bi lin mek te dir. 

Öğrenelim

“Ha yat an cak bu dün ya da kin den iba ret tir, biz di ri le cek de ği liz” de di ler” 

(En’am, 6/29).

“Ha yat an cak bu dün ya da ki ha ya tı mız dır. Ölü rüz ve ya şa rız; bi zi an cak 

za ma nın ge çi şi yok lu ğa sü rük ler” der ler...” (Ca si ye, 45/24).

“Ölüp top rak ve bir yı ğın ke mik ol du ğu muz da mı di ril ti le ce ğiz? And ol sun 

ki biz ve da ha ön ce de ba ba la rı mız teh dit edil miş ti; bu, ön ce ki le rin ma sal-

la rın dan baş ka bir şey de ğil dir, de miş ler di” (Mü’minun, 23/ 82-83).

Hz. Peygamberin doğduğu dinî ortam ile onun peygamber olarak gönde-

rilişi arasında nasıl bir ilişki olduğunu düşünüyorsunuz?

Sıra Sizde

2 Pey gam be ri miz ve Ailesi

Do ğu mu

Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (a.s.), Mek ke’deki Ku reyş ka bi le si nin Ha şi mo ğul la rı 

ko lun dan dır. Ba ba sı Ab dul lah, de de si ise Ab dul mut ta lib’di. Ab dul mut ta lib’in ba ba sı 

ya ni Hz. Mu ham med’in bü yük de de si olan Ha şim’in asıl adı Amr idi. Ha şim ken di dö ne-

min de Mek ke’ye, Kâ be’yi zi ya ret eden ha cı la ra su (si kâ ye) ve yi ye cek (ri fâ de) ver me işiy le 
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gö rev liy di. O ay nı za man da çok sık ol ma sa da ti ca rî se ya hat ler de bu lu nu yor du. Ha şim, 

Su ri ye’ye yap tı ğı ti ca rî se ya hat le rin den bi rin de Yes rib (Me di ne)’de Nec caroğul la rın dan 

Sel ma bin ti Amr ile ev len di ve bu ev li lik ten Peygam be ri miz (a.s.)’in de de si Ab dul mut-

ta lib (asıl adı Şey be) doğ du. Ha şim, yi ne Su ri ye’ye yap tı ğı ti ca rî yol cu luk la rın dan bi rin-

de Gaz ze’de ve fat et ti. Ha şim’in ölü mü üze ri ne kar de şi Mut ta lib, Me di ne’de an ne si nin 

ya nın da kal mak ta olan ye ğe ni Şey be’yi (Ab dul mut ta lib) Mek ke’ye ge tir di. Şey be’yi 

Mut ta lib’in kö le si zan ne den Mek ke li ler ona “Mut ta lib’in kö le si” an la mı na ge len Ab dul-

mut ta lib is mi ni ver di ler ve Şey be ar tık bun dan son ra Ab dul mut ta lib is miy le anıl ma ya 

baş lan dı. Ab dul mut ta lib, Ha şi mo ğul la rı nın baş ka nı idi. 

Ab dul mut ta lib, Kâbe’nin ya nın da ki Zem zem ku yu su nun ye ri ni ye ni den bu la rak, ora yı 

ka zan ki şi dir. Zem zem ku yu su nu o sı ra da tek oğ lu olan Hâ ris ile ka zar ken Ku reyş’in ile ri 

ge len le ri ta ra fın dan ra hat sız edil me si üze ri ne “on oğul sa hi bi olur da ken di si ni düş man-

la rı na kar şı ko ru ma du ru mu na ge lir ler se, iç le rin den bi ri si ni Tan rı adı na Kâbe’de kur ban 

ede ce ği ne söz ver di ği ta rih çi ler ta ra fın dan ri va yet edil mek te dir. Al lah’ın onun bu di le ği-

ni ger çek leş tir di ği ve ona 10 ço cuk ver di ği, bu nun üze ri ne de Ab dul mut ta lib’in sö zü nü 

ger çek leş tir mek üze re Kâbe’de, kur ban edi le cek oğ lu nu be lir le mek için o za ma nın âdet-

le ri ne gö re kur’a çek ti ği ve bu kur’anın Pey gam ber Efendi mi zin ba ba sı olan Ab dul lah’a 

çık tı ğı ifa de edil mek te dir. An cak yi ne mev cut ge le ne ğe gö re Ab dul lah’ın kur tu lu şu, 

onun ye ri ne de ve kur ban edil me si şar tıy la müm kün dü. Öy le ki, Ab dul lah ile de ve ara-

sın da çe ki len her kur’a Ab dul lah’a isa bet edi yor du. Ta ki kur ban edil ecek de ve le rin sa yı sı 

100’e ulaş tı ğın da kur’a de ve le re isa bet ede rek son bul du. Böy le ce Ab dul lah’ın ye ri ne 

100 de ve kur ban edil di ği söy len mek te dir.

Ab dul mut ta lib, ha cı la rın su (si kâ ye) ve ye mek (ri fâ de) ih ti ya cı nı kar şı la ma gö re vi ni de 

yü rü ten bir şa hıs tı. Kur’an’da Fil su re sin de söz edi len Fil ola yı sı ra sın da Kâbe’yi yık ma 

ama cıy la ge len Ye men hü küm da rı Eb re he ile gö rüş me ler de bu lu nan şa hıs yi ne Ab dul-

mut ta lib idi.

Ab dul mut ta lib’in oğ lu, Hz. Pe yam ber’in ba ba sı Ab dul lah da ai le nin di ğer fert le ri gi bi 

Su ri ye ile ti ca rî iliş ki ler içe ri sin de olan bi riy di. Ab dul lah, Ku reyş ka bi le si nin Züh re 

ko lu na men sup Vehb’in kı zı Ami ne ile ev len di. Bu ev li lik ten bir kaç ay son ra çık tı ğı 

ti ca rî yol cu luk lar dan bi ri ni Gaz ze’ye ger çek leş tir di, dö ner ken uğ ra dı ğı Me di ne’de, 

ba ba sı nın da yı la rı nın ya nın da, ol duk ça genç bir yaş ta, has ta la na rak öl dü. Mu ham med 

(a.s.) ba ba sı nın ölü mün den kı sa bir sü re son ra 20 Ni san 571 ta ri hin de Mek ke’de doğ-

du. Onun doğ du ğu yıl, Eb re he’nin Kâ be’yi yık mak üze re Mek ke’ye sa vaş gi ri şi min de 

bu lun du ğu yıl dır.

Peygamberimizin doğumuna ilişkin bugün halkımız ne gibi bilgilere 

sahiptir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Sıra Sizde
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Ço cuk luk Yıl la rı

Pey gam ber Efen di miz, ba ba sı nın ölü mün den son ra do ğan bir ço cuk ol du ğu için, de de-

si Ab dul mut ta lib’in hi ma ye si al tın da bü yü me ye baş la dı. O dö ne min bir ge le ne ği olan 

Mek ke’nin ile ri ge len ai le le ri nin ço cuk la rı nı, yay la nın sağ lık lı ha va sın da bü yü me le ri için 

gö çe be (be de vi) ka bi le ler den bir sü tan ne ye ver me işi, kü çük Mu ham med için de ger-

çek leş ti ril di Bu bağ lam da o, Ta if ya kın la rın da ya şa yan He vâzin ka bi le si nin Sa’d b. Bekr 

ko lu na men sup bir ka dın olan Ha li me’ye ve ril di.

Hz. Pey gam ber (a.s.)’in de de si ni ve an ne si ni gör mek üze re sü tan ne si ile bir lik te Mek-

ke’ye her ge liş le rin de ha va de ği şik li ği nin ken di si ni ra hat sız et me si, an ne si Ami ne’nin de 

yay la ha va sı nın ço cu ğa iyi gel di ği ni göz lem le me si üze ri ne sü tan ne de ka lı şı bi raz uzun 

tu tul du. 4-5 ya şı na ka dar sütan ne nin ya nın da, süt kar deş le riy le bir lik te mut lu bir ço cuk-

luk ge çi ren Mu ham med (a.s.) so nuç ta Mek ke’ye an ne si nin ya nı na gön de ril di. 6 ya şın da 

iken an ne si Ami ne, ca ri ye le ri Üm mü Ey men’le bir lik te Me di ne’ye git ti. Ami ne için bu 

yol cu lu ğun ama cı Hz. Mu ham med’in do ğu mun dan kı sa bir sü re ön ce ve fat eden ko ca sı 

Ab dul lah’ın me za rı nı zi ya ret et mek ve ak ra ba la rıy la gö rüş mek ti. Bir ay ka dar Me di ne’de 

kal dı lar. Dö nüş yol cu lu ğun da Me di ne’ye 190 km. uzak lık ta bu lu nan Eb va de ni len yer-

de Ami ne has ta la na rak ve fat et ti. He nüz 6 ya şın da olan Mu ham med (a.s.) an ne si nin bu 

ani ölü mü kar şı sın da çok üzül dü. Ca ri ye Üm mü Ey men ile bir lik te Mek ke’ye doğ ru ge ri 

ka lan yol cu lu ğu nu ta mam la dı.

Üm mü Ey men ye tim Mu ham med’i de de si Ab dul mut ta lib’e tes lim et ti. 8 ya şın da de de-

si ni de kay be den Hz. Pey gam ber’in ba kı mı nı am ca sı Ebu Ta lib üst len di. Ebu Ta lib ye ğe-

ni ni çok se ver onun la özel ola rak il gi le nir di. Ebu Ta lib ti ca ret iş le riy le uğ ra şan bi riy di. 

Ye ğe ni de ona iş le rin de yar dım cı ol muş, ti ca ret için ya pı lan ba zı se ya hat le rin de onunla 

bir lik te ol muş tu.

Peygam be ri mi zin ço cuk luk yıl la rı na ait ör nek olay lar araş tı rı nız. Bul du ğu-

nuz bu ör nek olay la rın siz de oluş tur du ğu duy gu ve düşün celeri yazınız!

Araştıralım - Öğrenelim

Hz. Peygamberin Doğduğu Ev
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3 Genç lik Ça ğı ve Sos yal İliş ki le ri

Hz. Pey gam ber’in Sos yal İti ba rı

Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (a.s.)’in top lum içe ri sin de say gın bir ki şi li ği var dı. Yir mi 

yaş la rın da bir genç iken am ca la rıy la be ra ber Ha şi mo ğul la rı nı tem si len Hıl fu’l-Fu dul top-

lan tı sı na ka tıl ma sı, onun bu lun du ğu çev re içe ri sin de önem li bir ye ri ol du ğu na açık ça 

işa ret et mek te dir. Özel lik le am ca sı Zü beyr’in da ve ti üze ri ne bu ant laş ma ya ka tıl ma yı 

ka bul et me si, ken di si ne kır mı zı de ve ler bi le ve ril se bu ant laş ma ya ay kı rı ha re ket et me-

ye ce ği ni ifa de et me si çok an lam lı dır. Pey gam ber ol duk tan son ra da bu ant laş ma nın 

öne mi ne at fen eğer bun dan böy le ben ze ri bir ant laş ma ya da vet edi lir se ona da ka tı la-

ca ğı nı bil dir me si dik ka te şa yan dır. O, her şey den ön ce “Emin” vas fı nı ta şı yan bir ki şiy di. 

Un va nı, ken di si ne gü ve ni len ve ken di si nin de ken di sin den emin ol du ğu in san an la mı na 

ge len “Emin” idi. 

“(Önce) en ya kın ak ra ba nı uyar” (Şu’arâ, 26/214) ayeti ge lin ce Sa fa te pe si ne çı ka rak:

“Şa yet ben si ze, şu te pe nin ar ka sın da şeh ri is ti la et mek is te yen bir düş man or du su ge lip 

ka rar gâh kur muş de sem ba na ina nır mı sı nız?” di ye sor du ğun da, şu ce va bı al dı: “Sen as la 

ya lan söy le me din, se nin söy le ye ce ğin her şe ye ina nı rız” (İbn Sa’d, et-Ta ba kâ t, II, 200).

İna nan, inan ma yan her ke sin bir leş ti ği nok ta, onun doğ ru ve gü ve ni len bir ki şi olu şu dur. 

O, için de ya şa dı ğı top lu mun en gü ve ni len şah si yet le rin den bi ri siy di. Bu özel li ği her kes 

ta ra fın dan bi lin di ği için, uzak yer le re gi den kim se ler, kıy met li eş ya la rı nı ona tes lim eder-

ler di. Ti ca ret te iyi kâr et mek is te yen kim se ler de ona mü ra ca at eder ler di. Çün kü o çok 

dü rüst ol du ğun dan, ker va nın ge lir le rin den hiç bir şey ka çır maz, el de edi len ka zan cı en 

doğ ru bir bi çim de ker van sa hi bi ne bil di rir di.

Hz. Pey gam ber (a.s.)’in ev len me den ön ce Hz. Ha ti ce’nin ti ca ret iş le ri ni yü rüt me si nin 

ar ka pla nın da, onun doğ ru luk, dü rüst lük ve gü zel ah lâ kı nın rol oy na dı ğı ve bu özel lik le-

rin den do la yı bu işin ken di si ne ve ril di ği bi li nen bir hu sus tur. 

O, üs tün ah lâkıy la, için de ya şa dı ğı top lu mun dik ka ti ni çek ti ve on lar ara sın da her ke-

se ör nek gös te ril di. Onun gü zel ah lâ kı, kav mi ara sın da Ha ce r-i Es ved’i ye ri ne koy ma 

yü zün den çık mak üze re olan kan lı bir sa va şı ön le miş tir. Her kes ha kem lik yap mak üze re 

Ha rem-i Şe rif’e ilk gi ren kim se nin “Mu ham me du’l-Emin” ol ma sı na se vin miş tir. Onun 

te miz ve gü ve ni lir ki şi li ği ne de niy le he nüz o ka rar ver me den ön ce, onun ka ra rı nı ka bul 

ede cek le ri ni ilân et miş ler di. So nuç ta o, yap tı ğı ha kem lik te ba şa rı ya ulaş tı ve böy le ce 

iti ba rı da ha da art tı. 

Peygamberimizin gençlik yıllarında itibarının artmasında hangi kişisel ve 

ahlâkî özellikler etkili olmuştur?

Sıra Sizde
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Se ya hat le ri

Pey gam be ri mi zin ilk yap tı ğı se ya hat, 6 yaş ci var la rın da an ne siy le bir lik te Mek ke’den 

Me di ne’ye gi di şiy di. Me di ne’de ba ba sı nın kab ri ni ve ak ra ba la rı nı zi ya re te git miş ler di. 

An cak dö nüş te Eb va de ni len yer de an ne si ni kay bet ti ve ca ri ye Üm mü Ey men ile bir-

lik te Mek ke’ye dön dü. Hz. Pey gam ber da ha son ra Mek ke’den Me di ne’ye hic ret edin ce, 

an ne si ile be ra ber ge lip mi sa fir ol du ğu evi ha tır la dı ve ar ka daş la rı na, “İş te an nem be ni 

bu eve ge tir miş ti. Bu ra da ba bam Ab dul lah’ın kab ri var dır. Ben da yım Adiy b. Nec car’ın 

ha vu zun da gü zel ce yüz me yi öğ ren miş tim” de miş ti. 

Onun di ğer bir se ya ha ti am ca sı Ebu Ta lib ile bir lik te ka tıl dı ğı Şam se fe ri dir. Do kuz ve ya 

on i ki ya şın da iken ka tıl dı ğı bu se ya hat te, am ca sıy la bir lik te Su ri ye top rak la rın da ki Bus-

ra’ya git miş tir. 

Genç lik dö ne min de ise ti ca rî amaç lar la Bah reyn, Ha be şis tan, Ye men ve ikin ci de fa Su ri ye 

top rak la rın da ki Bus ra’ya git ti ği bi lin mek te dir.

Onun yi ne bu dö nem de Ha be şis tan’a de niz yo luy la bir se ya ha ti nin ger çek leş miş ola bi-

le ce ği muh te mel sa yıl mak ta dır.

Hz. Pey gam ber’in Hz. Ha ti ce adı na yap tı ğı ti ca rî se ya hat ler var dır. Bu se ya hat ler Ye men 

ve Su ri ye ta raf la rı na ol muş tur. Ye men ta ra fın da bu lu nan Cu raş’a ka dar git miş ve Hi caz-

Ye men yo lu üze rin de bu lu nan Hu ba şe pa na yı rı na ka tıl mış tır.

Er dem li ler Bir li ği ne Ka tı lı mı

Hz. Pey gam ber, am ca sı Zü beyr’in ön der li ğin de da ha ön ce ku rul muş olan an cak za man 

içe ri sin de işlevini yi tir miş olan “Er dem li ler Bir li ği” di ye bi le ce ği miz “Hıl fu’l-Fu dul” olu şu-

mu na ka tıl dı. Hıl fu’l-Fu dul’un ama cı, da ha zen gin ve güç lü ka bi le le rin zalimce ha re ket-

le ri ne kar şı ada let il ke le ri ni üs tün tut mak ve des tek le mek ti.

Genç ve yaş lı Mek ke li ler den olu şan ol duk ça ka la ba lık bir gru bun, Ab dul lah b. Cud’an’ın 

evin de dü zen le nen bir tö ren de şu ye mi ni yap mış lar dı.

“Al lah’a ye min ede riz ki hepimiz zul me uğ ra ya nın ya nın da zalime karşı, za lim ona gas-

bet ti ği hak kı  ge ri ve rin ce ye ka dar, bir el gi bi ola ca ğız. Bu bir likteliğimiz, de ni zin bir yün 

par ça sı nı öğü tüp yok ede bi le ce ği za ma na ka dar, Hi ra ve Se bir dağ la rı yer yü zün de di ki li 

dur du ğu müd det çe ve zul me uğ ra ya nın ma lî du ru mu nun tam bir eşit li ği ile bir lik te 

de vam edip gi de cek tir” (Mu ham med Ha mi dul lah, İs lâm Pey gam be ri, I, 57). 

20 ya şın da, hak sız lık ve zul me kar şı mü ca de le et me ye ka rar ve ren ve bu bir li ğe ka tı lan 

sev gi li Pey gam be ri miz, da ha son ra ki ha ya tın da bun dan hep öv güy le söz et miş tir. 

Pey gam be ri mi zin Er dem li ler Bir li ği ’ne ka tıl ma sı nı sağ la yan hususlar neler-

dir?

Sıra Sizde
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Kâ be Ha kem li ği

Hz. Pey gam ber’in pey gam ber lik ön ce si ha ya tın da yer alan bir di ğer önem li olay da 35 

yaş la rın da iken Kâ be’de ki Si yah Ta şın (Ha ce r-i Es ved) ye ri ne yer leş ti ril me sin de çı kan ih ti-

laf ta ha kem lik yap ma sı ve uz laş tı rı cı bir rol oy na ma sı dır.

Mekke’de oluşan su baskınları ne ti ce-

sin de Kâbe zarar görmüş, neredeyse 

yıkılmaya yüz tutmuştu. Kureyş kabi-

leleri toplanarak Kâbe’yi onarmaya 

karar verdiler. Her kabilenin payına 

düşen kısım belirlendi ve binanın ona-

rımına başlandı. Ancak Kâbe’nin ona-

rımı sırasında, Hz. İbrahim tarafından 

tavafın başlangıç noktasını belirlemek 

amacıyla yerleştirilmiş olduğu varsayı-

lan Siyah Taş’ın (Hacer-i Esved) yerine 

yerleştirilmesine sıra gelince sorun 

yaşandı. Çünkü her kabile bu taşı yeri-

ne koyma onurunu kendisi elde etmek 

istiyordu. Sorun büyüdü ve anlaşmaz-

lık oluştu, o kadar ki Kâbe’nin inşaatı-

na 4–5 gün ara verildi. Bu arada 

Kureyş’in en yaşlısı olan Ebu Umeyye 

b. Muğire’nin getirdiği teklif kabul 

gördü. Bu teklife göre Harem-i Şerif’in kapısından giren ilk şahsın hakem tayin edilmesi-

ne karar verildi. Kapıdan çıkagelen şahıs ise Hz. Muhammed’di. Onun güvenilir bir kişi 

oluşu hakem olarak kabul görmesini sağladı. Durumun kendisine aktarılması üzerine o, 

abasını çıkararak yere serdi ve Siyah Taşı üzerine koydu. Her kabileden birer kişiyi abanın 

kenarlarından tutturarak konulacağı yere getirtti ve taşı kendi elleriyle yerine yerleştirdi. 

Sonuçtan Kureyşliler son derece hoşnut oldular. Böylece önemli bir sorun onun tarafın-

dan herkesi memnun edecek bir şekilde çözümlenmiş oldu. 

Kâbe hakemliği Peygamberimizin hangi özelliğini göstermektedir?

Sıra Sizde

Ti ca ret le Uğ raş ma sı

Am ca sı Ebu Ta lib’in ya nın da ticarî alan da tec rü be ka zan mış olan Pey gam ber Efen di miz, 

ti ca ret le uğ ra şı sı nı genç lik yıl la rın da sür dür me ye de vam et miş tir. Bu bağ lam da o, Hz. 

Ha ti ce’nin ti ca ret ker va nı nı üc ret kar şı lı ğın da Su ri ye’ye gö tür müş tür.

Hacerü’l-Esved
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Hz. Ha ti ce, Ku reyş ka bi le si nin Ese do ğul la rı ko lu na men sup Hu vey lid b. Esed’in kı zı dır. İki 

eşi ni kay be den Hz. Ha ti ce, ken di adı na ti ca ret ya pı yor ve Su ri ye ile Ye men’e ti ca ret ker-

van la rı gön de ri yor du. 25 yaş la rın da iken, am ca sı Ebu Ta lib’in yön len dir me si üze ri ne o, 

Hz. Ha ti ce’den iş is te di. Hz. Ha ti ce, Mu ham med’in (a.s.) dü rüst lük, gü ve ni lir lik ve yük sek 

ah lâ kî ni te lik le ri ni işit ti ğin den ona mem nu ni yet le iş ver di ve on dan Su ri ye’ye gi den bir 

ker van da ve ki li ol ma sı nı is te di. Hz. Ha ti ce, kö le si Mey se re’yi de ya nı na ver di. Mu ham-

med (a.s.), Su ri ye’ye gi de rek Mek ke’den gö tür dü ğü mal la rı sat tı ve is te ni len mal la rı da 

sa tın ala rak Mey se re ile bir lik te Mek ke’ye dön dü. Onun yö net ti ği ker va nın bü yük bir 

kâr la dön me si ve Mey se re’nin de Ha ti ce’ye Mu ham med’den öv güy le söz et me si Hz. 

Ha ti ce’yi et ki le miş tir.

Mu ham med (a.s.) Arap lar ara sın da ilk do ğan ço cu ğun adı na nis bet le kün-

ye verme âde ti ol du ğun dan ilk oğ lu Ka sım’a nis bet le Ebu’l-Ka sım (Ka sım’ın 

Ba ba sı) kün yesini al mış tır.

Biliyor musunuz?

4 Hz. Ha ti ce ile Ev li li ği ve Ço cuk la rı

Hz. Ha ti ce Pey gam be ri mize (a.s.) ev len me tek li fin de bu lun du. Pey gam ber Efe ndi miz bu 

tek li fi ka bul et ti ve ev len di ler. Ev li lik ten son ra da o, bir sü re da ha Hz. Ha ti ce’nin ti ca ret 

iş le ri ni yü rüt tü.

Hz. Ha ti ce’nin Pey gam be ri miz le ev lenmesinde et ki li olan fak tör ler neler-

dir?

Sıra Sizde

Bu ev li lik ten on la rın iki er kek, 4 kız ço cu ğu ol du. Er kek ço cuk la rı nın adı Ka sım ve Ab dul-

lah, kız  ço cuk la rı nın ad la rı ise Zey nep, Ru kiy ye, Üm mü Gül süm ve Fa tı ma’dır. Er kek 

ço cuk la rı he nüz be bek yaş la rın da iken, Hz. Fa tı ma ha riç di ğer kız la rı ise ken di sin den 

ön ce ve fat et miş ti. 
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5 Kur’an-ı Ke ri m’e Gö re Va hiy Ön ce sin de Hz. Pey gam ber

Hz. Pey gam ber’in va hiy ön ce sin de na sıl bir hâl üze re ol du ğu aşa ğı da ki ayet ler de be lir-

til miş tir:

• “...Se ni ök süz bu lup da ba rın dır ma dı mı? Se ni şa şır mış bu lup, doğ ru ya eriş tir me di mi? 

Se ni fa kir bu lup zen gin leş tir me di mi?...” (Du ha, 93/6-8) ayet le ri Hz. Mu ham med’in 

ye tiş me si ve vah yin ge li şi ne ka dar olan ha ya tı nı or ta ya ko yan ifa de ler dir. Bu bağ lam-

da özel lik le vur gu lan ma sı ge re ken, onun va hiy gel me den ön ce pey gam ber ola ca ğı nı 

bil mi yor olu şu dur.

• “De ki: “Al lah di le sey di ben onu si ze oku maz dım, si ze de bil dir me miş olur du. Da ha 

ön ce yıl lar ca ara nız da bu lun dum, hiç dü şün mü yor mu su nuz?” (Yu nus, 10/16).            • 

•  “...Sen ki tap ne dir, iman ne dir ön ce le ri bil mez din...” (Şu ra, 42/52). ayet le ri bu du ru mu 

ifa de et mek te dir.

• “Biz bu Kur’an’ı vah ye de rek, sa na en gü zel kıs sa la rı an la tı yo ruz. Oy sa da ha ön ce sen 

bun lar dan ha ber siz din” (Yu suf, 12/3).

• “...Al lah sa na Ki tap ve hik met in dir miş, sa na bil me di ği ni öğ ret miş tir. Al lah’ın sa na olan 

ni me ti ne bü yük tür” (Ni sa, 4/113).

Kur’an-ı Ke rim’in be lirt ti ği bir di ğer hu sus da onun okur ya zar ol ma dı ğı dır.

• “Sen da ha ön ce bir ki tap tan oku muş ve elin le de onu yaz mış de ğil din. Öy le ol say dı 

ba tıl sö ze uyan lar şüp he ye dü şer ler di” (An ke but, 29/48).

Kur’an-ı Ke rim’de Hz. Pey gam ber’in ah lâ kı nı ve er dem le ri ni an la tan pek çok ayet var dır. 

Bu ayet ler onun pey gam ber lik le gö rev len di ril me den ön ce ki ve pey gam ber lik ten son ra-

ki dö nem ara sın da bir ayı rım yap maz. An cak Kur’an’ın ilk inen ayet le rin de onun ta vır ve 

tu tum la rı nın tak dir le övül dü ğü nü gös te ren bir ayet var dır.

• “Şüp he siz sen bü yük bir ah lâ ka sa hip sin” (Ka lem, 68/4).

• “On la ra bir ayet gel di ği za man, “Al lah’ın pey gam ber le ri ne ve ri len bi ze de ve ril me dik-

çe inan ma yız” der ler. Al lah, pey gam ber li ği ni ve re ce ği kim se yi da ha iyi bi lir...” (En’am, 

6/124).

Bu iki ayet, Hz. Pey gam ber’in ah lâ kı nı, ye te nek le ri ni, özel lik le pey gam ber lik ten ön ce ki 

ha ya tı nı güç lü bir an la tım la or ta ya koy mak ta dır.

• “Al lah’ın rah me tin den do la yı, sen on la ra kar şı yu mu şak dav ran dın. Eğer ka ba ve ka tı 

kalp li ol say dın, şüp he siz et ra fın dan da ğı lır gi der ler di...” (Âl-i İm ran, 3/159). Bu ayet, 

onun gü zel ah lâ kı nın, yu mu şak ta vır la rı nın ve iyi iliş ki le ri nin, ka ba ta vır ve ah lâk tan, 

ka tı yü rek li lik ten uzak ol du ğu nu gös te rir. 
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• “İçi niz den si ze düş kün, ina nan la ra şef kat li ve mer ha met li bir pey gam ber gel miş tir” 

(Tev be, 9/128).

Bu ayet de, sev gi li Pey gam be ri mizin sa hip ol du ğu şef kat ve mer ha me ti, top lu mun ve 

ina nan la rın ya ra rı na olan şey le re düş kün lü ğü nü, on la ra acı ve ren şey ler den acı duy du-

ğu nu, kar şı laş tık la rı zor luk lar dan do la yı da son de re ce ra hat sız ol du ğu nu an lat mak ta-

dır.

Yukarıdaki âyetlerde, peygamber lik ön ce sindeki hâliyle Pey gam be ri miz, 

Kur’ân’da na sıl tas vir edil mek tedir?

Sıra Sizde

Ünitenin Özeti

İs lâm ön ce si Arap lar, ay nı soy dan ge len şa hıs la rın oluş tur du ğu ve fert le rin bir bi ri ne kan, 

ne sep yo luy la bağ lan dık la rı ka bi le ler hâlin de ya şı yor lar dı. Ka bi le nin en kü çük bi ri mi ni 

ise, ai le oluş tu ru yor du.

O dö nem de ki ge le nek le re gö re, bir er kek is te di ği ka dar ka dın la ev le ne bi lir di. Kız la rın 

ge nel lik le kü çük yaş ta ev len di ril me si âdet ten di. Ka dın lar ise, an cak ço cuk do ğur duk tan 

son ra ai le ye ka bul edi lir di.

Bo şan ma yay gın dı ve bu ko nu da tek yet ki er kek tey di. An cak ba zı ka dın lar bo şa ma hak-

kı nın ken di le ri ne ve ril me si ni is te ye bi lir ler di. 

Er kek ço cuk bir övünç me se le siy ken, Kur’an’ın da ifa de et ti ği gi bi kız ço cuk la rı nın pek 

de ğe ri yok tu ve ba zen di ri di ri top ra ğa gö mü lür ler di.

Ba zen de ço cuk lar, fa kir lik en di şe siy le öl dü rü lür ler di.

İs lâm ön ce si Arap lar da ai ley le il gi li önem li me se le ler den bi ri de “ev lat lık” me se le siy di. 

Ev lat edi ni len şa hıs, ev lat edi ne nin, ken di ço cuk la rı ile ay nı hak la ra sa hip olur du. 

İs lâm ön ce sin de Arap lar, hür ler, kö le ler ve me vâ li ol mak üze re üç sı nı fa ay rıl mak tay dı.

İs lâm ön ce si Ara bis tan’da kül tü rel ya şam zen gin bir ni te li ğe sa hip de ğil di. 

İs lâm ön ce si Arap lar da ya zı nın geç dö nem ler de or ta ya çık ma sı ve yay gın ola rak kul la nıl-

ma ma sı, on la rın kül tü rel birtakım ge liş me ler den yok sun kal ma la rı na se bep ol ma mış tır. 

Özel lik le şi ir ve ede bi ya tın çok ge liş miş ol du ğu söy le ne bi lir.
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İs lâm ön ce si Arap lar ta rih le de ya kın dan il gi len miş ler dir. Ta ri he bağ lı lık Arap la rın en 

be lir gin özel lik le rin den bi riy di.

Arap lar, uç suz bu cak sız çöl ler de iş le ri ne çok ya ra yan ast ro lo ji yi da ha zi ya de bir za man-

la ma bi li mi ola rak kul la nı yor lar dı.

İs lâm ön ce si Arap lar da, kâ hin lik ve bü yü cü lü ğün cid di bir ye ri var dı. 

İs lâm ön ce si Arap lar da ge nel ola rak pu ta ta pı cı lık mev cut tu.

Esa sen, Ara bis tan ya rı ma da sı nın İs lâ m’ın doğ du ğu yer ol ma açı sın dan önem li olan Hi caz 

böl ge si hal kı, Hz. İb ra him’in, oğ lu İs ma il ile Mek ke’de in şa et ti ği Kâ be’yi kut sal mekân 

ka bul et me ve Al lah’ın bir li ği ni onay la ma hu su sun da Hz. İb ra him ve onun ge tir di ği di ne 

inan mış lar dı. An cak za man içe ri sin de Arap lar tek Tan rı inan cın dan uzak la şıp, put la ra 

ta par hâle gel di ler ve bu du rum İs lâm’ın ge li şi ne ka dar sür dü. 

Pey gam be ri miz (a.s.), Mek ke’de yer le şik Ku reyş ka bi le si nin Ha şi mo ğul la rı ko lun dan dır. 

Ba ba sı Ab dul lah, de de si ise Ab dul mut ta lib’di.

Hz. Pey gam ber, ba ba sı nın ölü mün den son ra do ğan bir ço cuk ol du ğu için de de si Ab dul-

mut ta lib’in hi ma ye si al tın da bü yü me ye baş la dı. O dö ne min bir ge le ne ği olan Mek ke’nin 

ile ri ge len ai le le ri nin ço cuk la rı nı, gö çe be (be de vi) ka bi le ler den bir sü tan ne ye ver me işi, 

onun için de ger çek leş ti ril miş tir.

Mu ham med (a.s.) 6 ya şın da iken an ne si Ami ne, ca ri ye le ri Üm mü Ey men’le bir lik te 

Me di ne’ye git ti. Dö nüş yol cu lu ğun da Ami ne has ta la na rak ve fat et ti. Üm mü Ey men onu 

de de si Ab dul mut ta lib’e tes lim et ti. 8 ya şın da de de si ni de kay be den ye tim Mu ham-

med’in ba kı mı nı am ca sı Ebu Ta lib üst len di. Ebu Ta lib ye ğe ni ni çok se ver onun la özel 

ola rak il gi le nir di. 

Pey gam be ri mizin, ya şa dı ğı top lum içe ri sin de say gın bir ki şi li ği var dı. Yir mi yaş la rın da bir 

genç iken am ca la rıy la be ra ber Ha şi mo ğul la rı nı tem si len Hıl fu’l-Fu dul top lan tı sı na ka tıl-

ma sı, onun bu lun du ğu çev re içe ri sin de önem li bir ye ri ol du ğu na açık ça işa ret et mek te dir. 

İna nan, inan ma yan her ke sin bir leş ti ği nok ta, onun doğ ru ve gü ve ni len ki şi olu şu dur.

Pey gam be ri miz, Hz. Ha ti ce’nin ev len me tek li fi üze ri ne onun la ev len di. Bu sı ra lar da o 25, 

Hz. Ha ti ce ise 40 yaş do lay la rın da idi. Bir sü re da ha Hz. Ha ti ce’nin ti ca ret iş le ri ni yü rüt tü. 

Bu ev li lik ten iki er kek, dört kız ço cu ğu ol du.

Kur’an-ı Ke rim’de onun ah lâ k ve er dem le ri ni an la tan pek çok ayet var dır. Bu ayet ler pey-

gam ber lik le gö rev len di ril me den ön ce ki ve pey gam ber lik ten son ra ki dö nem ara sın da 

bir ayı rım yap mamaktadır.
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Üniteyi Gözden Geçirelim

1.  Pey gam be rimizin doğ du ğu or tam da ai le ile il gi li de ğer ler na sıl oluş muş tu?

2.  Pey gam be rimizi di ğer in san lar ara sın da özel kı lan ni te lik le ri ne ler dir?

3.  Pey gam berimiz genç li ğin de han gi fa ali yet ler de bu lun muş tur?

4.  Pey gam berimiz ti ca ret ha ya tın da na sıl bi ri idi ve onun bu özel li ği ha ya tın da na sıl bir 

de ği şik li ğe se bep ol muş tu?

5.  Ku r’a n-ı Ke rim’de Pey gam be rimizin han gi özel lik le ri an la tıl mak ta dır?
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D e ğ e r l e n d i r m e  S o r u l a r ı

Değerlendirme Soruları

1. Aşa ğı da ki ler den han gi si “mu t’a ni kâ hı”dır?

 A) Sü re li ni kâh   B) Eş le rin de ğiş ti ril di ği ni kâh

 C) Kız la rın de ğiş ti ril di ği ni kâh D) Ni kâh-ı şı ğar

2. Hz. Pey gam ber han gi ka bi le ye men suptu?

 A) Züh reoğul la rı   B) Ha şimoğul la rı

 C) Mut ta lipoğul la rı   D) Haz rec

3. “Mu al la kat-ı Se b’a” ne dir?

 A) Bir şe hir adı

 B) Hz. Mu ham med’in ya kın la rı için kul la nı lan bir ifa de

 C) Ca hi li ye dev rin de meş hur Arap şa ir le ri nin be ğe ni len şi ir le rin den Kâ be    

     du va rı na ası lan 7 meş hur ka si de 

 D) Bir ka bi le adı

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si Kâ be ile ilgili gö rev le rden zi ya ret çi lere içe cek 

te min et me gö re vi dir?

 A) Hi câ be  B) Si dâ ne C) Ri fâ de D) Si kâ ye

5. “Hıl fu’l-Fu dul” ne dir?

 A) Bir ka bi le adı   B) Şa ir le rin şi ir oku du ğu yer

 C) Er dem li ler Bir li ği   D) Bir pa na yır adı

6. “Kâ be Ha kem li ği” ha di se sin de, üze rin de ha kem lik is te nen ko nu ne 

ol muş tu?

 A) Kâ be’nin gö rev le ri ni yü rüt mek

 B) Kâ be’nin et ra fın da ki dü zen le me le rin ye ri ne ge ti ril me si

 C) Ti ca rî he yet le rin kar şı lan ma sı

 D) Ha ce r-i Es ved’in ye ri ne ko nul ma sı
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1. Peygamberliğin İlk Yılları

2. İlk İslâm Topluluğunun Dayanışması ve 

İlişkileri 

3. Hz. Peygamber’e Yöneltilen İtirazlar; 

Gösterilen Tepkiler ve Kur’an-ı Kerim’in Cevabı

4. Müslümanlara Uygulanan İşkenceler, Sosyal 

Baskılar ve Habeşistan’a Göç

5. Gece Yolculuğu (İsra)

6.  Medinelilerle Görüşme ve Akabe Antlaşmaları 

7. Medine’ye Hicret

Peygamberlik:
Mekke Dönemi
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ÜNİTE HAKKINDA

Bu ünite, Peygamberimizin peygamberliğinin Mekke’de geçen ilk dönemini konu edin-

miştir.

Hz. Peygamber’in ilk vahiy tecrübesi, vahyin kesintiye uğradığı dönemdeki durumu, 

yeniden vahiy almaya başlaması, Hz. Hamza ve Hz. Ömer gibi önemli şahsiyetlerin 

Müslüman olmaları anlatılmıştır. Peygamberliğin temellerinin atıldığı ilk zamanları orta-

ya koyması bakımından ünite önemlidir. 

Toplum onun peygamberliğini kolaylıkla benimsememiştir. Âdetler, gelenekler ve alış-

kanlıklar buna engel olmuştur. Dolayısıyla ona çeşitli yönlerden pek çok itiraz gelmiştir. 

Kendisi ve kendisine inananlar, çeşitli işkencelere maruz kalmışlardır. Bu ünitede bu 

konular ele alındıktan sonra, eziyete maruz kalan insanlar için nihayet bir ümit ışığı olan 

Hicret konusuna da bir giriş yapılmıştır.

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

1. Peygamberliğin ilk yılları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

2. Hz. Peygamber’e yöneltilen itirazlar, gösterilen tepkileri ve Kur’an-ı Kerim’in vermiş 

olduğu cevapları öğreneceksiniz. 

3. İlk Müslümanlara uygulanan işkenceleri ve baskıları ve Müslümanların bunlar karşı-

sındaki tutumlarını öğreneceksiniz.

4. Hz. Peygamber’in ve ilk Müslümanların duygu dünyalarında önemli bir değişim oluş-

turan Gece Yolculuğu (İsra) mucizesinin anlamını fark edeceksiniz.

5. Hz. Pey gam ber’in ken di ya kın la rı nın dı şın da, Me di ne li ler le ilk gö rüş me le ri ger çek leş tir-

me si ve on lar la yap tı ğı ant laş ma la rı (Aka be Ant laş ma la rı) öğ re ne cek si niz.

6. Medine’ye Hicret ve orada gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi sahibi olacaksı-

nız

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

Bu üniteyi çalışırken;

1. Ünite başında verilen hedeflere ulaşıp-ulaşmadığınızı sürekli düşününüz. 

Ulaşamadığınızı düşündüğünüz hedeflerle ilgili konuları tekrar okuyunuz.

2. Öğrenmek için bu kitapla yetinmeyiniz, kitabın sonunda verilen kaynakçadan ulaşa-

bildiğiniz eserleri inceleyiniz.

3.  Bu konular ile ilgili görsel yayınları izleyiniz ve öğrenme ortamınıza taşıyınız.
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1 DERSP e y g a m b e r l i ğ i n  İ l k  Y ı l l a r ı

İlk Vahiy

Vahiy kavramı; kalbe gerçeği atmak, ilham etmek, seri ve süratle gelen işaret anlamına 

gelir ki, açık olmaktan daha çok gizli bildirmek anlamında bir kavramdır. Vahiy, Allah 

tarafından peygamberlere haber ulaştırmayı ifade eder.

Sevgili Peygamberimiz ilk vahyi, Ramazan ayında Hira mağarasında almıştı. O, 35 yaşın-

dan itibaren her yıl Ramazan ayında Hira mağarasına Allah’ı tefekkür etmek ve ibadet 

etmek için gidiyordu. Miladi 610 yılının Ramazan ayında, kendisi 40 yaşında iken, yine 

ibadet ve tefekkür için gittiği Hira mağarasında farklı bir durumla karşı karşıya geldi. O 

yaşadığı bu olağanüstü durumu şöyle dile getirmektedir:

“O, bana, (kendisinin) Cebrail adını taşıyan melek olduğunu, Allah’ın beni Resûlü olarak 

seçtiğini haber vermek üzere gönderildiğini bildirdi. Bana abdest almayı öğretti; bedenim 

tamamen arınmış hâle gelince, benden okumamı istedi. Ben okuma bilmediğimi söyle-

dim. Beni kollarının arasına alıp kuvvetle sıktı ve hemen bırakıp, bir defa daha okumamı 

istedi. Ben tekrar okuma bilmediğimi söyledim. Beni kucakladı ve daha da kuvvetle sıktı 

ve sonra okumamı istedi. Okuma bilmediğim cevabını verince; yeniden beni kolları arası-

na alıp, daha şiddetle sıktı ve sonra şöyle dedi: (Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 80)

İlk V hi

1 Peygamberliğin İlk Yılları
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“Yaratan Rabbinin adıyla oku! İnsanı pıhtılaşmış kandan yarattı. Oku! 

Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin, en büyük kerem sahi-

bidir...” (Alak, 96/1-5). 

Peygamberimize gelen ilk vahiylerin okuma, ilim ve kalemle ilgili olmasını 

nasıl değerlendiriyorsunuz?

Düşünelim

Peygamberimiz bu durum karşısında korkuya kapıldı, şaşırdı. Titreyerek evine döndü ve 

eşi Hz. Hatice’ye:

“Beni ört, beni ört” dedi.

Biraz sakinleştikten sonra başından geçenleri, Hz. Hatice’ye anlatarak endişelerini dile 

getirdi.

Hz. Hatice onu şu sözlerle teselli etti: 

“Sen her zaman eli açık ve cömert idin, iyilik yapardın; fakir ve muhtaçlara daima yardı-

ma koşardın. Şüphesiz ki Allah, seni şeytanın aldatmalarına uğratmayacaktır.”

Hz. Ha ti ce, onu ay nı za man da Ya hu di lik ve Hı ris ti yan lık hak kın da bil gi si olan, Tev rat ve 

İn cil’i oku yan am ca sı nın oğ lu Va ra ka b. Nev fel’e gö tür dü.

Va ra ka, Mu ham med’in (a.s.) ba şı na ge len le ri din le yin ce şöy le de di:

“Bu gör dü ğün, Al lah’ın Mu sa’ya in dir di ği Ceb ra il (Na mus)dir. Keş ke (kav mi ni) da vet 

(ede ce ğin) gün ler de genç ol sam! Keş ke ka bi le nin se ni yur dun dan çı ka ra ca ğı gün ler de 

ha yat ta bulansam” (bk. Ta be ri, Ta rih, II, 298-299; ay rı ca bk. İbn Sa’d, et-Ta ba kât, I,195). 

Hz. Hatice, Hz. Peygamber’e ilk inananlardan biriydi. O, eşinin peygamberliğine hemen 

inanmış, Allah’tan ona ne geldiyse hepsini tasdik etmiş ve her işinde ona yardımcı 

olmuştur. O sırada henüz 10 yaşlarında olan Hz. Ali de ilk inananlar halkasına katılmıştır. 

Zeyd b. Harise de ilk müminler safına katılanlardandı. Zeyd, Hz. Peygamber’in evinde 

kalıyordu. Zeyd’i, Hz. Hatice Suriye’den gelen bir tüccarın getirdiği çocuk köleler ara-

sından seçmiş, biricik eşi Muhammed (a.s.) de onu görmüş, kendisine hediye etmesini 

istemişti; daha sonra da onu azat etmiş ve peygamberliğinden evvel onu evlat edin-

mişti. Yine, Hz. Peygamber’in yakın arkadaşı Hz. Ebubekir de ev halkı dışından ona ilk 

inananlardandı. 

Peygamberimize vahiy geldiğinde Hz. Hatice’nin ona inanmasında, bir aile-

de eşler arasında bulunması gereken iletişim açısından çıkarılması gereken 

an fikir nedir?

Sıra Sizde
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1 DERSP e y g a m b e r l i ğ i n  İ l k  Y ı l l a r ı

Vahyin Kesintiye Uğraması

Hz. Peygamber, ilk vahiy olan Alâk suresinin ilk 5 ayetini aldıktan sonra, bir müddet vahiy 

alamamıştır. Bu döneme vahyin kesilmesi anlamına gelen Fetret-i Vahiy denilmiştir.

Vahyin kesinti hâlinin 3 yıla yakın sürdüğü kabul edilmektedir. Bu ara dönem, yani 

vahyin kesilmesi, Hz. Peygamber için ayrı bir şok olmuş ve kendisini çok üzmüştür. Bu 

süre içerisinde o, sık sık Mekke dışına çıkmış, ıssız bölgelerde dolaşmış, sarp kayalıklara 

çıkarak vahiy meleğini görme umuduyla çırpınmıştır.

İlk vahiyden sonra uzun bir süre vahiy gelmemesinin anlamı ne olabilir?

Düşünelim

Bu süre zarfında etrafındaki bazı kimseler de onu Allah’ın artık terk ettiğini söy le ye rek 

alay et me ye baş la mış lar dı. Ni ha yet Pey gam be ri miz şu vah yi al dı.

“Kuşluk vaktine andolsun. Sükûna erdiği zaman geceye andolsun. Rabbin 

seni ne bıraktı, ne de sana darıldı. Doğrusu ahiret senin için dünyadan 

daha hayırlıdır. Rabbin şüphesiz sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. 

Seni öksüz bulup da barındırmadı mı? Seni şaşırmış bulup, doğru yola 

eriştirmedi mi? Seni fakir bulup zenginleştirmedi mi? Öyleyse sakın öksüze 

kötü muamele etme ve sakın bir şey isteyeni azarlama. Yalnızca Rabbinin 

nimetini anlat” (Duha, 93/1-11).

Bu ayetlerle artık vahyin gerçekliği, Allah’ın onu peygamber olarak seçtiği kendisi 

için açık bir hâle gelmişti. Böylece sevgili Peygamberimizin gönlüne huzur yerleşmiş, 

Allah’ın kendisine darılmadığını ve terk etmediğini kesinlikle öğrenmişti.

Vahyin Yakın Çevreye Ulaştırılması ve İlk Müslümanlar

Peygamber Efendimiz, 

“Ey örtüye bürünen! Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Giydiklerini temiz tut. Kötü şeyleri terke 

devam et...” (Müddessir, 74/1-5) ayeti gereğince Allah’tan aldığı vahiyleri insanlara iletmek-

le görevlendirilmişti. Bu ayetler, onu, İslâm’ı tebliğ etmekle görevli kılan ilk ayetlerdir.

Muhammed (a.s.) tebliğ görevine öncelikle bireysel davetle başlamıştır. Davete ilk önce 

birlikte yaşadığı aile fertlerinden başlamıştır. Gizlilik içerisinde yürütülen ve genellikle 

daveti kabul edeceği konusunda bir şüphe bulunmayan şahıslar arasında yapılan bu 

bireysel çağrı, Hz. Peygamber’in dini yakın akrabasından başlayarak tebliğ etmesini 

emreden ayet gelinceye kadar sürdü.

“(Önce) en yakın akrabanı uyar” (Şu’arâ, 26/214).
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Böyle bir emir önceleri onu içine kapanmaya sevk etti. Zira, bu işin zorluğunun farkın-

daydı. Sonuçta akrabalarına yönelik birkaç yemek daveti düzenledi. Bu davetlerden 

birinde, Allah’ın kendisini ağır bir işle görevlendirdiğini söyledi ve bu işin ne olduğunu 

da açıkladı. Hatta bir seferinde orada bulunan amcası Ebu Leheb, ona sert tepki gösterdi 

ve küçümser bir tavırla “Bizi bunun için mi buraya çağırdın?” diyerek onunla alay etti.

Siz çok önemli bir konuda fikirlerinizi ilk önce kimlerle paylaşırsınız? Niçin?

Sıra Sizde

Vahyin Yaygınlaştırılması

Biricik Peygamberimiz artık gizlice değil, açık bir biçimde vahyi tebliğ etmekle ve tebliği 

toplumun bütününe yaymakla yükümlü kılınmıştı. Bunun üzerine Mekke’nin yerlileri 

olan Kureyşlileri İslâm’a çağırmak için Kâbe yakınındaki Safa tepesine çıkmış ve şehir 

ahalisine seslenmişti. Şehir halkı bu duyuruya kulak verdi:

O sözlerine;

“Şayet ben size şu tepenin arkasında, şehri istila etmek isteyen bir düşman ordusu gelip 

karargâh kurmuş desem bana inanır mısınız?” diyerek başlamış ve şu cevabı almıştı:

“Sen (şimdiye değin) asla yalan söylemedin, senin söyleyeceğin her şeye inanırız.”

Bunun üzerine o;

“Öy ley se Al lah’a ye min ede rim ki, na sıl uy ku ya ya tı yor sa nız, bir gün öy le ce öle cek ve 

son ra uy ku dan uya nır gi bi yi ne di ri le rek yap tık la rı nız dan he sap ve re cek si niz. Şu nu da 

iyi bi li niz ki ebe dî bir Cen net ve Ce hen nem var dır. Öl dük ten son ra iyi ler Cen net’e, kö tü-

ler Ce hen nem’e gi de cek tir. Önü müz de ki kı ya met gü nü nün aza bı ile si zi kor kut ma ya 

gö rev li yim. Al lah’ın bir li ği ne ve be nim pey gam ber ol du ğu ma iman eden ler, ken di si ni 

azap tan kur ta ra cak, et me yen ler şid det li bir ce za gö re cek tir” di ye rek on la rı Al lah’ın bir-

li ği ne inan ma ya ve ken di si ni Al lah’ın el çi si ola rak ta nı ma ya ça ğır mış tır (bk. İb nü’l-Esir, 

el-Kâ mil, II, 60-61). 

Pey gam ber Efen di miz bu sü reç te, Al lah’tan al dı ğı va hiy le ri top lu mun bü tü nü ne yay ma 

yo lun da ça ba sar f et miş, bu nun için çok yo ğun ça lış mış tır. Arap lar ara sın da yoz laş mış 

olan Al lah inan cı nı dü zelt me ye, Al lah’a şirk koş mak tan ve put pe rest lik ten uzak la şa rak 

bir olan Al lah’a inan ma ya, O’na karşı saygılı olmaya, yal nız ca O’na iba det et me ye ve 

gü zel ah lâk lı ol ma ya da vet et miş tir.

Vahyin yaygınlaştırılması sürecinde Peygamberimizin hangi zorluklarla 

karışlaştığını düşünüyorsunuz? Niçin?

Sıra Sizde
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DERSP e y g a m b e r l i ğ i n  İ l k  Y ı l l a r ı 1

Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşu

Hz. Peygamber’in İslâm’ı açıkça tebliğ etmeye başlamasın dan son ra, Ku reyş li müş rik ler 

mu ha le fet le ri ni her şe kil de gös ter me ye baş la mış lar dı. Bu du rum, Müs lü man lar için zor 

gün le rin baş la dı ğı nı ha ber ve ri yor du. Böy le si ne sı kın tı lı bir dö nem de, yi ğit lik le riy le bi li-

nen Ham za b. Ab dul mut ta lib ve Ömer b. Hat tab’ın İs lâ m’ı ka bul edi şi, bir dö nüm nok ta sı 

oluş tur muş, Müs lü man la ra ce sa ret ver miş ti. 

Hz. Hamza, Hz. Peygamber’in amcasıydı ve ondan birkaç yaş büyüktü. Hz. Hamza 

yeğenine eziyet eden Ebu Cehil’e kızmış ve yeğenini yalnız bırakmayarak Müslüman 

olmuştu. Hz. Hamza’nın Müslüman oluşu Hz. Peygamber’e ve ona inananlara güç verdi. 

Müşrikler ondan çekindikleri için Müslümanlara baskı ve şiddet uygulama konusunda 

biraz çekimser davranmaya başladılar. 

Ömer b. Hattab Kureyş’in Adiy kabilesindendi. O da Hz. Hamza gibi yiğitliği ile meş-

hurdu. İlk zamanlarda, İslâm’ın önemli muhaliflerinden birisiydi. Bir gün kılıcını yanına 

alarak o sırada tebliğ vazifesini Daru’l-Erkam’da sürdüren Hz. Peygamber’i öldürmeye 

yöneldi. Yolda Nuaym b. Abdullah’a rastladı. Nuaym ona nereye gittiğini sorunca Ömer, 

“Şu yeni bir din çıkaran, Kureyş’in düzenini bozan, ha yal le ri ni altüst eden, ilahlarına 

küfreden Muhammed’i öldürmeye gidiyorum.” dedi. Nuaym ona: “Ey Ömer! Sen kendi 

kendini aldatıyorsun. Zannediyor musun ki, sen Muhammed’i öldüreceksin de Abd-i 

Menafoğulları seni rahat bırakacaklar! Sen önce kendi ailene dön de onların durumlarını 

düzelt” dedi. Ve ona kızkardeşi Fatıma ile kocasının Müslüman olduğunu bildirdi. Ömer 

hiddetlenerek hemen kız kardeşinin evine yöneldi. Bu sırada Habbab b. Eret onlara 

Kur’an öğretiyordu. Ömer’in büyük bir hiddetle içeri girmesi ve kardeşi ile kocasını 

dövmeye başlaması üzerine bir köşeye gizlendi. Bu arada, kız kardeşi Fatıma, Ömer’e 

Müslüman olduklarını ve bundan da vazgeçmeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine Ömer, 

okuduklarının kendisine gösterilmesini istedi. Taha suresinin yazılı olduğu kâğıt kendi-

sine getirildi. Okudukları hoşuna gitmişti. O anda Habbab b. Eret gizlendiği yerden çıktı. 

Ömer, Hz. Muhammed’in bulunduğu yere gitmek istediğini söyleyerek Daru’l-Erkam’a 

yöneldi. Hz. Ömer’i kılıcını kuşanmış bir şekilde gören içeridekiler kapıyı açmakta tered-

düt gösterdiler. Ancak Hz. Hamza “iyi niyetle gelmişse bu iyiliği kendinden esirgemeyiz, 

kötü niyet ile gelmişse onu kendi kılıcıyla öldürürüz” dedi. Kapıyı açtılar. Kendisine ne 

amaçla geldiğini sordular. İnanmak için geldiğini söylediğinde, Peygamber Efendimiz 

tekbir getirdi. Hz. Ömer’in Müslüman oluşu Müslümanlar için hem bir moral kaynağı 

hem de önemli bir güç oluşturdu. 

Hz. Hamza ile Hz. Ömer’in Müslüman oluşu Müslümanlar açısından niçin 

önemlidir?

Sıra Sizde
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2 İlk İslâm Topluluğunun Dayanışması ve İlişkileri

Başlangıçta, Hz. Peygamber, kendisine uyanlara dikkatli ve ihtiyatlı olmalarını, İslâm’dan 

açıkça söz etmeyip gizli davranmalarını istemişti. Bu nedenle ibadet etmek istedikleri 

zaman kuytu yerlere giderler, kendilerini kollayan gözcüler koyarlardı. 

Allah’ın Resûlü İslâm’ı açıktan tebliğ etmeye başladıktan sonra, müşrikler onu ciddi bir 

tehlike olarak görmüşler ve ona karşı düşmanlıklarını artırmışlardı. Onun davetini engel-

lemek için her yolu denemeye başlamışlar: Onunla ve Müslümanlarla alay etmişler; bazı-

larına işkence etmişler, hatta kimilerini öldürmüşlerdi. Özellikle köleler ve himayeden 

yoksun Müslümanlar, açıkça baskı, şiddet ve işkenceye maruz kalmışlardı. 

Zor koşullar altında yaşayan ilk Müslümanlar, birbirleriyle dayanışma içerisinde hayatla-

rını sürdürmeye çaba gösteriyorlardı. Maddî imkânları yerinde olan müminler çok sayı-

da Müslüman köle ve cariyeyi bedellerini ödeyerek satın alıyor ve onları hürriyetlerine 

kavuşturuyorlardı. 

3 Hz Peygamber’e Yöneltilen İtirazlar; Gösterilen Tepkiler ve

Kur’an-ı Kerim’in Cevabı

Muhammed (a.s.)’in Mecnun, Kâhin, Sihirbaz ve Şair Olduğu 
İddiaları

İnsanlığın son peygamberi Muhammed Mustafa, Allah’tan aldığı vahiyleri ilet me ye baş-

la dı ğı an dan iti ba ren birçok it ham ve suç la ma lar la kar şı kar şı ya kal dı. İn kâr cı la rın ona 

yö nelt tik le ri eleş ti ri le rin ve if ti ra la rın ba şın da onun mec nun ol du ğu id di ası gel mek tey di. 

Kur’an-ı Ke rim bu tür den he ze yan la ra şu ayet ler içe ri sin de dik kat çek miş ve ithamları 

şid det le red de t miş tir:

“On lar: Ey  ken di si ne Ki tap in di ri len kim se! Sen mut la ka de li sin. Doğ ru lar dan 

isen me lek le ri bi ze ge tir se ne” de di ler. “Biz me lek le ri an cak ge re kin ce in di ri riz. 

O tak dir de de ce za gö re cek ler as la ge ri bı ra kıl maz lar” (Hicr, 15/6-8). 

“Ya da: “On da de li lik var” di yor lar öy le mi? Ha yır; on la ra ger çe ği ge tir miş tir, 

ama ço ğu on dan hoş lan ma mak ta dır” (Mü’mi nun 23/70).

“On la ra: “Al lah’tan baş ka tan rı yok tur” de nil di ği za man şüp he siz bü yük le-

nir ler. De li bir şa ir yü zün den tan rı la rı mı zı mı bı ra ka lım? der ler di. Ha yır; o, 

ger çe ği ge tir miş ve pey gam ber le ri doğ ru la mış tı” (Saf fat, 37/35-37).
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“Rab bi onu se çip iyi ler den kıl dı. Doğ ru su in kâr eden ler, Kur’an’ı din le dik le-

rin de ne re dey se se ni göz le riy le yı kıp de vi re cek ler di. “O de li dir” di yor lar dı. 

Oy sa Kur’an âlem ler için bir öğüt ten baş ka bir şey de ğil dir” (Ka lem, 68/ 

50-52).

“Nun; ka lem ve onun la ya zı lan la ra and ol sun ki, ey Mu ham med! Sen Rab bi-

nin ni me ti ne uğ ra mış bir kim se sin, de li de ğil sin. Doğ ru su sa na ke sin ti siz bir 

ecir var dır. Şüp he siz sen bü yük bir ah lâ ka sa hip sin dir. Han gi ni zin ak lın dan 

zoru ol duğunu yakın da sen de görecek sin, on lar da görecek ler. Doğ rusu 

senin Rab bin, yolun dan sapıtan ları çok iyi bilir; O, doğ ru yol da olan ları da 

çok iyi bilir” (Kalem 68/1-7).

Di ğer id di alar ise onun, kâhin, si hir baz ve şa ir ol du ğu yo lun day dı.

“...Ey Mu ham med! And ol sun ki, “Siz ger çek ten, ölüm den son ra di ri le cek-

si niz” de sen, in kâr eden ler: “Bu, apa çık bir si hir den baş ka bir şey de ğil dir.” 

der ler. “And ol sun ki on la rın aza bı nı sa yı lı bir sü re ye ka dar er te le sek, “Onu 

alı ko yan ne dir?” der ler. Bi lin ki on la ra azap gel di ği gün ar tık ge ri çev ril mez; 

ala ya al dık la rı şey on la rı mah ve de cek tir” (Hud, 11/7-8).

“Gö re bil dik le ri niz ve gö re me dik le ri niz üze ri ne ye min ede rim ki, Kur’an 

şe ref li el çi nin ge tir di ği söz dür. O, şa ir sö zü de ğil dir; ne az ina nı yor su nuz! 

Kâ hin sö zü de de ğil dir; ne az dü şü nü yor su nuz! Kur’an âlem le rin Rab bin den 

in di ril me dir. Eğer Mu ham med, Bi ze kar şı, ona ba zı söz ler kat mış ol say dı, Biz 

onu kuv vet le ya ka lar dık, son ra onun şah da ma rı nı ko pa rır dık. Hiç bi ri niz de 

onu ko ru ya maz dı nız. Doğ ru su Kur’an Al lah’a kar şı gel mek ten sa kı nan la ra 

bir öğüt tür” (Hak ka, 69/38-48).

Hz. Peygamber’in Okuduğu Âyetlerin İnsan Ürünü Olduğu 
İddiası

İnkârcıların temel iddialarından birisi de Kur’an-ı Kerim’in insan ürünü, beşer sözü oldu-

ğu yolundadır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim bu türden iddialara şöyle karşılık verir:
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“Ayet le ri miz on la ra açık açık oku nun ca, bi zim le kar şı laş ma yı um ma yan lar, 

Mu ham med’e: “Bun dan baş ka bir Kur’an ge tir ve ya bu nu de ğiş tir” de di ler. 

De ki: “Onu ken di li ğim den de ğiş ti re mem, ben an cak, ba na vah yo lu na na 

uya rım. Ben Rab bi me kar şı ge lir sem bü yük gü nün aza bı na uğ ra mak tan 

kor ka rım” (Yu nus, 10/15).

“Ve ya, “Onu Mu ham med uy dur du” der ler. De ki: “Eğer onu uy dur dum sa 

be ni Al lah’a kar şı hiç bir şe kil de sa vu na maz sı nız; O, Kur’an için yap tı ğı nız 

taş kın lık la rı da ha iyi bi lir. Be nim le si zin ara nız da şa hit ola rak O ye ter...” 

(Ah kâf, 46/8).

“...Bu sa de ce öğ re ti le ge len bir si hir dir. Bu Kur’an yal nız ca bir in san sö zü dür” 

de di. İş te bu ada mı ya kı cı bir ate şe yas la ya ca ğım” (Müd des sir, 74/24-26).

“On lar “Ha yır; bun lar ka rı şık rü ya lar dır”, “Ha yır,  onu uy dur muş tur”, “Ha yır; 

o şa ir dir”, “Ha yır ön ce ki pey gam ber ler gi bi o da bi ze bir mu ci ze ge tir sin” 

de di ler. On lar dan ön ce yok et miş ol duğumuz kasabalar hal kı inan madılar, 

bun lar mı inanacak lar?” (En biya, 21/5-6).

Muhammed (a.s.)’in Vahiy Alacak Özelliklere Sahip Olmadığı 
Düşüncesi

Kur’an-ı Kerim’in tanıklığıyla müşriklerin Hz. Peygamber’e yönelttiği eleştirilerden biri-

nin de, onun vahiy almaya ehil birisi olmadığı şeklindeydi. 

“İn san la ra doğ ru luk reh be ri gel di ği za man, inan ma la rı na en gel olan, sa de-

ce: “Al lah pey gam ber ola rak bir in san mı gön der di?” de miş ol ma la rı dır. De 

ki: “Yer yü zün de yer le şip do la şan lar me lek ol sa lar dı, biz de on la ra gök ten 

pey gam ber ola rak bir me lek gön de rir dik” (İs ra, 17/94).

“Şöy le de di ler: “Bu ne bi çim pey gam ber ki ye mek yer, so kak lar da ge zer? Ona, 

be ra be rin de bu lu nup uya ran bir me lek in di ril sey di ya! Ya hut ken di si ne bir ha zi-

ne ve ril sey di ve ya bes le ne ce ği bir bah çe ol say dı ya!” Bu za lim ler, ina nan la ra: “Siz 

sa de ce bü yü len miş bir ada ma uyu yor su nuz” de di ler” (Fur kan, 25/ 7-10).

“Bu Kur’an, iki şeh rin bi rin den  bir bü yük ada ma  in di ril me li de ğil miy di?” de di-

ler. Ey Mu ham med! Rab bi nin rah me ti ni on lar mı tak sim edip pay laş tı rı yor lar? 

Dün ya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik; birbirlerine 

iş gördürmeleri için kimini kimine derecelerle üstün kıldık; Rabbinin rahmeti, 

onların biriktirdikleri şeylerden daha iyidir” (Zuhruf, 43/31-32).

“Seni gördükleri zaman, Allah’ın gönderdiği elçi bu mudur?” diye alaya 

almaktan başka bir şey yapmazlar” (Furkan, 25/41).

Arafat
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Bir Peygamber Olarak Ondan Mucize Getirmesi Beklentisi

İnkârcıların Hz. Peygamber’i güç duruma düşürmek için başvurdukları yollardan birisi 

de, ondan olağanüstü olaylar meydana getirmesini istemek olmuştu. Kur’an bu konuda 

da bilgiler vermektedir:

“Şöy le de di ler: “Bi ze, yer den kay nak lar fış kırt ma dık ça sa na inan ma ya ca ğız”, 

“ve ya hur ma lık la rın, bağ la rın olup, ara la rın dan ır mak lar akıt ma lı sın.” “Ya hut 

da id dia et ti ğin gi bi, gö ğü te pe mi ze par ça par ça dü şür me li, ya da Al lah’ı ve 

me lek le ri kar şı mı za ge tir me li sin.” “Ve ya al tın bir evin ol ma lı, ya hut gö ğe 

yük sel me li sin ama ora dan oku ya ca ğı mız bir ki tap in dir mez sen, yi ne o yük-

sel me ne inan ma ya ca ğız.” “De  ki: “Fe süb ha nal lah! Ben pey gam ber olan bir 

in san dan baş ka bir şey mi yim?” (İsra, 17/90-93).

“Rab bin den Mu ham med’e bir mu ci ze in di ril se ne olur!” der ler. Ey Mu ham-

med, on la ra de ki: “Gay bı bil mek Al lah’a mah sus tur; bek le yin, doğ ru su ben 

de si zin le bir lik te bek le mek te yim” (Yu nus, 10/20).

“On lar: “Ey ken di si ne ki tap in di ri len kim se! Sen mut la ka de li sin, doğ ru lar-

dan isen,  me lek le ri bi ze ge tir se ne” de di ler. Biz me lek le ri an cak ge re kin-

ce in di ri riz. O tak dir de de, ce za gö re cek ler as la ge ri bı ra kıl maz lar” (Hicr, 

15/6-8).

“Ona Rab bin den mu ci ze ler in di ril me si ge rek mez miy di?” der ler. De  ki: 

“Mu ci ze ler an cak Rab bi min ka tın da dır. Doğ ru su ben, sa de ce apa çık bir 

uya rı cı yım.” Ken di le ri ne oku nan  bir  Ki tabı sa na in dir miş ol ma mız on la ra 

yet mi yor mu? Bun da, ina nan top lu luk için rah met ve ib ret var dır” (An ke but, 

29/50-51).

“Bi zi mu ci ze gön der mek ten alı ko yan an cak ön ce ki le rin on la rı ya lan la mış 

ol ma la rı dır. Se mud mil le ti ne o dişi deveyi açık bir mucize olarak verdik de 

onlar bu yüzden zalim oldular. Oy sa biz, mu ci ze le ri yal nız kor kut mak için 

gön de ri riz” (İs ra, 17/59).

Peygamberimize yapılan itirazlarla Arap toplumunun içinde bulunduğu 

sosyal, ekonomik vedinî ortam arasında bir ilişki var mıdır?

Sıra Sizde
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4 Müslümanlara Uygulanan İşkenceler, Sosyal Baskılar

ve Habeşistan’a Göç

Rah met ve şef kat pey gam be ri Hz. Mu ham med’in İs lâ m’ı açık ca teb liğ et me ye baş la ma-

sıy la bir lik te ken di si ne tep ki ler de ala bil di ği ne ço ğal dı. Özel lik le Mek ke’nin ile ri ge len 

li der le ri bu ko nu da çok acı ma sız dav ran dı. Ku rey ş’in ile ri ge len le ri; sev gi li Pey gam be-

ri mize mu ha le fet, en gel le me ve mey dan oku mak la ye tin me yip, Müs lü man la ra iş ken ce 

yap ma ya, on la ra ha ya tı dar edip ya şa ma yı çe kil mez hâ le ge tir me ye yel ten di ler. Ku rey şin 

ele baş la rı, her  şe ye rağ men mer ha met el çi sinin çağ rı sı nı sür dür dü ğü nü ve ina nan la rı nın 

ço ğal dı ğı nı gör dük çe bas kı la rı nı ar tır dı lar. Özel lik le fa kir ve kim se siz le rin onun çağ rı sın-

da gö nül hu zu ru bul ma la rı, Mek ke li der le ri ni en di şe ye sok tu. Bu nun için şid det yo luy la 

on la rı iman la rın dan dön me ye zor la dı lar. Am mar, ba ba sı Ya sir ve an ne si Sü mey ye, Bi lal-i 

Ha be şi ve Hab bab b. Eret gi bi yok sul ve kim se siz le re in san lık dı şı iş ken ce ler yap tı lar. 

Bu dö nem de, Hz. Pey gam ber’in biz zat ken di si de iş ken ce ve bas kı ya ma ruz bı ra kıl dı. O, 

baş lan gıç tan be ri İs lâ m’ı teb liğ için genç bir sa ha bi olan Er kam’ın evi ni mekân seç miş ti. 

Kâ be’ye ya kın Sa fa te pe si nin ete ğin de bu lu nan bu ev, hac ve um re mak sa dıy la dı şa rı dan 

ge len ler le dik kat çek me den ile ti şim ku ra bil mek için el ve riş li bir yer di. Hz. Pey gam ber 

Müs lü man lı ğı ka bul eden le ri bu ra da bil gi len di ri yor, on la ra Kur’an-ı Ke ri m’in ayet le ri ni 

öğ re ti yor ve in san la rı İs lâ ma ça ğı rı yor; mü min ler le bir lik te Rab bine iba det edi yor du.

Mek ke müş rik le ri, Hz. Pey gam ber’i en gel le mek için baş vur duk la rı yol lar dan bir so nuç 

ala ma yın ca, ona mâ ni ol ma sı ve ya onu ko ru mak tan vaz geç me si için am ca sı Ebu Ta lib’e 

baş vur du lar. 

Ebu Ta lib’e “Ye ğe nin tan rı la rı mı za ha ka ret et ti, di ni mi zi kö tü le di, bi zim akıl sız ol du ğu-

mu zu, ba ba la rı mı zın yan lış yol da ol du ğu nu söy le di. Şim di sen ya onu en gel le, ya  da 

ko ru mak tan vaz geç” di ye rek bas kı yap tı lar.

Bu nun üze ri ne Ebu Ta lib ye ğe ni ni ça ğı ra rak Ku reyş li le rin söy le dik le ri ni bil dir di. Da va-

sın dan vaz geç me si ni, ar tık me se le nin ken di si nin de al tın dan kal ka ma ya ca ğı bir nok ta ya 

gel di ği ni ifa de et ti. Bu nun üze ri ne Hz. Pey gam ber:

“Am ca! Sen de mi be ni terk et mek is ti yor sun? Ca nı mı eli al tın da tu tan Al lah’a ye min 

ede rim ki, şu ilâ hî teb liğ va zi fe mi terk et mem kar şı lı ğın da Gü ne ş’i sağ eli me, Ay’ı da sol 

eli me ver se ler, sen bi le be ni terk edip bı rak mış ol san, on la rın bu de dik le ri ni yap mam. 

Rab bim Al lah ba na ye ter!...” di ye rek top lan tı ye ri ni terk et ti. Bu nun üze ri ne Ebu Ta lib, 

ha yat ta kal dı ğı sü re ce as la ye ğe ni ni ter k et me ye ce ği ni söy le di ve ge len he ye ti ge ri gön-

der di (İb nü’l-Esir, el-Kâ mil, II, 63-64).

Peygamberimizin amcasına verdiği cevap onun hangi özelliğini gösterir?

Düşünelim
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Müş rik ler bun dan so nuç ala ma yın ca, biz zat Hz. Pey gam ber’e baş vu ra rak ba zı tek lif ler-

de bu lun du lar. Ön de ge len ler den Ut be b. Re bia, Hz. Pey gam ber’in ya nı na gi de rek ona 

şöy le de di:

“Mu ham med! Se ni her za man için akıl lı, iyi likse ver ve kal be ya kın bir kim se ola rak bi lir 

ve ta nı rız. Se ni hiç kim se ye bir kö tü lük ya par ken gör me dik, şe hir aha li si üze rin de se nin 

ga ip ten ver di ğin ha ber le rin ne de re ce he ye can ve kar ga şa ya rat tı ğı nı sa na tek rar ede-

cek de ği lim. Ba na sa mi mi yet le söy le! Bü tün bun lar dan mak sat ve ni ye tin ne dir? Aca ba 

pa ra mı ar zu edi yor sun? Ben sa na te mi nat ve ri yo rum ki, şe hir sa na is te di ğin ka da rı nı 

top la yıp ve re cek tir. Aca ba ka dın mı is ti yor sun? Ken di ne ha nım ola rak şeh rin en gü zel 

kız la rı nı seç al!... Emin ol ki, se ni mem nun et mek için her şe yi yap ma ya ka rar ver dik. Aca-

ba sen ba şı mı za geç mek mi is ti yor sun? Yi ne biz se ni en ulu baş ka nı mız ola rak seç me ye 

ha zır va zi yet te yiz; an cak bir şart la: Sa hip ol du ğu muz di ne ve de ğer le ri mi ze sal dı rıp, 

bun la rı sars ma! Es ki den ata la rı mı zın tap tı ğı ve bi zim de şim di tap tı ğı mız put la rın ebe dî 

ce hen nem ate şi ne atı la cak la rı nı söy le me!” 

Da ha da ile ri gi de rek şu iğ ne li sö zü de söy le yip ko nuş ma sı nı bi tir di: “Şa yet ken di ni has ta 

his se di yor san, sa na be den ve ru hu nu iyi leş ti re cek en iyi ba kı cı lar bu la lım, şu ka da rı var 

ki, biz şe hir de top lu lu ğu muz için de ka rı şık lık ve sür tüş me le rin or ta ya çık ma sı nı is te mi-

yo ruz.” 

Hz. Pey gam ber, ce vap ola rak ona Kur’an’dan ba zı ayet ler oku du:

“Hâ Mîm. Bu Kur’an, Rah mân ve Ra hîm olan Al lah’tan in di ril me dir. Bu, bi len 

bir top lum için Arap ça bir Kur’an ola rak âyet le ri ge niş çe açık lan mış bir 

ki tap tır. Müj de le yi ci ve uya rı cı ola rak gön de ril miş tir. Fa kat on la rın ço ğu yüz 

çe vir miş tir. Ar tık on lar işit mez ler.

De di ler ki: “(Ey Mu ham med!) Bi zi ça ğır dı ğın şe ye kar şı kalp le ri miz ör tü ler 

içe ri sin de dir. Ku lak la rı mız da bir ağır lık, se nin le bi zim ara mız da da bir per de 

var dır. O hâl de sen (is te di ği ni) yap, şüp he siz biz de (is te di ği mi zi) ya pa ca ğız.”

De ki: “Ben de an cak si zin gi bi bir in sa nım. Fa kat ba na ilâ hı nı zın yal nız ca bir 

tek ilâh ol du ğu vah ye di li yor. Ar tık O’na yö ne lin ve O’ndan ba ğış lan ma di le-

yin. Al lah’a or tak ko şan la rın vay hâ li ne!” On lar ze kâ tı ver me yen kim se ler dir. 

On lar ahi re ti de in kâr eder ler. Şüp he siz iman edip sa lih amel ler iş le yen ler 

için ise ke sin ti siz bir mü kâ fat var dır.
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De ki: “Siz mi ye ri iki gün de (iki ev re de) ya ra ta nı in kâr edi yor ve O’na or tak-

lar ko şu yor su nuz? O, âlem le rin Rab bi dir.” O, dört gün için de (dört ev re de), 

yer yü zün de yük se len sa bit dağ lar ya rat tı, ora da bol luk ve be re ket mey da-

na ge tir di ve ora da rı zık ara yan la rın ih ti yaç la rı na uy gun ola rak rı zık lar tak dir 

et ti. Son ra du man hâ lin de bu lu nan gö ğe yö nel di; ona ve yer yü zü ne, “İs te-

ye rek ve ya is te me ye rek ge lin” de di. İki si de, “İs te ye rek gel dik” de di ler.

Böy le ce on la rı, iki gün de (iki ev re de) ye di gök ola rak ya rat tı ve her gö ğe 

ken di işi ni bil dir di. En ya kın gö ğü kan dil ler le süs le dik ve onu ko ru duk. İş te 

bu, mut lak güç sa hi bi ve hak kıy la bi len Al lah’ın tak di ri dir. Eğer yüz çe vi rir-

ler se, on la ra de ki: “Ben si zi Âd ve Se mud ka vim le ri ni çar pan yıl dı rım gi bi 

bir yıl dı rı ma kar şı uyar dım.” (Fussilet, 41/ 1-13).

Peygamberimiz, Utbe b. Rebia’nın tekliflerine Kur’an ayetleri okuyarak 

cevap veriyor. Peygamberimizin okuduğu ayetlerle verilmek istenen temel 

mesaj nedir?

Düşünelim

Ut be b. Re bia, din le di ği bu ayet ler kar şı sın da şa şır dı ve Hz. Pe gam ber’e bu oku ma yı dur-

dur ma sı için yal var dı, son ra ora dan âde ta ka ça rak Ku reyş li le rin bek le mek te ol du ğu ye re 

git ti ve on la ra şöy le de di: “Ne is ter se niz öy le ya pın, çün kü bu iş be nim hal le de bi le ce ğim 

bir iş de ğil...” (Ha mi dul lah, İs lâm Pey gam be ri , I, 109-111).

Zu lüm, iş ken ce ve sos yal bas kı nın Mek ke’de sü rü yor ol ma sı; Hz. Pey gam ber’in de bu 

ya şa nan la rı ön le me imkânı nın ol ma ma sı, onu baş ka ara yış la ra yö nelt ti. O, mü min le re şu 

öne ri de bu lun du: “Şa yet is ter se niz ve ya pa bi lir se niz, Ha be şis tan’a sı ğı nın! Çün kü ora da 

ül ke sin de kim se ye zul me dil me yen bir hü küm dar iş ba şın da dır, ora sı bir doğ ru luk ül ke si-

dir, Al lah iş ler de bir ko lay lık ve re ne ka dar ora da otu rup ka lın” (Ha mi dul lah, age, I, 117).

Bu öne ri üze ri ne Müs lü man lar dan bir grup Ha be şis tan’a göç et me ye ka rar ver di. Ha be-

şis tan’a ilk göç pey gam ber li ğin be şin ci yı lın da Re cep ayın da mey da na gel miş tir (615 yı lı) 

ve dör dü ka dın on  biri er kek ol mak üze re on  beş ki şi den olu şan bir ka fi le Ha be şis ta n’a 

doğ ru yo la çık mış tır. İç le rin de Hz. Os man ve sev gi li Pey gam be ri mi zin kı zı olan eşi Ru ki ye 

de var dı. 

Müş rik le rin iş ken ce le ri nin da ha da art ma sı üze ri ne ilk ka fi le yi bir yıl ka dar son ra ikin ci 

ka fi le ta kip et miş tir. Ca fer b. Ebi Ta lib’in baş kan lı ğın da sek sen iki er kek ve on se kiz ka dın-

dan olu şan bir grup la Ha be şis tan’a ikin ci hic ret ger çek leş ti ril di.

Mek ke li ler, Ha be şis tan’a göç eden Müs lü man la rın Mek ke ’yi terk et me le rin den kay gı lan-

mış lar ve Amr b. As ve Ab dul lah b. Ebu Re bia’yı el çi ola rak gö rev len dir miş ler di. On lar 

Ne ca şi’ye mu ha cir le ri ge ri gön der sin di ye bol he di ye ler sun muş lar dı. An cak Ne ca şi 

mu ha cir le ri el çi le re tes lim et me miş ti. Da ha son ra, mu ha cir ler den ba zı la rı çe şit li za man 

di lim le rin de ken di is tek le riy le Mek ke’ye ve Me di ne’ye dön müş, son ka fi le, hicretin 

7./628 yı lın da Me di ne’ye ulaş mış tı. 

peygamberim.pdf   39 28.09.2010   11:15:21



39

DERSM ü s l ü m a n l a r a  U y g u l a n a n  İ ş k e n c e l e r ,  S o s y a l  B a s k ı l a r  v e  H a b e ş i s t a n ’ a  G ö ç 4

Müslümanların Habeşistan’a hicret etmeleri, güçlülerin zayıflamasına 

neden olmaz mıydı? Niçin göç etmiş olabilirler?

Düşünelim

Mek ke Hal kı nın İna nan la ra Uy gu la dı ğı Boy kot 

İn san lı ğın son peygm be ri Mu ham med (a.s.)’in pey gam ber lik çağ rı sın dan vaz geç me si 

için sar f e di len bü tün ça ba la ra, Müs lü man la rın bu inanç tan ay rıl ma la rı için ya pı lan tüm 

iş ken ce le re rağ men, Ha be şis tan’a göç eden le rin ia de edil me si için Ha beş Hü küm da rı na 

gön de ri len el çi nin de ret ce va bı al ma sı, Mek ke li le ri Hz. Pey gam ber’in da ve ti ni dur dur-

ma nok ta sın da da ha fark lı ara yış lar içe ri si ne sok tu. Mek ke li müş rik ler, bu bağ lam da 

Pey gam ber (a.s.)’in ka bi le si nin top lum dı şı bı ra kıl ma sı na, on la ra boy kot uy gu lan ma sı na 

ka rar ver di ler. 

Bu ka ra ra bağ lı ola rak Ha şi mo ğul la rı ai le si ile ko nu şul ma sı nı, on lar la bir lik te otu rul ma-

sı nı, on lar dan kız alıp ve ril me si ni, ti ca ri iliş ki de bu lu nul ma sı nı ve ay rı ca Hz. Pey gam ber’i 

öl dü rül mek üze re ken di le ri ne tes lim edi lin ce ye ka dar on lar la bir ba rış ve eman (hi ma ye) 

an laş ma sı ya pıl ma sı nı ya sak la yan bir ka rar al dı lar. Bu ka ra rı ya zı lı hâle ge ti re rek Kâ be’ye 

as tı lar.

Alı nan bu ağır ka rar lar üze ri ne Ebu Ta lib, Mu ham med (a.s.)’i ve ai le si ni ya nı na ala rak 

da ha gü ven de ola cak la rı na inan dı ğı Ebu Ta lib ma hal le si ne (Şi’b u Ebi Ta lib) ta şın dı. 

Ebu Le heb ve ai le si ha riç, Ha şi mo ğul la rı na men sup Müs lü man ve müş rik le rin tü mü bu 

ma hal le de top lan dı. Tec rit edil miş bir tarz da ve sos yal, eko no mik bir boy kot al tın da 

bu ra da ya şa mak zo run da bı ra kı lan bu in san lar, son de re ce zor şart lar al tın da ha yat-
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la rı nı sür dü rü yor lar dı. Mek ke li müş rik ler alı nan ka rar la rı uy gu la mak için dü zen li bir 

şe kil de ça lı şı yor, Ha şi mo ğul la rı nın ya şa dı ğı bu ma hal le yi kont rol al tın da tu tu yor lar dı. 

Ha şi mo ğul la rı sa vaş ma nın ya sak ol du ğu ha ram ay lar da (Zil ka de, Zil hic ce, Re ceb, Mu har-

rem) dı şa rı dan ge len ha cı lar dan yi ye cek sağ la ma ya ça lı şı yor lar dı. Mek ke hal kın dan da 

Müs lü man la ra acı yan, on la ra sı ğın dık la rı va di de yi ye cek ler ulaş tı ran ba zı ki şi ler var dı. 

Bu ki şi ler den bi ri de Hi şam b. Amr idi. Hz. Pey gam ber ve ar ka daş la rı nın çek tik le ri ezi-

yet ler da ya nıl maz bo yut la ra va rın ca, Hi şam, Zü heyr b. Ebî Ümey ye’nin ya nı na gi de rek 

bu am bar go nun kal dı rıl ma sı nı is te di. Bu iki şa hıs söz leş me yi ip tal et mek ve bu ko nu da 

baş ka la rı nın da des te ği ni al mak üze re an laş tı lar. Mu tim b. Adiy, Ebu’l-Buh te ri b. Hi şam 

ve Ze ma b. Es ved de on la ra ka tıl dı. Er te si gün de Zü heyr Kâ be’ye gi de rek hal ka Ha şi mo-

ğul la rı na kar şı ya pı lan boy ko tun so na er di ril me si için çağ rı da bu lun du. Ebu Ce hil gi bi 

ba zı şa hıs lar iti raz da bu lun du lar sa da so nuç ta bu ki şi le rin ça ba la rıy la, mi la di 616 yı lın da 

baş la yıp üç yıl ka dar sü ren bu sos yal, psi ko lo jik ve eko no mik boy kot kal dı rıl mış ol du.

Müslümanlara uygulanan boykotun onlar üzerinde olumlu mu, olumsuz 

mu etkileri olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?

Düşünelim

Boy ko tun So nu ve Hü zün Yı lı

616 yı lın da baş la yıp 619 yı lı na ka dar üç yı la ya kın bir sü re ile Mek ke li le rin, Ha şi mo ğul-

la rı na kar şı sür dür dü ğü boy ko tun so na er me sin den kı sa bir sü re son ra, Hz. Pey gam ber, 

ko ru yu cu su olan ve her ko şul da ya nın da yer alan am ca sı Ebu Ta lib’i ve çok sev di ği, her 

şe yi ni pay laş tı ğı sev gi li eşi Hz. Ha ti ce’yi kay bet ti. Çok kı sa ara lık lar la mey da na ge len bu 

iki ölüm ola yı, onu son de re ce üz dü. Bu iki ölüm ola yı nın mey da na gel di ği yıl, İs lâm ta ri-

hi ne “Hü zün yı lı” ola rak geç miş tir. 

Ta if’e Yol cu luk

Hz. Pey gam ber’in du ru mu, Mek ke’ de git tik çe da ha kö tü bir hâl al mak tay dı. Ebu Ta lib 

ve Hz. Ha ti ce’nin ölü mün den son ra Mek ke’de Müs lü man lar üze rin de ki bas kı lar ar ta rak 

de vam et me ye baş la dı. Bu şart lar al tın da Pey gam ber Efen di miz, Mek ke dı şın da ken-

di si ne sı ğı nı la cak bir yer ara ma ya ka rar ver di. Bu nun için de Ta if’i dü şün dü. Ta if, ba zı 

önem li fark lı lık la ra rağ men, Mek ke’nin kü çük bir kop ya sı gi biy di. Ta if, özel lik le Ye men’le 

ya kın iliş ki le ri olan bir ti ca ret mer ke zi idi. Sağ lık lı bir ha va sı var dı ve ve rim li bir böl gey di. 

Ta if’in yer le şik hal kı Sa kif ka bi le si idi. Mek ke li zen gin le rin ço ğu nun Ta if’te ara zi le ri var dı 

ve bun la rı yaz lık din len me ye ri ola rak kul la nır lar dı. Ay rı ca Pey gam ber (a.s.)’in men sup 

ol du ğu Ha şi mo ğul la rı ka bi le si nin de Ta if’le ya kın iliş ki le ri var dı. 

Pey gam be ri miz, Ebu Ta lib’in ölü mün den son ra ken di si ne kar şı git tik çe ar tan kö tü 

mu ame le den do la yı pey gam ber li ği nin onun cu yı lın da (m. 620) Şev val ayı nın son la-
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rı na doğ ru, Ta if’e bir ko ru yu cu ara ma ya ve ye ni ta raf tar lar ka zan ma ya git ti. O, Mek-

ke’yi giz li ce terk edip ya ya ola rak Ta if’e yö nel di. Muh te me len ya nın da ev lat lı ğı Zeyd b. 

Ha ri se de bu lu nu yor du. 620 yı lı nın Şev val ayın da ger çek leş ti ri len Ta if’e yol cu luk, Hz. 

Pey gam ber’in Ta if’in ile ri ge len ve ken di siy le ak ra ba lık bağ la rı na sa hip üç baş kan ile 

gö rüş me siyle so nuç lan dı. Bu gö rüş me ler de Al lah’ın elçisi ol duk ça sert bir mu ame leyle 

kar şı laş tı. O ka dar ki, on dan şeh ri he men terk et me si ni is te di ler ve ken di siy le alay cı bir 

tarz da ko nuş tu lar. Üs te lik şeh rin ayak ta kı mı nı kış kır ta rak, ona taş lar at ma ya teş vik et ti-

ler. Al lah’ın son el çi si, ya ra lı bir şe kil de zor luk lar içe ri sin de Ta if dı şın da Mek ke li le re ait 

bir bağ evi ne sı ğın dı. Bu ra da dost luk gör dü, ken di si ile il gi le nil di. Bu ra da bir sü re din-

len dik ten son ra Mek ke’ye dön mek üze re yo la çık tı. Yor gun bir şe kil de Mek ke’nin et ra fı nı 

çe vi ren te pe le re var dı. Ebu Le heb, ken di si ni Mek ke’ye gi re mez ilan et miş ti. Bu yüz den 

şeh re gi re bil mek için ken di si ni hi ma ye ede cek bi ri ni ara dı. Mut’im b. Adiy onu hi ma ye-

si ne al dı. Ya nı na oğul la rı nı da ala rak Hz. Pey gam ber’i kar şı la ma ya git ti. 

Peygamberimizin Taif’te karşılaştığı olumsuz durum karşısındaki tutumu 

ve söyledikleri konusunda bir araştırma yapınız. Yaptığınız araştırmadan 

hareketle Peygamberimizin ahlâki özelliklerinden hangilerinin ön plana 

çıktığını belirtiniz.

Araştıralım - Öğrenelim

Hz. Pey gam ber, ön ce Kâ be’yi ta vaf ede rek iki re kat na maz kıl dı ve ora dan evi ne git ti. 

5 Gece Yolculuğu (İsra)

Hz. Pey gam ber açık teb li ği nin baş lan gı cın dan be ri tep ki ler le kar şı laş mış, za man za man 

bü yük sı kın tı lar ya şa mış tı. Üç yı la ya kın sü ren sos yal, psi ko lo jik ve eko no mik boy ko tun 

ar dın dan ken di si ni ko ru yup kol la yan am ca sı Ebu Ta lib’i, ar ka sın dan da sev gi li eşi Hz. 

Ha ti ce’yi kay bet me si, onun üzün tü sü nü da ha da ar tır mış tı. Bu olum suz şart lar al tın da 

yö nel di ği Ta if’te de iyi kar şı lan ma yın ca sı kın tı sı iyice artmıştı. İş te bu sı kın tı lı ve üzün tü-

lü gün le rin den bi rin de, bir ge ce vak ti Al lah, onu Mes cid-i Ha ram’dan Mes cid-i Ak sa’ya 

gö tür dü. Bu ge ce yol cu lu ğu “İs ra” ola rak ad lan dı rıl mak ta dır ve Kur’an-ı Ke rim’de bu 

ha di se den sö z e den su re nin adı da “İs ra” su re si dir. 
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“Ku lu Mu ham med’i ge ce le yin  de lil le ri mi zi  gös ter mek için, Mes cid-i 

Ha ram’dan, çev re si ni mü ba rek kıl dı ğı mız Mes cid-i Ak sa’ya  gö tü ren Al lah,  

nok san sı fat lar dan mü nez zeh tir. Şüp he siz ki O, çok iyi işi tir ve çok iyi gö rür” 

(İs ra, 17/1).

Kay nak la rı mı zın ifa de et ti ği gi bi, bu ge ce de, ay nı za man da Pey gam be ri mizin gö ğe yük-

se li şi (Mi’rac) ola yı vu ku bul muş ve beş va kit na maz Mi’rac’da farz kı lın mış tır.

Allah Teâla Peygamberimize niçin böyle özel bir tecrübe yaşatmıştır?

Sıra Sizde

6 Medinelilerle Görüşme ve Akabe Antlaşmaları

Hz. Pey gam ber, ya şa dı ğı bü tün olum suz luk la ra rağ men, çağ rı sı nı sür dü rü yor, Mek ke 

dı şın da ki böl ge le re git mek üze re eman (hi ma ye-ko ru ma) ant laş ma la rı yap ma ya ça lı şı-

yor du. O, bu amaç la 15 ka dar ka bi le tem sil ci si ne baş vur muş, an cak ka bul gör me miş ti. 

Pey gam ber li ği nin 11. yı lın da Mek ke’ye ge len ha cı lar la gö rüş mek için ya ban cı ka fi le le ri 

do laş ma ya baş la mış tı. 620 yı lın da hac dö ne min de İslâm’ı anlatma faaliyetlerini sürdürür-

ken Aka be mev ki in de Yes ribli (Me di neli) Haz rec ka bi le si ne men sup al tı ki şiyle kar şı laş tı. 

On la ra, İs lâ m’ı an la ta rak Müs lü man ol ma ya ça ğır dı. On lar da bu çağ rı yı ka bul et ti ler.

Bu şa hıs lar Es’ad b. Zü ra re, Avf b. Ha ris, Ra fi b. Ma lik, Uk be b. Amir ve Ca bir b. Ab dul lah 

ad lı şa hıs lar dı. 

Er te si yıl hac dö ne min de ay nı yer de bu luş ma sö zü ver di ler. Hazrecli bu altı kişi İslâm’ı 

Medine’de yaymaya başladılar. 

Bir yıl son ra ki hac döneminde (621 yı lın da) Hz. Pey gam ber le bir ön ce ki yıl Aka be’de gö rü-

şen al tı ki şi nin de yer al dı ğı onu Haz rec li, iki si Evsli on iki ki şi onun la bu luş tu lar. Bu on iki 

ki şi Hz. Pey gam ber’e, hiç bir şe yi Al lah’a or tak koş ma ya cak la rı na, hır sız lık ve zi na yap ma-

ya cak la rı na, ço cuk la rı nı öl dür me ye cek le ri ne, if ti ra et me ye cek le ri ne, emir le ri ne uya cak la-

rı na da ir söz ver di ler. Bu bu luş ma ve söz leş me ye “Bi rin ci Aka be Bi atı” adı ve ri lir. 

Peygamberimiz, bu ge len he yet le bir lik te Kur’an’ı iyi bi len gü ve ni lir sa ha bi Mu’sab b. 

Umeyr’i Me di ne’ye gön der di. Er te si yıl içe ri sin de Mu’sab b. Umeyr’in gay ret le ri so nu-

cun da Me di ne’de Müs lü man la rın sa yı sı önem li öl çü de art mış, he men he men her ka bi-

le den ba zı kim se ler Müs lü man ol muş tu. Er te si yıl 622 yı lı hac dö ne min de Me di ne li ler 

500 ki şi lik bir hac ker va nı nı Mek ke’ye gön der miş ler di. Bun lar ara sın da 73 er kek, 2 ka dın, 
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75 Müs lü man var dı. Bun lar yi ne Aka be’de bir ge ce vak ti Hz. Pey gam ber’ le bu luş mak 

üze re söz leş ti ler. Ko nak la dık la rı yer de, et ra fın dik ka ti ni çek me mek için kü çük grup lar 

hâlin de yo la çık tı lar. Pey gam ber (a.s.), am ca sı Ab bas’la bir lik te ora day dı. Ab bas, he nüz 

o dö nem de İs lâm’ı ka bul et me miş ti an cak, o ye ğe ni ni se vi yor ve onu ak ra ba lık ne de niy-

le ko ru yor du. Ya pı lan bu gö rüş me ler de “Mek ke’de zor du rum da olan Müs lü man la rın 

Me di ne’ye hic re ti” ko nu su ele alın dı.

Hz. Mu ham med on la ra:

“Şeh ri ni ze gel di ğim de ba na her yön den yar dım ede ce ği ni ze, ka dın la rı nı zı ve ço cuk la rı-

nı zı ko ru du ğu nuz gi bi be ni de ko ru ya ca ğı nı za söz ve ri niz” de di.

On lar şu ce va bı ver di ler:

“Evet, se ni ger çek din le gön de ren Al lah’a andol sun ki, ka dın la rı mı zı ve ço cuk la rı mı zı 

ko ru du ğu muz her şey den se ni de ko ru ya ca ğız” (bk. İbn Hi şam, II, 54,55,56,64).

Bu top lu luk bu ra da Hz. Pey gam ber’e yal nız ca ita at et mek de ğil, ay nı za man da zor 

za man da onun la bir lik te mü ca de le ede cek le ri ne de ye min et ti ler. Hz. Pey gam ber, on lar-

dan ken di ara la rın da baş kan lık yap mak üze re 12 tem sil ci seç me le ri ni is te di. Bu nun üze-

ri ne on lar, 3’ü Evs, 9’u Haz rec’ten 12 tem sil ci seç ti ler. So nuç ola rak ikin ci “Aka be Bi atı” 

adı nı alan bu ant laş may la Me di ne’ye göç (hic ret) ka rar laş tı rıl mış ol du. Ku reyş, ken di le ri 

için düş man ca gö zü ken bu gö rüş me ler hak kın da ba zı şey ler işit ti ise de, bu nu doğ ru la-

ya ma dı lar. Ar dın dan Hz. Pey gam ber ar ka daş la rı nı Me di ne’ye git me le ri için teş vik et me-

ye baş la dı.

Me di ne, Hz. Pe ygam ber’in hic ret et me sin den ön ce Yes rib adıy la anıl mak tay dı. Onun la 

bir lik te, Me di ne tu’n-Ne bi (Pey gam be rin şeh ri) adı nı ala rak kı saca Medine diye anılmaya 

başladı. Yesrib’in yerleşik halkı, Güney Arabistan kökenli Arap Evs ve Hazrec kabileleriyle 

Kurayza, Kaynuka ve Nadir kabilelerinden oluşan Yahudilerdi.

7 Medine’ye Hicret

Me di ne li ler le Aka be’de 622 yı lının Zil hic ce ayın da ger çek leş ti ri len ve Mek ke li Müs lü-

man la rın Me di ne’ye hic ret et me si ka ra rı alı nan bu ant laş ma dan son ra, Mek ke li Müs-

lü man lar kü çük grup lar hâlin de Me di ne’ye git mek üze re yo la çık ma ya baş la dı lar. Kı sa 

za man içe ri sin de Mek ke’de Hz. Pey gam ber, Hz. Ebu be kir ve bun la rın ai le le ri, Hz. Ali ve 

ba zı ne den ler le hic ret et me ye im kân bu la ma yan bir kaç ki şi den baş ka Müs lü man kal ma-

mış tı.

Mek ke’nin ile ri ge len müş rik le rin den bir grup, Müs lü man la rın Me di ne’ye göç et me si nin 

peygamberim.pdf   44 28.09.2010   11:15:21



P E Y G A M B E R L İ K :  M E K K E  D Ö N E M İ222

44

ÜNİTE

ya rat tı ğı du ru mu gö rüş mek ve Hz. Pey gam ber’e kar şı ta kı nı la cak tav rı tes pit et mek üze-

re bir top lan tı dü zen le di. Zi ra Müs lü man la rın Me di ne’ye hic re ti Ku reyş li le ri son de re ce 

ra hat sız et miş ti. Bu du rum, bir de Pey gam be ri mi zin Me di ne’ye hic ret edip, ora yı güç lü 

bir mer kez hâli ne ge tir me si ola sı lı ğı nı or ta ya çı ka rı yor du ki, bu du rum en di şe le ri da ha 

da ar tı yor du. Fark lı yak la şım la rın ile ri sü rül dü ğü bu top lan tı da, bu yak la şım la rın stra te-

jik olup ol ma dı ğı üze rin de du rul du: Şa yet Hz. Mu ham med şe hir den sü rü lüp çı ka rı lır sa, 

git ti ği yer de ta raf tar top la ya cak, bu da Mek ke li le ri zor du rum da bı ra ka cak tı. So nuç ta 

Ebu Ce hil’in önerisi ka bul edil di: Bu na gö re; her ka bi le den bir ki şi ol mak üze re bir grup 

genç, Al lah’ın el çi si ne kı lıç la rıy la ay nı an da sal dı ra cak lar, böy le ce de kan da va sı gü dü le-

me ye cek ti. 

Bu top lan tı da alı nan su ikast ka ra rı nı, Hz. Pey gam ber’in ha la la rın dan Ra ki ka duy muş ve 

ken di si ne du ru mu ha ber ver miş ti. Pey gam ber (a.s.), hiç va kit ge çir me den Ebu be kir’in 

ya nı na git ti ve ona su ikast ile il gi li duy duk la rı nı ha ber ve re rek, şeh ri terk et me ko nu-

sun da al dı ğı ka ra rı bil dir di. Hz. Ebu be kir böy le bir du ru ma ha zır lık lıy dı. Böy le ce ge ce nin 

geç bir sa atin de he men şeh rin dı şın da yük se len Sevr da ğın da ki bir ma ğa ra da bir lik te 

sak lan mak ve ora dan yo la çık mak üze re an laş tı lar. Hz. Ebu be kir, yol da ken di le ri ne reh-

ber lik ede cek müş rik reh ber-de ve ci Ab dul lah b. Uray kıt ile de an la şa rak yol ha zır lık la rı nı 

ta mam la dı. 

Müslümanların Medine’ye hicretini hazırlayan sebepleri listeleyiniz.

Sıra Sizde

Me di ne Yol cu lu ğu

Hz. Pey gam ber, Mek ke li le rin ken di si ni uyu yor san ma la rı için Hz. Ali’yi ken di ya ta ğı na 

ya tır dı ve son ra da gö zük me den dı şa rı çık tı. Ebu be kir’in ya nı na git ti. Be ra ber ge ce ya rı-

sı Mek ke’nin beş ki lo met re gü ney ba tı sın da bu lu nan Sevr da ğın da ki ma ğa ra ya git ti ler. 

Me di ne ku zey de ol du ğu hâl de, gü ne ye yö nel me le ri şüp he çek me me le ri için uy gu la nan 

bir stra te jiy di. Ma ğa ra da üç gün üç ge ce kal dı lar. 

Di ğer yan dan Ku reyş li ler, sa bah le yin onun ya ta ğın da Hz. Ali’nin yat tı ğı nı gö rün ce şa şır-

dı lar ve bu du ru ma kız gın lık gös ter di ler. Her ta raf ta onu ara ma ya ko yul du lar ve hat ta 

onu bu la na yüz de ve ödül vaat et ti ler. Mek ke ve ci va rı dik kat li bir şe kil de aran ma ya 

baş lan dı. İçlerinden bir grup onun Hz. Ebu be kir’le bir lik te sak lan dı ğı ma ğa ra nın önü-

ne ka dar gel di. Hz. Ebu be kir bu du rum dan en di şe len di. Pey gam ber (a.s.) ona “Üzül me! 

Allah bi zim le be ra ber dir” de di (Tev be, 9/40).

Kur’an Hz. Ebu be kir’in en di şe si ni ve Al lah’ın bu zor du rum da on la ra yar dım et ti ği ni şöy le 

bil dir mek te dir:

peygamberim.pdf   45 28.09.2010   11:15:21



45

DERSM e d i n e ’ y e  H i c r e t 7

“Muhammed’e yardım etmezseniz, bilin ki inkâr edenler onu Mekke’den 

çıkardıklarında mağarada bulunan iki kişiden biri olarak  Allah ona yardım 

etmişti. Arkadaşı (Ebubekir’e) “Üzülme, Allah bizimledir” diyordu. Allah da 

ona güven vermiş, görmediğiniz askerlerle onu desteklemiş, inkâr edenle-

rin sözünü alçaltmıştı...” (Tevbe, 9/40).

Ara ma lar gev şe yin ce ye ka dar üç gün üç ge ce bu ma ğa ra da kal dı lar. Üçün cü gü nün 

so nun da Hz. Ebu be kir’in ço ba nı Amir b. Fü hey re ile reh ber-de ve ci Ab dul lah b. Uray kıt 

ma ğa ra ya iki de ve ile bir lik te gel di ler ve böy le ce dört ki şi lik kü çük ker van Me di ne’ye 

doğ ru yo la çık tı. Me di ne’ye gi der ken, ana yol ter cih edil me miş, da ha sa pa ve ta li yol lar 

ta kip edi le rek ara ara ana yol dan da gi dil miş ti. 

İlk Mes cit

Pey gam ber (a.s.) ve be ra be rin de ki ler, Re biu’lev vel’in on ikin ci gü nü (24 Ey lül 622) 

Me di ne’ye üç mil uzak lık ta bu lu nan Me di ne va ha sı nın ke na rın da ki Ku ba’ya var mış lar dı. 

Onlar, bu ra da kendilerini bek le yen Me di ne li bir top lu luk ta ra fın dan se vinç le kar şı lan dı-

lar. Dört gün ka dar Ku ba kö yün de, Amr b. Avf oğul la rı nın ka bi le re is le rin den Kül süm b. 

Hidm’in evin de mi sa fir kal dı lar. Bu sü re zar fın da ol duk ça sa de bir tarz da, son ra dan ilk 

mes cit ola rak ün le nen Ku ba Mes ci di in şa edil di. Bu ara da Mek ke’de bı ra kı lan Hz. Ali de 

on la ra ye tiş ti.

 İlk Cu ma ve İlk Hut be 

Sev gi li Pey gam be ri miz ve ya nın da ki ler, Ku ba’da dört gün kal dık tan son ra Cu ma gü nü 

Me di ne’ye ha re ket et ti ler. Ra nu na Va di sin de ilk Cu ma na ma zı kı lın dı ve ilk hut be okun du: 

“Ey insanlar!... 

Her şeyden önce kendi nefislerinizi düşününüz: Şunu biliniz ki, sizlerden biri 

ölür de, geride bıraktığı sürüyü çobansız kor ve ne bir aracı ve ne de bir tercü-

mana ihtiyacı olan Rabbi ile karşılaştığında, Allah ona: “Sana benim gönder-

diğim Resulüm gelmedi mi? Ben sana çok mal-mülk vermedim mi? O hâlde 

bana ne getirdin?” diye sorması üzerine o adam sağına bakar, soluna bakar ve 

(kendisini kurtaracak) kimseyi göremez ve önünde durup duran Cehennem’i 

görür. O hâlde buna göre, sizlerden kim bir hurma tanesiyle bile olsa, kendini 

bu (ateşten) korumak istiyorsa, bunu versin. Sadaka olarak verecek hiçbir şeyi 

bulunmayanlar ise, tatlılık ve iyilikle bir söz söylesinler; çünkü Allah tarafından 

bir iyilik, sahip olduğu değerin on ila yüz misli ile mükâfatlandırılır. Allah’ın sela-

mı üzerinize olsun” (İbn Hişam, II, 107-108; Hamidullah, age, I, 190).

Na maz dan son ra Me di ne’ye doğ ru yo la de vam edil di ve bir müd det son ra da Me di ne’ye 

va rıl dı. 
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İlk hutbede değinilen temel ilkeler nelerdir?

Sıra Sizde

Hic re tin Sos yal, Kül tü rel ve Ta ri hî Yan sı ma la rı

Müs lü man la rın Mek ke’den Me di ne’ye hic ret le ri İs lâm ve in san lık ta ri hi nin dö nüm nok-

ta la rın dan bi ri dir.

Hic ret le bir lik te Müs lü man lar, bas kı ve iş ken ce den kur tul muş da ha ba ğım sız ve öz gür 

bir top lu mda yaşamaya başlamışlardı. Amaç la rı nı ger çek leş tir me ko nu sun da en gel ler le 

kar şı la şan Müs lü man top lu luk, sa hip ol du ğu her şe yi ge ri de bı rak ma öz ve ri si ni gös te re-

rek, ta ri hin akı şı nı et ki le me yo lu na yö nel miş ler ve ba şa rı ya ulaş mış lar dır.

Hz. Pey gam ber’in ha ya tın da hic ret, yep ye ni bir aşa ma ol muş ve da ve tin bü tün in san lı ğa 

ya yıl ma sı nı sağ la yan önem li bir saf ha ya eri şil miş tir.

Müs lü man lar ta ra fın dan ye ni bir dö ne min ifa de si olan hic ret, ay nı za man da Hz. Ömer 

dö ne min de (17/638) de ta rih baş lan gı cı ola rak ka bul edil miş tir. 

Hicretin daha sonra Müslümanlar tarafından Hicrî takvim başlangıçı olarak 

kabul edilmesini sağlayacak kadar önemli olmasının nedenlerini tartışınız?

Sıra Sizde

Ünitenin Özeti

Va hiy kav ra mı; kal be ger çe ği at mak, il ham et mek, se ri ve sü rat le ge len işa ret an la mı na 

ge lir ve Al lah ta ra fın dan pey gam ber le re ha ber ulaş tır ma yol la rı nı ifa de eder.

Peygamber Efendimiz, ilk vah yi 40 yaş do lay la rın da iken Hi ra ma ğa ra sın da bir Ra ma zan 

ayın da al mış tı.

Hz. Peygamber teb liğ gö re vi ne ön ce lik le giz li ce bi rey sel da vet yap mak la baş la mış tır. Bu 

bi rey sel da ve tin baş lan gı cı da ön ce lik le bir lik te ya şa dı ğı ken di ai le fert le ri ol muş tur. Bu 

aşa ma da onun di ne çağ rı sı na za ten ilk vah yi al dı ğın da ken di si ne ina nan eşi Hz. Ha ti ce, 

am ca sı nın oğ lu Hz. Ali ve Zeyd olum lu ce vap ver miş ler dir. Da ha son ra ise ya kın dos tu, 

ar ka da şı Hz. Ebube kir bu da ve te ica bet et miş tir. 

Sevgili Peygamberimiz, bir müd det son ra giz li ce de ğil açık bir bi çim de vah yi teb liğ 
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et mek le ve teb li ği top lu mun bü tü nü ne yay makla gö rev len di ril miş ti. Hz. Mu ham med 

gir di ği bu sü reç te, Al lah’tan al dı ğı va hiy le ri top lu mun bü tü nü ne yay ma yo lun da ça ba 

sarf edi yor, bu nun için ça lı şı yor du. O dö nem de yoz laş mış olan Al lah inan cı nı dü zelt me-

ye, Al lah’a şirk koş mak tan ve put pe rest lik ten uzak la şa rak tam an la mıy la bir tek Al lah’a 

inan ma ya ve O’ndan kork ma ya, yal nız ca O’na iba det et me ye ve gü zel ah lâk lı ol ma ya 

da vet edi yor du.

Peygamberimiz İs lâm’ı açık ola rak teb liğ et me ye baş la dık tan son ra, müş rik ler onu cid-

di bir teh li ke ola rak gör müşler ve ona olan düş man lık la rı nı da ha da ar tır mış lar dı. Onun 

da ve ti ni en gel le mek için her yo lu de ne me ye baş la mış lar dı: Onunla ve Müs lü man lar la 

alay edi yor lar dı. İş ken ce edi yor lar, hat ta bazılarını öl dü rü yor lar dı. Özel lik le kö le ler ve 

hi ma ye den yok sun Müs lü man lar, açık ça iş ken ce ye ma ruz ka lı yor ve in san lar bu du ru mu 

kor ku ve en di şey le iz li yor lar dı.

Son Peygamber Al lah’tan al dı ğı va hiy le ri top lu ma ilet me ye baş la dı ğı an dan iti ba ren bir-

çok it ham  la, suç la ma y la kar şı kar şı ya kal dı. İnan ma yan la rın ona yö nelt tik le ri eleş ti ri le rin 

ve if ti ra la rın ba şın da onun mec nun, ya ni de li ol du ğu id di ası gel mek te dir. Di ğer id di alar 

ise kâ hin, si hir baz ve şa ir ol du ğu yönündeydi.

Zu lüm, iş ken ce ve sos yal bas kı nın Mek ke’de sürü yor ol ma sı onu baş ka ara yış lar içe ri si ne 

yö nelt ti. Mü min le re şu tav si ye de bu lun du: “Şa yet is ter se niz ve ya pa bi lir se niz, Ha be şis-

tan’a sı ğı nın! Çün kü ora da ül ke sin de kim se ye zul me dil me yen bir hü küm dar iş ba şın-

da dır, ora sı bir doğ ru luk ül ke si dir, Al lah iş ler de bir ko lay lık ve re ne ka dar ora da otu rup 

ka lın.”

Bu tav si ye üze ri ne Müs lü man lar dan bir grup Ha be şis tan’a hicret et ti. 

Bu ara da Mek ke li le rin, Hz. Peygamber’in ai le si nin men sup ol du ğu Ha şi mo ğul la rı ka bi le-

si ne kar şı sür dür dü ğü boy kot, ezi yet ve ri ci bir bi çim de de vam edi yor du. Boy ko tun so na 

er me sin den kı sa bir sü re son ra ise Peygamberimiz, ko ru yu cu su olan ve her ko şul da 

ya nın da yer alan am ca sı Ebu Ta lib’i ve çok sev di ği, her şe yi ni pay laş tı ğı eşi Hz. Ha ti ce’yi 

kay bet ti. Çok kı sa ara lık lar la mey da na ge len bu iki ölüm ola yı, onu son de re ce üz dü. O, 

Ebu Ta lib gi bi bir am ca yı ve Hz. Ha ti ce gi bi bir eşi kay bet me nin hüz nü nü çok iç ten ya şa-

dı. Bu iki ölüm ola yı nın mey da na gel di ği yıl, İs lâm ta ri hi li te ra tü rü ne “Hü zün yı lı” ola rak 

geç miş tir.

İş te bu sı kın tı lı ve üzün tü lü gün le rin den bi rin de bir ge ce vak ti Al lah, onu Mes cid-i 

Ha ram’dan Mes cid-i Ak sa’ya gö tür dü. Bu ge ce yol cu lu ğu “İs ra” ola rak ad lan dı rıl mak-

ta dır ve bu olay dan bah se den Kur’an’da ki su re nin adı da “İs ra” su re si dir. Kay nak la-

rı mı zın ifa de et ti ği gi bi, bu ge ce de, ay nı za man da Hz. Peygamber’in gö ğe yük se li şi 

(Mi’rac) ola yı vu ku bul muş ve de beş va kit na maz Mi’rac’da farz kı lın mış tır. İs ra ola yı 

Peygamber Efendimizin ya şa dı ğı çok öz gün bir tec rü be dir. Öy le gö rün mek te dir ki 

Al lah, Hz. Muhammed’e bu sı kın tı lı an la rın da böy le si ne bir tec rü be ya şa ta rak onu mo ral 

çö kün tü sün den kur tar mış tır. 

Hz. Peygamber, teb liğ gö re vi ni zor lu şart lar içe ri sin de sür dü rü yor du. Pey gam ber li ği nin 

11. yı lın da Mek ke’ye ge len ha cı lar la gö rüş mek için ya ban cı ka fi le le ri do laş ma ya baş-
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la mış tı. 620 yı lın daki hac dö ne min de İs lâ m’ı an lat ma fa ali yet le ri ni sür dür ürken Aka be 

mev ki in de Yes ribli (Me di neli) Haz rec ka bi le si ne men sup al tı ki şiyle kar şı laş tı. On la ra, 

İs lâ m’ı an la ta rak Müs lü man ol ma ya ça ğır dı. On lar da bu çağ rı yı ka bul et ti ler.

Me di ne li Müs lü man lar, er te si yıl yi ne hac dö ne min de Aka be’de bir ge ce vak ti 

Peygamberimizle bu luş mak üze re söz leş ti ler. Ya pı lan bu gö rüş me ler de alı nan önem-

li bir ka rar da “Mek ke’de zor du rum da olan Müs lü man la rın Me di ne’ye hic re ti” ko nu su 

ol du. İkin ci “Aka be Bi atı” adı nı alan bu ant laş may la Me di ne’ye göç (hic ret) ka rar laş tı rıl-

mış ol du. Ku reyş, ken di le ri için düş man ca gö zü ken bu gö rüş me ler hak kın da ba zı şey ler 

işit ti ise de, bu nu doğ ru la ya ma dı .

Me di ne li ler le Aka be’de 622 yı lı Zil hic ce ayın da ger çek leş ti ri len ve Mek ke li Müs lü man la-

rın Me di ne’ye hic ret et me si ka ra rı alı nan bu ant laş ma dan son ra, Mek ke li Müs lü man lar 

kü çük grup lar hâlin de Me di ne’ye git mek üze re yo la çık ma ya baş la dı lar. Kı sa za man içe-

ri sin de Mek ke’de Hz. Peygamber, Hz. Ebu be kir ve bun la rın ai le le ri, Hz. Ali ve ba zı ne den-

ler le göç et me ye im kân bu la ma yan bir kaç ki şi den baş ka Müs lü man kal ma mış tı.

Bu du rum üze ri ne, Mek ke’nin ile ri ge len müş rik le rin den bir grup, Müs lü man la rın Me di-

ne’ye göç et me si nin or ta ya çı kar dı ğı so nuç la rı gö rüş mek ve Hz. Mu ham med’e kar şı 

ta kı nı la cak tav rı tes pit et mek üze re bir top lan tı dü zen le di. Bu top lan tı da alı nan su ikast 

ka ra rı nı, Peygamberimizin ha la la rın dan Ra ki ka duy du ve ken di si ne du ru mu ha ber ver di. 

Hz. Peygamber, hiç va kit ge çir me den Ebu be kir’in ya nı na git ti ve ona su ikast ile il gi li duy-

duk la rı nı ha ber ve re rek, şeh ri terk et me ko nu sun da al dı ğı ka ra rı bil dir di. Hz. Ebu be kir 

böy le bir du ru ma ha zır lık lıy dı ve yol cu luk için ge rek li ted bir le ri al dı. 

Peygamber Efendimiz, Mekkelilerin kendisini uyuyor sanmaları için Hz. Ali’yi kendi 

yatağına yatırdı ve sonra da gözükmeden dışarı çıktı. Ebubekir’in yanına gitti. Beraber 

gece yarısı Mekke’nin beş kilometre güneybatısında bulunan Sevr dağındaki mağaraya 

gittiler. Medine kuzeyde olduğu hâlde, güneye yönelmeleri şüphe çekmemeleri için 

uygulanan bir stratejiydi. Mağarada üç gün üç gece kaldılar. 

Sevr Dağı
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Di ğer yan dan Ku reyş li ler, sa bah le yin onun ya ta ğın da Hz. Ali’nin yat tı ğı nı gö rün ce şa şır-

dı lar ve bu du ru ma kız gın lık gös ter di ler. Her ta raf ta onu ara ma ya ko yul du lar hat ta onu 

bu la na yüz de ve ödül va at et ti ler. Mek ke ve ci va rı dik kat li bir şe kil de aran ma ya baş lan dı. 

İç le rin den bir grup Hz. Peygamber ve Hz. Ebu be kir’in sak lan dı ğı ma ğa ra nın önü ne ka dar 

gel di. Hz. Ebu be kir bu du rum dan en di şe len di. Peygamber (a.s.) ona “Üzül me! Al lah 

bi zim le be ra ber dir” de di. 

Peygamber (a.s.) ve be ra be rin de ki ler, Re biu’lev vel’in on ikin ci gü nü (24 Ey lül 622) Me di-

ne’ye üç mil uzak lık ta bu lu nan Ku ba’ya var mış lar dı. Onlar, bu ra da kendilerini bek le yen 

Me di ne li bir top lu luk ta ra fın dan se vinç le kar şı lan dı lar. Dört gün ka dar Ku ba kö yün de 

kal dı lar. Bu sü re zar fın da ol duk ça sa de bir tarz da, son ra dan ilk mes cit ola rak ün le nen 

Ku ba Mes ci di in şa edil di. Bu ara da Mek ke’de bı ra kı lan Hz. Ali de on la ra ka vuş tu. Hz. 

Peygamber ve ya nın da ki ler, Ku ba’da dört gün kal dık tan son ra Cu ma gü nü Me di ne’ye 

ha re ket et ti ler. Peygamberimiz, Ra nu na Va di sin de ar ka daş la rı na ilk Cu ma na ma zı nı kıl-

dır dı ve ilk hut be yi oku du. Na maz dan son ra Me di ne’ye git mek üze re yo la de vam edil di 

ve bir müd det son ra da Me di ne li le rin se vinç gös te ri le ri ara sın da Me di ne’ye va rıl dı. 

Müs lü man la rın Mek ke’den Me di ne’ye hic ret le ri İs lâm ta ri hi nin önem li dö nüm nok-

ta la rın dan bi ri dir. Hic ret le bir lik te Müs lü man lar, bas kı ve iş ken ce den kur tul muş da ha 

ba ğım sız ve öz gür ha re ket eden bir top lu mda yaşamaya başlamışlardır. Amaç la rı nı ger-

çek leş tir me ko nu sun da en gel ler le kar şı la şan Müs lü man top lu luk, sa hip ol du ğu her şe yi 

ge ri de bı rak ma ce sa ret ini gös te re rek, ta rih le ri ni ye ni den yap ma gi ri şim de bu lun muş lar 

ve ba şa rı ya ulaş mış lar dır.

İnsanlığa gönderilen son peygamberin ha ya tın da hic ret, yep ye ni bir aşa ma ol muş ve 

da ve tin bü tün in san lı ğa ya yıl ma sı nı sağ la yan önem li bir un sur hâli ne gel miş tir.

Müs lü man lar ta ra fın dan ye ni bir dö ne min ifa de si olan hic ret, ay nı za man da Hz. Ömer 

dö ne min de (17/638) de ta ri hin baş lan gı cı ola rak ka bul edil miş tir. 

Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Peygamber Efendimiz pey gam ber li ğin ilk yıl la rın da ne gi bi zor luk lar la kar şı laş mış tır?

2. Hz. Peygamber’e inan mak is te me yen ler ne gi bi itirazlarda bu lun muş lar dır ve Kur’an-ı 

Ke rim’de bu du rum na sıl an la tıl mış tır?

3. Hz. Peygamber’e ina nan ilk Müs lü man lar kim ler dir?

4. Hz. Peygamber’e ina nan ilk Müs lü man la ra ne gi bi iş ken ce ler ve bas kı lar uy gu lan mış tır 

ve Müs lü man la rın bun lar kar şı sın da ki tu tum la rı na sıl ol muş tur?

5. Hic ret han gi şart lar da ger çek leş miş tir?

6. Müs lü man lar için hic ret ne ifa de et mek te dir?
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1. Hz. Peygamber’in ilk vah yi al dı ğı ma ğa ra nın adı ne dir?

 A) Hi ra B) Ra nu na 

 C) Eb va D) Sevr

2. “Fet ret-i Va hiy” ne dir?

 A) Vah yin gel di ği yer B) İlk va hiy

 C) Vah yin ke sin ti ye uğ ra ması D) Va hiy me le ği

3. Hz. Peygamber’in teb liğ gö re vi ni baş la tan ilk ayet ler han gi su re de dir?

 A) Alak B) Müd des sir        

 C) Ka lem D) Fa ti ha

4. “Da ru’l-Er kam” ne dir?

 A) Er kam’ın evi B) Er kam ka bi le si

 C) Er kam isim li sa ha bi D) İlk mes cit

5. Müş rik ler Hz. Mu ham med’e itiraz ederken ona aşa ğı da ki han gi sı fa tı 

yük le miş ler dir?

 A) Şa ir B) Kâ hin 

 C) Bü yü cü D) Hep si

6. İlk göç ne re ye ol muş tur?

 A) Me di ne B) Ta if  

 C) Ha be şis tan D) İran

1. Hz. Peygamber’in ilk vah yi al dı ğı ma ğa ra nın adı ne dir?

A) Hi ra B) Ra nu na

C) Eb va D) Sevr

2. “Fet ret-i Va hiy” ne dir?

A) Vah yin gel di ği yer B) İlk va hiy

C) Vah yin ke sin ti ye uğ ra ması D) Va hiy me le ği

3. Hz. Peygamber’in teb liğ gö re vi ni baş la tan ilk ayet ler han gi su re de dir?

A) Alak B) Müd des sir       

C) Ka lem D) Fa ti ha

4. “Da ru’l-Er kam” ne dir?

A) Er kam’ın evi B) Er kam ka bi le si

C) Er kam isim li sa ha bi D) İlk mes cit

5. Müş rik ler Hz. Mu ham med’e itiraz ederken ona aşa ğı da ki han gi sı fa tı 

yük le miş ler dir?

A) Şa ir B) Kâ hin 

C) Bü yü cü D) Hep si

6. İlk göç ne re ye ol muş tur?

A) Me di ne B) Ta if  

C) Ha be şis tan D) İran

Değerlendirme Soruları
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7. Aşa ğı da ki ler den han gi si ha yat ta kal dığı sürece Hz. Peygamber’i hima-

ye eden am casıdır?

 A) Ebu Lehep B) Zübeyir 

 C) Ab dül mut talip D) Ebu Talip

8. “Hüzün Yılı” nedir?

 A) Göçün ger çek leş tiği yıl 

 B) Müşrk ler le savaş yapılan yıl

 C) Hz. Muham med’in dedesini kay bet tiği yıl

 D) Hz. Hatice ile Ebu Talib’in vefat et tiği yıl

9. “İs ra” (gece yol culuğu) nereye ger çek leş miş tir?

 A) Mes cid-i Ak sa B) Mes cid-i Haram         

 C) Taif D) Habeşis tan

10. Medine’ye hic ret eder ken Hz. Peygamber’in yanın da kim var dı?

 A) Hz. Ali B) Hz. Os man       

 C) Hz. Ebubekir D) Hz. Ömer
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1. Pey gam be ri mi zin Me di ne’de ki İlk Fa ali yet le ri

2. Müş rik ler le İliş ki ler

3. Ya hu di ler le İliş ki ler

4. Hris ti yan lar la İliş ki ler

5. Mek ke’nin Fet hi

6. Ev ren sel Çağ rı nın El çi le ri

7. Ve da Hac cı, Ve da Hut be si ve Ev ren sel Me saj lar

8. Hz. Pey gam ber’in Ve fa tı

Peygamberlik:
Medine Dönemi
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ÜNİTE HAKKINDA

Bu üni te de, Pey gam be ri mi zin Me di ne’ye hic re tin den son ra ki du rum ele alın mış tır. 

Üni te de hic ret ten ön ce Me di ne’de ki du rum an la tıl mış , Pey gam be ri mi zin Me di ne’ye gel-

me sin den son ra ger çek leş ti ri len fa ali yet ler ve ya pı lan dü zen le me ler ko nu edil miş tir. 

Ünitede müş rik ler le ya pı lan sa vaş lar ve Hu dey biye Ant laş ma sı ele alın mış tır. Ya hu di ler 

ve Hı ris ti yan lar la iliş ki ler ko nu la rının ar dın dan İs lâm’ın ya yı lı şı nı hız lan dı ran ve İs lâm ta ri-

hin de dö nüm nok ta sı olan Mek ke’nin Fet hi iş len miş tir. 

Mekke’nin 8/630 yılında fethedilmesi, güçlü bir kabile olan Hevâzin’in Müslüman olması, 

hicri 9. yılda Tebük seferiyle Kuzey Arabistan’ın Müslümanların hâkimiyetine girmesiyle 

Arabistan’ın her yöresinden heyetler Medine’ye gelmeye başlamıştı. Hicri 9. yılı heyetler 

açısından yoğun bir yıl olduğu için, bu yıla Senetu’l-Vüfud (Heyetler yılı) denilmiştir. 

Ünitede bu heyetlerden bazılarına yer ve ril miş tir.

Üni te nin son ko nu la rı ise Pey gam ber Efen di mi zin ger çek leş tir miş ol du ğu hac va zi fe si ve 

ni ha yet ve fa tı dır. Hz. Peygamber’in (a.s.) hic re tin onun cu yı lın da (m. 632) ger çek leş tir di-

ği hac, ar ka daş la rıy la ve da laş tı ğı ve bir da ha Kâ be’yi zi ya ret ede me di ği için Ve da Hac cı 

adı nı al mış tır. Bu ra da o, İs lâm çağ rı sı nın en önem li hut be si ni (Ve da Hut be si) oku muş tur. 

Hac gö re vi ni ta mam la dık tan son ra 29 Zil hic ce  10/26 Mart 632‘de Me di ne’ye dön müş ve 

faz la bir za man geç me den has ta lan mış ve bir müd det son ra da ve fat et miş tir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni teyi ta mam la dık tan son ra, 

1.  Me di ne li Müslü man la rın Hz. Pey gam ber’i na sıl bir sev gi ve coş ku ile kar şı la dık la rı nı 
fark ede cek si niz.

2.  Pey gam ber Mes ci di’nin iba det et me nin ya nı sı ra, eği tim öğ re tim gi bi sos yal fonk si yo-
nları da ye ri ne ge tir mek için ku rul du ğu nu öğ re ne cek si niz.

3.  Mek ke li ve Me di ne li Müslü man la rın ara la rın da ki sev gi ve da ya nış ma yı ar tır ma ya 
yö ne lik ola rak kar deş ilan edil me le rin in öne mini fark ede cek si niz.

4.  Hz. Pey gam ber’in hac cı nı ve hac es na sın da sunduğu hut be de in san lık, eşit lik, ada let, 
kar deş lik gi bi de ğer le ri fark ede cek si niz. 

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

Bu üni te yi ça lı şır ken;

1.  Üni te ba şın da ve ri len he def le re ula şıp-ulaş ma dı ğı nı zı sü rek li dü şü nü nüz. Ula şa ma dı-
ğı nı zı dü şün dü ğü nüz he def ler le il gi li ko nu la rı tek rar oku yu nuz.

2.  Öğ ren mek için ki tap la ye tin me yi niz, ki ta bın so nun da ki kay nak ça dan ula şa bil di ği niz 
eser le ri in ce le yi niz.

3.  Bu ko nu lar ile il gi li gör sel ya yın la rı iz le yi niz ve öğ ren me or ta mı nı za ta şı yı nız.

4.  Hac ko nu su iş le nir ken, bu va zi fe yi ye ri ne ge tir miş olan ki şi le rin bi rey sel tec rü be le ri ni 
din le yi niz.
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Hic ret ten Ön ce Me di ne’de ki Du rum ve Pey gam ber (a.s.)’in 
Coş kuyla Kar şı la nı şı

Es ki adı Yes rib olan Me di ne, Hi caz böl ge si nin önem li şe hir le rin den bi ri siy di. Bu ra nın 

yer li hal kı Yahudi Benî Ku ray za, Benî Kay nu ka ve Benî Na dir ka bi le le rin den ve Gü ney 

Ara bis tan’dan ge lip yer le şen Evs ve Haz rec ad lı Arap ka bi le le rinden ibaretti. 

Evs ve Haz rec ka bi le le ri Yes rib’e gel dik le rin de ora da da ha ön ce yer leş miş olan Ya hu di 

ka bi le le ri ne tâ bi ola rak ya şa mış lar dı. Ya hu di le rin bas kı sı na ma ruz ka lan Evs ve Haz rec, 

ak ra ba la rı olan Gas sa ni ler den yar dım is te miş, zamanla Yes rib’de üs tün lüğü ele geçir-

mişlerdi. An cak bir sü re son ra Evs ve Haz rec ara sın da da çe kiş me ler baş gös ter me ye 

baş la mış, ara la rın da sa vaş lar pat lak ver miş ti. Ni te kim Bu as sa va şı da bun lar dan bir ta ne-

si ydi. Öy le ki, Evs ka bi le sin den bi ri nin Haz rec’e sı ğı nan bi ri ni öl dür me si üze ri ne baş la yan 

ça tış ma Evs li le rin ga li bi ye ti ile so nuç lan mış tı. Bu sa vaş Hz. Pey gam ber’in Me di ne’ye hic-

re tin den beş yıl ön ce mey da na gel miş ti. Me di ne li Arap la rın Pey gam ber (a.s.) ile yap tık-

la rı Aka be be yat la rı so nu cu, Me di ne’de Müslü man la rın sa yı sı art mış ve hic ret ka ra rıy la 

bir lik te Müslü man lar grup lar hâ lin de Me di ne’ye git me ye baş la mış lar dı. Son aşa ma da 

Pey gam ber (a.s.) da hic ret için yo la çık mış tı. 

Me di ne li ler, onun Mek ke’den ay rı lı şın dan ha ber dar ol muş lar ve şe hir le ri ne doğ ru yo la 

çık tı ğı nı öğ ren miş ler di. Her gün ev le rin den çı kı yor lar ve Mek ke yö nün den ge len yol la rı 

göz le mek üze re yük sek bir te pe nin üze ri ne çı karak bu ra da bek li yor lar dı. Bu ye rin adı 

Se niy ye tu’l-Ve da te pe siy di. Uzun bir bek le yiş ten son ra da ğıl ma ya baş la dık la rı bir an da 

Hz. Peygamber’in gö rün dü ğü nü ha ber al dı lar. Geri döndüler. Müslü man lar ol duk ça 

ne şe li, se vinç liy di. 

Şu be yit le ri te ren nüm edi yor lar dı:

 “Se niy ye tu’l-Ve da’dan yük se len do lu nay üze ri mi ze doğdu.

 Al lah’a davet edil di ği müd det çe min net ve şü kür ler üze ri mi ze farz ol du.

 Ey Al lah’ın bi ze gön der di ği El çi, 

 Tam ita at edi le cek bir ilâ hî em ri bi ze ulaş tır dın.”

Ço cuk lar ve ka dın lar, def ler ça la rak bu söz le ri söy lü yor lar dı. İn san lar da bü yük bir se vinç 

var dı ve her bi ri Al lah’ın El çi si ni (a.s.) ken di ev i ne mi sa fir ol ma ya da vet edi yor du. Pey-

gam ber (a.s.) ise “De ve yi ken di hâli ne bı ra kın, O, bu işe me mur dur” bu yur du. De ve ni ha-

yet iki ye tim ço cu ğa ait olan bir ar sa ya geldi ve çök tü. De ve nin çök tü ğü ye re en ya kın 

evin sa hi bi olan Ebu Ey yub el-En sa ri, Pey gam ber (a.s.)’in eş ya la rı nı ala rak evi ne gö tür dü 

ve mes ci din in şa atı ta mam la nın ca ya ka dar ye di ay sü rey le Peygamber Efendimizi evin-

de mi sa fir et ti. 

Hi Ö M di ’d ki D P b ( )’i

1 Peygamberimizin Medine’deki İlk Faaliyetleri
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Sizce Hz. Peygamber’in Medine’de coşkuyla karşılanmasıyla Medine şehri-

nin kültürel düzeyinin arasında bir ilişki var mıdır?

Sıra Sizde

Pey gam ber Mes ci di nin İn şa sı ve Sos yal Fonk si yo nu

Me di ne’de ilk ola rak bir mes cit in şa sı na ka rar ve ril miş tir. Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi, Hz. 

Pey gam ber, ken di si nin ağır lan ma sı ko nu sun da ki ıs rar lar kar şı sın da çok na zik dav ra nmış, 

kim se nin in cin me me si için “bı ra kın de ve ser best çe yü rü sün; o bi zi Al lah’ın ra zı ola ca ğı bir 

ye re gö tü re cek tir” di ye rek çö züm üret miş tir. De ve nin çök tü ğü ye rin sa hi bi olan iki ye tim 

kar deş, bu ra yı üc ret siz ver mek is te mişler se de, Peygamberimiz bu nu ka bul et me miştir. 

Ar sa, Hz. Ebu be kir ta ra fın dan sa tın alın mış ve he men mes ci din in şa sı na baş la n mıştır.

Mes ci din in şa sın da Hz. Pey gam ber  de, di ğer Müs lü man lar la bir lik te bir iş çi 

gi bi ça lış tı.

Biliyor musunuz?

Mes ci din tabanında kum, du var la rın da ise ker piç kul la nıl dı. Di rek ler hur ma ağaç la-

rın dan dı ve mes ci din ça tı sı da hur ma dal ve yap rak la rıyla ör tül dü. Baş lan gıç ta kıb le si 

Ku düs’e doğ ru olan mes ci din bir mih ra bı; gü ney, do ğu ve ba tı yö nün de üç ka pı sı var dı. 

Gü ney du va rı bo yun ca Suf fe de ni len bir göl ge lik bu lun mak tay dı. Suf fe gün düz le ri bir 

okul şek lin de kul la nı lan, ge ce le ri ise ba rı na cak ye ri ol ma yan kim se siz , be kâr , Me di ne’ye 

göç etmiş ilim talebelerinin ka labileceği bir yer tar zın day dı. Bu ra da ka lan la ra Suf fe eh li 

veya Suf fe as ha bı de nir di. Suf fe as ha bı, ge nel de fa kir ki şi ler di. Pey gam ber (a.s.), on la rın 

ih ti yaç la rı ile ya kın dan il gi le nir ve zen gin Müslü man la rı on la ra yar dı ma yön len di rir di. 

Kıb le nin Ku düs’ten Kâbe’ye yön len di ril me si üze ri ne, gü ney de ki ka pı ka pa tı la rak, ku zey 

yö nün den bir ka pı açıl dı. Bu şart lar da Suf fe gü ney den ku zey yö nü ne ak ta rıl dı. 

Mes ci din yük sek li ği, in san bo yun dan bi raz faz lay dı. Mes cid-i Ne be vi (Pey gam ber Mes-

ci di) ola rak anı lan bu ya pı nın in şa atı ta mam la nın ca, Pey gam ber Efen di miz, ya nın da 

mi sa fir kal dı ğı Ebu Ey yûb’ün evin den ay rı la rak, mes ci din he men bi ti şi ğin de ai le fert le ri 

için ya pı lan oda la ra ta şın dı.

Pey gam ber Mes ci di, bir çok sos yal fonk si yon ic ra edi yor du. Bun lar dan bi ri iba det ye ri 

ola rak kul la nıl ma sıy dı. Bu ra sı Müslü man la rın va kit na maz la rı nı ve Cu ma na maz la rı nı 

kıl mak için top lan dı ğı bir yer di. Ay nı za man da, Hz. Pey gam ber’in teb liğ gö re vi ni yü rüt-

tü ğü, eği tim-öğ re tim fa ali yet le ri nin ya pıl dı ğı, önem li ka rar la rın ve ril di ği, el çi le rin ka bul 

edil di ği çok yön lü bir mekân dı. 

Mes ci din in şa sı nın bi ti miyle de, Müslü man la rın na maz va kit le rin de mes ci de ye ti şe bil-

me le ri için, va kit le rin bil di ril me si ko nu su üze rin de dü şü nül dü. Pey gam ber (a.s.) ar ka daş-

la rıyla bu ko nu da gö rüş tü. Fark lı yak la şım lar ile ri sü rül dü, an cak Hz. Pey gam ber bun la rı 

be ğen me di. Sa ha be den Ab dul lah b. Zeyd rü ya sın da gör dü ğü ezan şek li ni Pey gam ber’e 
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an lat tı, o da bu nu uy gun gö re rek Bi lal-i Ha be şi’ye öğ retti ve so nuç ta bu gün bil di ği miz 

ezan, na ma za çağ rı için okun ma ya baş landı. Pey gam ber Mes ci din de de ezan oku ması 

için özel bir yer ya pıl mış tır.

Peygamber Mescidinin bitişiğinde ilim talebeleri için bir Suffenin yapılması 

İslâm’ın hangi özelliklerini gösterir?

Sıra Sizde

Müslü man la rın Kar deş İlan Edil me si

Pey gam ber (a.s.)’in Me di ne’ye va rı şın dan beş ay ka dar son ra Mek ke’den ge len ler 

(Mu ha cir ler) ve Me di ne li (En sar) ai le baş kan la rı nın ka tıl dı ğı bir top lan tı dü zen le di. Bu 

top lan tı nın ama cı, Mek ke’den Me di ne’ye göç eden Müslü man la rın Me di ne’de mad dî ve 

ma ne vî açı dan hu zur ve uyum içe ri sin de ya şa ma la rı ko nu sun da so mut birtakım öne ri ler 

or ta ya koy mak ve bun la rı uy gu la ma ya ge çir mek ti. Hz. Pey gam ber Mek ke li ve Me di ne li 

Müslü man la rı sa mi mi bir iş bir li ği ne teş vik et ti. Mu ha cir ve En sa rı kar deş  yaptı. Yapılan 

kar deş lik ant laş ma sı na gö re, her iki ta raf bir lik te ça lı şa cak, el de et tik le ri ka zan cı bö lü şe-

cek, hat ta bir bir le ri ne mi ras çı ola cak lar dı. An cak, bu kar deş liğin mi ra sa ilişkin bo yu tu, 

Be dir Sa va şın dan son ra na zil olan Kur’an aye ti ile kal dı rıl mış tır.

“... Bir bi ri nin mi ras çı sı olan ak ra ba, Al lah’ın ki ta bı na gö re bir bir le ri ne da ha ya kın dır...” 

(En fal, 8/75).

Ta raf lar böy le bir tek li fi olum lu kar şı la dı. Mek ke li ve Me di ne li bir çok Müslü man aile bu 

şekilde birbiriyle kardeşleştirildi. 

Böylece Mek ke’de her şey le ri ni bı ra ka rak inanç la rı uğ ru na hic ret eden Mek ke li le rin 

mad dî sı kın tı la rı ha fif le til miş, on la rın gü ven içe ri sin de ya şa ma la rı yo lun da an lam lı bir 

adım atıl mış tı. En sar ve Mu ha cir ler bu kar deş leş tir me so nu cun da da ha da güç len di ler.

Top lum sal Dü zen le me ler ve Ba rı şın Te sis Edil me si

Hz. Pey gam ber’in Me di ne’ye hic re ti ile bir lik te Me di ne’de sos yal ya pı aşa ğı da ki gi bi 

şe kil len miş tir: 

1. Mu ha cir ler: Mek ke’den Me di ne’ye göç eden Müslü man lar.

2. En sar: Me di ne’nin yer li si olup, İs lâm’ı ka bul et miş olan Arap Evs ve Haz rec ka bi le le ri.

3. Ya hu di ler: Me di ne’de yer le şik Yahudi Benî Kay nu ka, Benî Na dir ve Benî Ku ray za ka bi-

le le ri.

4. He nüz Müslü man ol ma mış Arap ka bi le le ri.

Hz. Pey gam ber, kar deş leş tir me ile Müslü man lar ara sın da ki bir li ği perçinlemişti, an cak o, 

şe hir de ya şa yan Ya hu di ve Müslü man ol ma yan Arap lar la da an laş mak, şeh rin gü ven li-

ği ni sağ la mak, on lar la da uyum içe ri sin de ya şa mak is ti yor du. Bu nun için de hem ken di 
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ar ka daş la rıy la, hem de Müslü man ol ma yan di ğer un sur lar la gö rüş me ler yap tı. So nuç ta 

bir şe hir-dev let ya pı sı üzerine an laş tı lar. Me di ne top lu mu nu ye ni den dü zen le yen esas-

la rın yer al dı ğı bir me tin ha zır la dı lar. Sos yal bir söz leş me olan bu me tin, bir bir le riy le ve 

ya ban cı lar la iliş ki le ri , ida rî ve ad lî ya pı la rı, bi rey le rin sa hip ol du ğu din ve vic dan hür ri ye-

ti ni, hak ve so rum lu luk la rı  içe ri yor du. 

Bu söz leş meyle bir lik te Ya hu di le rin Mek ke müş rik le ri ne yar dım et me sinin hukuken önü 

alınmış, Me di ne’ye sal dı rılması hâlinde Müslü man lar ve Ya hu di le rin bir lik te ha re ket 

et me le ri ka rar laş tı rıl mış tı. Yi ne bu söz leş meyle Müslü man la rın sos yal ve hu kuk î var lı ğı 

güçlendirilmiş, Ya hu di le rin de inanç hür ri ye ti ile can ve mal em ni ye ti sağ la nmıştı. Böy-

le ce Me di ne’de sos yal ba rış te min edil mişti. 

Hz. Peygamber’in gerek Müslümanlar arasında, gerekse Medine’de yaşayan 

diğer gruplarla yaptığı faaliyetlerin temel hedefi nedir? 

Sıra Sizde

2 Müşriklerle İlişkiler

Müş rik ler le Ya pı lan Sa vaş lar 

Bedir

Müslü man lar ile Mek ke li müş rik ler ara sın da ki ilk sa vaş, Be dir’de mey da na gel miş tir. 

Be dir, Me di ne’nin 160 km. ka dar gü ney-ba tı sın da, Kı zıl de niz sa hi li ne 30 km. uzak lık ta-

dır. Mek ke-Me di ne yo lu nun Su ri ye ker van yo lu ile bir leş ti ği yer de bu lun mak ta dır. Be dir 

ku yu la rı, o dö nem de ker van la rın ik mal ye ri ola rak kul la nı lı yor du.

Be dir Sa va şı, Müslü man la rın Me di ne’ye hicret etmesinin ardından Mekkeli müşrik-

lerin saldırgan tutumu sonucu gelişmiştir. Mekke’de Müslümanlara yapılan baskılar, 

Hz. Peygamber’in öldürülmek istenmesi gibi olaylar, Müslümanları kendi şehirlerini 

terk etmeye mecbur bırakmıştı. Kureyş müşrikleri Medine’de de Müslümanların peşini 

rahat bırakmıyor, kendi ticaretlerini ve sahip oldukları inanç yapısını tehdit etmemeleri 

için birtakım çözüm arayışları içerisinde bulunuyorlardı. Müslümanlar da kendilerini 

Mekkelilere karşı korumak maksadıyla tak tik ge liş ti ri yor lar dı. 

Ebu Süf yan Me di ne li le re bir ya zı ya za rak, Hz. Mu ham med’i ko ru ma al tı na al ma la rı nı 

kı na mış tı. Öy le an la şı lı yor ki, Mek ke li ler Me di ne li le re kar şı bir ta kım eko no mik baskı ted-

bir le ri de al mış bu lu nu yor lar dı. Hz. Pey gam ber, bun la rın bi lin cin de ola rak Medine’de 
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tesis edilen yapıyı ko ru ma ya ka rarlıydı. Bu nun için de Me di ne’ye ge li şin den bir yıl ka dar 

son ra, ar tık Ku reyş’e ait ti ca ret ker van la rı nın Müslü man la rın nü fuz böl ge le rin den geç-

me mesi gerektiğini bil dir mek üze re as ke rî birliği (se riy ye) Mek ke li le re gön der miş ti. Bu 

tarz bir kaç kü çük se ri ye Mek ke li le re gön de ril miş, hat ta kü çük çap ta ba zı ça tış ma lar da 

ol muş tu. 

Hic ri ikin ci yıl da Ku reyş li ler Ebu Süf yan’ın yö ne ti min de bü yük bir ker va nı Su ri ye’ye gön-

der miş ler di. Pey gam ber (a.s.) durumdan ha ber dar ol muş tu. Ar ka daş la rıy la bir ara ya 

ge le rek ker va nı Mek ke’ye dö nüş te uğ ra ya ca ğı Be dir’de yakalayabi le cek le ri ni söy le di ve 

ha zır lan ma la rı nı is te di. 

Ker va nın dö nüş ha be ri ni alan Al lah’ın Resû lü 12 Ra ma zan 2/9 Mart 624‘te Me di ne’den 

Be dir’e doğ ru ha re ket et ti. Medine’de ye ri ne ve kil ola rak Ab dul lah b. Üm mü Mek tum’u 

bı rak tı. Yak la şık 305 ki şi den olu şan or du da 70 ka dar de ve ile iki de at bu lu nu yor du. Bu 

ara da Ebu Süf yan da Hz. Mu ham med’in Me di ne’den ha re ket et ti ği ni öğ ren miş ti. Ebu 

Süf yan Dam dam b. Amr ad lı şah sı Mek ke’ye gön de re rek yar dım is te di. Ken di si de ker va-

nı pu su dan kurtarmak için Be dir’e uğ ra ma dan, az kul la nı lan sa hil yo lu nu ter cih ede rek, 

Mek ke’ye doğ ru yö nel di.

Kı sa bir sü re içe ri sin de Mek ke li ler Ebu Ce hil ku man da sın da ki l000 do la yın da ki şi den olu-

şan or du ile Be dir’e doğ ru ha re ket et ti. Or du da 100 at ve 700 ka dar de ve bu lu nu yor du. 

Ebu Süf yan da ha son ra ker va nın kur tul du ğu nu, bu na bağ lı ola rak da Mek ke li le rin ge ri 

dön me si ni is te yen bir ha ber gön der di ise de, Ebu Ce hil ge ri dön me me ka ra rı al dı. İki 

or du bir bi rin den ha ber siz Be dir’e gel di. Kur’an-ı Kerim bu na şöy le işa ret et mek te dir: 

“Hani siz va di nin (Medine’ye) ya kın tarafında; on lar uzak tarafında, ker-

va nsa sizin aşağınızdaydı. (Onlar sayıca sizden öylesine fazla idi ki), şayet 

bu luş mak üze re söz leş miş olsaydınız (durumu fark edince) sözleşmeniz-

de ayrılığa dü şer di niz (savaşa yanaşmazdınız). Fa kat Al lah, olacak bir işi 

(müminlerin zaferini) gerçekleştirmek için böyle yaptı ki ölen açık bir delille 

ölsün, ya şa yan da  a çık bir delille ya şa sın. Şüphesiz Allah, elbette hakkıyla 

işitendir, hakkıyla bilendir” (En fal, 8/42).

17 Ra ma zan 2/14 Mart 624 Cuma sabahı her iki ordu Bedir’e doğru yöneldi. Müslümanlar, 

Bedir kuyularına daha önce vardılar. Bir kuyu hariç diğerlerini kumla kapattılar. Savaş 

hazırlıklarını tamamlayan Hz. Peygamber, Allah’a şöyle dua etti: 

“Ya Rab bi! İş te Ku reyş ki bir ve gu ru ru ile gel di, sa na mey dan oku yor, Pey gam be ri ni de ya lan-

lı yor, Ya Rab bi! Pey gam ber le re yar dım sö zü nü ba na da özel ola rak za fer va adi ni ye ri ne 

ge tir me ni Sen den is ti yo rum. Al la hım! Eğer Sen şu bir avuç Müs lü ma nı he lak eder sen, Sa na 

iba det eden bu lun ma ya cak tır” (İb nü’l-Esir, el-Kâ mil, II, 122-123).

Sa vaş, Arap ge le ne ği ne gö re ön ce Mü ba re ze (te ke tek vu ruş ma) ile baş la dı. İler le yen 

sa at ler de mey dan sa va şı na dö nüş tü. 4-5 sa at ka dar sü ren sa vaş Müslü man la rın zaferiyle 
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so nuç lan dı. Ku reyş li ler 70 ölü ver di. 70 ci va rın da Ku reyş li Müslü man lar ta ra fın dan esir 

alın dı. Müslü man lar ise, 14 şe hit ver di.

Mek ke li le rin sa yı ca çok üs tün ol ma la rı na rağ men, kı sa bir sü re de Müslü man la rın sa va şı 

ka zan ma la rı nın ardında, müminlerin sabır, sebat ve taktikleri yanı sıra Al lah’ın me lek le ri 

va sı ta sıy la Müslü man la ra yar dım et me si yat mak ta dır. Ni te kim Kur’an’da bu du rum şöy le 

ifa de edil mek te dir:

“An dol sun ki, siz düş kün bir du rum da iken,  Be dir’de Al lah si ze yar dım 

et miş ti. Al lah’tan sa kı nı nız ki, şük re de bi le si niz. İna nan la ra: “Rab bi niz si ze 

gön de ril miş üç  bin me lek le yar dım et me si, si ze yet me ye cek mi?” di yor dun” 

(Âl-i İm ran, 3/123-124).

Sa vaş son ra sı ga ni met ler top lan mış, esir ler le bir lik te Me di ne’ye doğ ru yo la çı kıl mış tı. Hz. 

Pey gam ber esir le re iyi dav ra nıl ma sı nı em ret miş, on la rın can gü ven li ği ni ko ru ma al tı na 

al mış tı. Ya pı lan gö rüş me ler so nu cun da esir ler kur tu luş fid ye si kar şı lı ğın da ser best bı ra-

kıl mış, an cak oku ma-yaz ma bi lip de fid ye yi öde ye me ye cek olan esir le rin on Müslü man 

ço cu ğa oku ma-yaz ma öğ ret me le ri kar şı lı ğın da ser best bı ra kı la cak la rı ka ra ra bağ lan mış tı. 

Be dir Sa va şı, Müslü man la rın Mek ke li le re kar şı ilk ve en muhteşem zaferidir. Bu zafer, 

Müslü man la rı da ha güç lü bir hâle ge tir miş ti.

Uhud

Be dir Sa va şın da ye nil gi ye uğ ra yan ve bir çok ya kı nı nı kay be den Mek ke li müş rik ler, in ti-

kam duy gu la rıy la dol muş lar dı. Ebu Süf yan’a baş vu ra rak, ker van dan el de edi len ge li ri, 

Müslü man la ra karşı savaş için har can ma sını öner di ler. Ebu Süf yan da ay nı duy gu la rı 

pay laş tı ğı nı ifa de ede rek, bu öne ri yi ka bul et ti. Mek ke li müş rik ler hem Be dir’in in ti ka mı-

nı al mak, hem de on lar için son de re ce önem li olan Su ri ye ti ca ret yo lu nun gü ven li ği ni 

sağ la mak is ti yor lar dı. 

Mek ke li müş rik ler güç le ri ni da ha da ar tır mak için Mek ke ci va rın da ki ka bi le ler den pa ra-

lı as ker de top la ma ya baş la dı lar. So nuç ta, 200 at ve 3000 de ve ile 700’ü zırh lı 3000 

as ker den olu şan bir or duy la Ebu Süf yan komutasında Me di ne’ye doğ ru yo la çık tı lar. 

Hz. Pey gam ber, or du nun Me di ne’ye doğ ru gel di ğin den ha ber dar olun ca, na sıl bir stra-

te ji izlemeleri gerektiği ko nu sun da gö rüş alışve ri şin de bu lun mak üze re ar ka daş la rı nı 

top la dı. Bir grup Me di ne için de ka la rak sa vun ma ter ti ba tı alın ma sı, di ğer bir grup da 

Me di ne dı şı na çı kı la rak düş ma nın kar şı lan ma sı gö rüş le ri ni or ta ya at tı. Hz. Peygamber 

Me di ne için de ka lı na rak sa vun ma ya pıl ma sın dan ya nay dı. An cak, Be dir Sa va şı na ka tıl-

ma mış genç ler le, Pey gam be r’in am ca sı Hz. Ham za, mey dan sa va şı ya pıl ma sın dan ya na 

ağır lık la rı nı koy du lar. So nuç ta ço ğun lu ğun is te ği üzerine mey dan sa va şı ya pıl ma sına 

ka rar ve ril di. Hz. Pey gam ber de zır hı nı giy di, kı lı cı nı ku şan dı, ba şı na da miğ fe ri ni tak tı. 

Medine’de ye ri ne Ab dul lah b. Üm mü Mek tum’u ve kil bı rak tı ve ya nın da top la nan 1000 
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ki şi lik bir or duy la yo la çık tı. Yol da ken di si ne ka tıl mak is te yen 600 ki şi lik bir Ya hu di bir li-

ği ni or du ya ka bul et me di. Ab dul lah b. Übey de yol da “ben mey dan sa va şı na kar şıy dım, 

Mu ham med ço luk-ço cu ğun sö zü ne uy du da bi zim sö zü mü ze uy ma dı” di ye rek 300 

ta raf ta rıy la bir lik te ge ri dön dü. 

Müslü man lar 11 Şev val 3/25 Ocak 625 Cu mar te si sa ba hı Me di ne’nin ku ze yin de şeh re bir 

sa at lik uzak lık ta ki Uhud da ğı na var dı lar. 

Müslü man lar, ar ka la rı nı Uhud da ğı na ve re rek yer leş miş ler di. Hz. Mu ham med or du su-

nu sa vaş dü ze ni ne gö re yer leş tir miş, san ca ğı Mus’ab b. Umeyr’e ver miş ti. Zü beyr b. 

Av vam zırh lı kuv vet le rin ba şı na, Hz. Ham za da di ğer as ker le re ko mu tan ta yin edil di. Hz. 

Peygamber, düş ma nın ar ka dan sal dır ma sı nı ön le mek için de Ab dul lah b.Cü beyr ko mu-

ta sın da 50 ka dar ok çu yu Ay neyn ge çi di ne yer leş tir di ve on la ra düş man is ter ga lip gel sin, 

is ter ye nil sin, ken di sin den emir al ma dık ça bu ra dan ke sin lik le ay rıl ma ma la rı nı söy le di.

Sa va şın ilk saf ha sın da Müslü man lar müş rik le ri boz gu na uğ rat tı lar. An cak, Müslü man lar 

sa va şın ka za nıl dı ğı duy gu suy la sa va şı bı ra kıp ga ni met top la ma ya baş la dı lar. Ay neyn 

ge çi di ne yer leş ti ri len ok çu lar da sa va şın ka za nıldığı zan nıy la ke sin em re rağ men, yer-

le ri ni terk ettiler. Müslü man la rı ar ka dan vur mak için fır sat kol la yan Ha lid b. Ve lid ha re-

ke te geç ti. Yer le rin den ay rıl ma yan Ab dul lah b. Cü beyr ve 10 ar ka da şı çar pış ma da şe hit 

ol du lar. Ha lid b. Ve lid da ha son ra ga ni met top la mak la meş gul olan Müslü man as ker ler 

üze ri ne sal dır dı. Du ru mu gö ren di ğer müş rik ler de ge ri dö ne rek ye ni den sal dı rı ya geç-

ti. Müslü man lar zor du rum da kal dı lar. Bu ara da Hz. Ham za da Vah şi b. Harb ta ra fın dan 

şe hit edil di. İbn Ka mie ad lı şa hıs da kı lıç la Hz. Pey gam be r’in yü zü nü ya ra la dı. Dar be-

nin et ki siy le Pey gam ber’in miğ fe ri iki ye bö lün dü ve hal ka la rı ya na ğı na bat tı. Atı lan bir 

taş da alt du da ğı nı yar dı ve bir di şi kı rıl dı. Bu ara da Müslü man la rı pa ni ğe düşüren bir 

Okçular Tepesi
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du rum da ha or ta ya çık tı. O da, Ab dul lah b. Ka mie’nin Mu s’ab b. Ümeyr’i öl dür me si ve 

onu Pey gam ber’e ben ze te rek “Mu ham med’i öl dür düm” di ye ba ğır ma sıy dı. Bu ha ber, 

Müslü man la rı ol duk ça te dir gin et miş ti. An cak ola yın doğ ru ol ma dı ğı nın da ha son ra 

an la şıl ma sı üze ri ne sükûnet sağ lan dı.

Bo şa lan sa vaş ala nı na gelen Ebu Süf yan’ın ka rı sı Hind, kö le si Vah şi’ye Hz. Ham za’nın 

ci ğe ri ni çı kart tı ra rak diş le riy le çiğ ne di. Hat ta sevgili Peygamberimizin am ca sı na düş-

kün lü ğü se be biy le, da ha son ra Müslü man olan Vah şi’yi, ken di si ne bu ola yı anım sat tı ğı 

için gör me ye da ya na ma dı ğı ve müm kün ol du ğu ka dar ken din den uzak tut tu ğu ri va yet 

edi lir. 

Ne ti ce ola rak, çok zor lu ge çen bu sa vaş ta, Müslü man lar 70 şe hit ver miş, müş rik ler den 

ise 23 ki şi öl dü rül müş tü.

Mek ke li müş rik ler sa vaş ta da ha faz la ıs rar lı ol ma dı lar. En son Ebu Süf yan sa vaş ala nın da 

do laş tı ve o da so nuç ta çe kip git ti.

Hz. Pey gam ber de şe hit le rin gö mül me işi ni ta mam la ya rak, ay nı gün Me di ne’ye dön dü. 

An cak, Ku reyş li le rin tam an la mıy la net leş me yen ge ri ye dö nüş le rin den kuş ku lan mış-

tı. On la rın piş man olup tek rar ge ri dö ne bi le cek le ri ni var sa ya rak er te si gün Ku reyş li le ri 

ta kip et mek üze re 500 ki şi lik bir or duy la Me di ne’ye 16 km. uzak lık ta ki Ham rau’l-Esed’e 

ka dar gi de rek ora da beş gün ka dar ko nak la dı.

Ge ce le ri sa yı la rı nı çok gös ter mek için bin ler ce ateş ya kıl dı. Bu se fe re Ham rau’l–Esed 

gaz ve si adı ve ri lir. 

Hendek

Müş rik ler le ya pı lan bir di ğer sa vaş da Hen dek Sa va şı dır. Bu savaşa, şehrin dışına kazılan 

yaklaşık 5 km. uzunluğundaki çukurdan dolayı Hendek adı verildiği gibi, çeşitli grupların 

bir araya gelerek Müslümanlara saldırmaları sebebiyle Ahzab Savaşı adı da verilmektedir.

Hen dek Sa va şı nın ar ka pla nın da, Ya hu di le rin Mek ke li müş rik le ri sa va şa teş vik et miş 

ol ma sı nın ro lü var dır. Ola yın ge li şi mi şu şe kil de ol muş tur: Da ha ön ce de ifa de edil di ği 

gi bi Pey gam ber (a.s.), Me di ne’ye hic ret et tik ten son ra, ora da ki yer le şik Ya hu di ka bi le-

le riyle söz leş me yap mış, şeh rin sa vun ma sın da bir lik te ha re ket et mek ve müş rik ler le 

iş bir li ği yap ma mak üze re an laş mış lar dı. Ya hu di ler den Benî Na dir ve Benî Kay nu ka bu 

ant laş ma yı kı sa sü re son ra bo za rak, Mek keli müş rik le rle iş bir li ği içe ri si ne gir miş ler, Benî 

Na dir’in Pey gam ber’e (a.s.) su ikast gi ri şi miyle bağ lar ta ma men kop muş, Benî Kay nu ka 

ve Benî Na dir Me di ne’den sü rül müş ler di. Me di ne’den sü rü len Ya hu di le rin bir kıs mı Hay-

ber’e yer leş miş ti. Müslü man la ra kar şı or tak bir güç oluş tur mak is te yen Benî Na dir Ya hu-

di le ri nin ile ri ge len le ri, Mek ke’ye gi de rek Ku reyş müş rik le ri ni Müslü man la ra kar şı sa va şa 

ça ğır dı lar. Ebu Süf yan, on la rın bu te şeb bü sü nü se vi ne rek onay la dı. Bu grup, ay nı şe kil de 

Ga ta fan, Sü leym, Esed, Fe za re, Mür re ve Eş ca gi bi ba zı müş rik Arap ka bi le le ri ne de gi dip 

bir ta kım va at ler de bu lu na rak onları ha re ke te ge çir di ler. 
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So nuç ta Ya hu di ler, Ku reyş li ler ve di ğer müş rik Arap ka bi le le ri nin bir kıs mı Müslü man lar 

aley hin de bir cep he oluş tur dular. Mek ke ve çev re sin den top la nan 4000 ki şi lik bir or du, 

yol lar da çev re den ge len bir lik le rin ka tı lı mıy la Me di ne’ye var dı ğın da10 bi ne ulaş mıştı. 

Bu ara da Hz. Pey gam ber, müt te fik le ri olan Mek ke ci va rın da ki Hu zaa ka bi le si nin ken di-

si ne gön der di ği ha ber ci ler le du ru mu öğ ren di. Bu nun üze ri ne ar ka daş la rı nı top la ya rak, 

na sıl bir savaş taktiği iz le ye cek le ri ni ko nuş tu. Me di ne’de ka lı nıp şe hir sa vun ma sı mı 

ya pı la cak, yok sa mey dan sa va şı mı ya pı la cak tı? So nuç ta Uhud Sa va şı nın ak si ne, sa vun-

ma ya pıl ma sı na ka rar ve ril di. 

Sa ha be den İran asıl lı Sel man-ı Fa ri si, Me di ne’nin ku zey böl ge si ne de rin ve ge niş bir 

hen dek ka zıl ma sı nı tek lif et ti. Sel man-ı Fa ri si ken di ül ke si İran’da sa de ce şeh ri ku şa-

tan düş ma nın ge ce sal dı rı sı nı ber ta raf et mek için de ğil, ay nı za man da düş man sü va ri 

kuv vet le ri nin sa vun ma cep he si ni aşıp ge çe me me le ri için şe hir le rin et ra fı na hen dek ler 

ka zıl dı ğı na da ir bil gi ve göz lem le ri ni nak let ti. Bu tek lif uy gun gö rül dü ve he men ge re ği 

ya pıl mak üze re ha re ke te ge çil di.

Hen de ğin uzun lu ğu nun 5,5 km., eni nin 9 metre, de rin li ği nin ise 4,5 metre ci va rın da 

ol du ğu tah min edil mek te dir.

Düş man kuv vet le ri Me di ne çev re si ne gel dik le rin de, hen dek kaz ma işi ta mam lan mış tı. 

Müş rik ler hen de ği gö rün ce şa şır dı lar. Ku reyş or du sun dan bir kaç ki şi hen de ği geç me-

yi ba şar dıy sa da, Müslümanların savunma hatlarını geçemediler, çünkü Müslü man lar 

sa vun ma hat tın da iyi bir di renç gös te ri yor lar dı. Ku şat ma git tik çe uzu yor du. Müş rik le rin 

yi ye cek le ri azal mış, zor du ru ma düş müş ler di. Bu nun için de ba zı la rın da ge ri dön me 

ar zu su be lir miş ti. Bu da müş rik lerin cep he sin de bir te laş ya şan ma sı na ne den ol muş tu. 

On lar, bir yan dan hen de ği aş ma ve kar şı ya geç me yol la rı nı araş tı rır ken, bir yan dan da 

Me di ne şeh rin de ya şa yan Benî Ku ray za Ya hu di le ri ni ha re ke te ge çi re rek Müslü man la rı iki 

ateş ara sın da bı rak mak is ti yor lar dı. Me di ne’nin ku şa tıl ma sı na se bep olan Ya hu di Hu yey 

b. Ah tab, Benî Ku ray za Ya hu di le ri nin baş ka nı Ka’b b. Esed’e gi de rek onu müş rik ler le bir-

leş me ye ve Müslü man la rı ar ka dan vur ma ya ra zı et me ye ça lış tı. 

Baş lan gıç ta Hz. Pey gam ber’ le ant laş ma sı ol du ğu nu ile ri sü ren Ka’b b. Esed, bu tek li fi 

red det tiy se de so nuç ta ıs rar la ra da ya na ma ya rak ka bul et ti ve ant laş ma met ni ni yırt tı. 

Bu şart lar al tın da Müs lü man lar zor du rum da kal mış lar dı. Benî Ku ray za’nın ant laş ma yı 

boz du ğu nu ha ber alan Hz. Pey gam ber, du ru mu in ce le mek üze re Sa’d b. Mu az ile Sa’d 

b. Uba de’nin de için de bu lun du ğu bir gru bu Benî Ku ray za Ya hu di le ri ne gön der miş ti. Bu 

grup, on la rı boz duk la rı ant laş ma yı ye ni le me ye da vet et ti. An cak, on lar bu nu red det ti ler. 

Du rum Hz. Pey gam ber’e ha ber ve ril di. O da bu nun üze ri ne Müs lü man la rı, Ku ray za lı lar-

dan ko ru ya cak ted bir ler al ma ya baş la dı.

Bu ara da ya şa nan bir ge liş me, güç lük ve sı kın tı içe ri sin de olan Müs lü man lar için bir 

umut ışı ğı ol du: Müş rik saf la rın da bu lu nan Eş ca ka bi le si nin baş ka nı Nu aym b. Mes’ud, 

İs lâm’ı ka bul ede rek giz li ce Hz. Pey gam be r’in ya nı na gel di. Ken di si nin İs lâm’ı ka bu lün-

den müş rik le rin ha be ri ol ma dı ğı nı ve Müs lü man la ra yar dım ede bi le ce ği ni bil dir di. Hz. 
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Pey gam ber, on dan Müs lü man ol du ğu nu giz le me si ni is te di ve “Biz den ay rıl, çün kü sa vaş 

hi le dir” (İb nü’l-Esir, el-Kâ mil, II, 182) di ye rek ve ba zı tak tik ler ve re rek gön der di. Nu aym, 

Benî Ku ray za’ya gi de rek on la ra “Ku reyş her han gi bir ne den le Mek ke’ye dö ner se, Müs-

lü man lar Benî Ku ray za’ya çok ağır ce za ve rir ler” de di. Ay rı ca, Ku reyş’in ken di le ri ni Müs-

lü man lar kar şı sın da yal nız bı rak ma ya ca ğın dan emin ol mak için, Ku reyş’ten ile ri ge len 

bir ki şi yi re hin is te me le ri ni tav si ye et ti. Nu aym, he men ar dın dan Ku reyş’e gi dip Benî 

Ku ray za’nın Müs lü man lar la giz li ce an laş tı ğı nı ve ken di le rin den bir ki şi yi re hin is te yip 

Hz. Mu ham med’e tes lim ede cek le ri ni söy le ye rek, Ya hu di ler den sa kın ma la rı nı is te di. 

Bir müd det son ra Benî Ku ray za’nın ken di le rin den re hin is te me si üze ri ne müş rik ler, 

Nu aym’ın söy le dik le ri nin doğ ru ol du ğu ka na ati ne var dı lar. Ya hu di le re ha ber gön de re-

rek as la re hin ver me ye cek le ri ni söy le di ler. Bu nun üze ri ne Benî Ku ray za, Ku reyş’in sa mi-

mi ol ma dı ğı ka na ati ne var dı. 

Grup lar dan her bi ri di ğe ri ni ha in lik le suç la dı. Böy le ce Ya hu di-müş rik it ti fa kı kop ma nok-

ta sı na gel di. Bu ara da Zil ka de ayı gir mek üze rey di. Bu da ha ram ay la rın gir me si an la mı-

na ge li yor du. Mek ke çev re sin de pa na yır lar ku ru la cak ve hac mev si mi baş la ya cak tı. Bu 

ne den ler den Ku reyş li ler, Mek ke’ye dön me ye ka rar ver di ler. Bu es na da bek len me dik bir 

bi çim de or ta ya çı kan fır tı na ile de müş rik ler şaş kı na dön müş tü. Kur’an bu du ru ma şöy le 

işa ret et mek te dir:

“Ey ina nan lar! Al lah’ın si ze olan ni me ti ni anın; üze ri ni ze or du lar gel miş ti, 

biz de on la rın üze ri ne rüz gâr ve gö re me di ği niz or du lar gön der miş tik. Al lah 

yap tık la rı nı zı gö rü yor du” (Ah zab, 33/9).

Rüzgârın, müş rik le rin ka rar gâ hı nı altüst et me si üze ri ne, Ebu Süf yan bir ko nuş ma ya pa-

rak ku şat ma yı kal dır dı ğı nı bil dir di. Hz. Pey gam ber de ku şat ma nın kal dı rıl ma sı üze ri ne, 

Müslü man la ra ev le ri ne dön me iz ni ver di.

7 Şev val 5/1 Ocak 627’de baş la yan Hen dek ku şat ma sı 23 gün de vam et tik ten son ra 1 

Zil ka de 5/24 Ocak 627’de so na er miş tir.

Hen dek Sa va şı, müş rik le rin hezimeti ile so nuç lan mış tı. Bu sa vaş ta al tı Müslü man şe hit 

düş müş, müş rik ler den de üç ki şi öl müş tü. 

Ku reyş li le rin ve müt te fik le ri nin ye nil gi ve hüs ra na uğ ra mış bir şe kil de dö nüş le ri, İs lâ mi-

ye t’in Arap ka bi le le ri ara sın da ya yıl ma sın da son de re ce et ki li ol muş tu.

Bu sa vaş es na sın da Hz. Pey gam ber’in askerî ve si ya sî dehası bir kere daha açık ola rak 

gö rül müştü. 

Müş rik ler le ya pı lan sa vaş lar da Pey gam be ri mi zin iz le di ği te mel il keler neler-

dir?

Sıra Sizde
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Ba rış Dö ne mi: Hu dey bi ye Ant laş ma sı

Hen dek Sa va şın dan ay lar son ra, hic ri 6. yıl da Hz. Pey gam ber rü ya sın da Kâ be’yi ta vaf 

et ti ği ni gör müş tü. Bu rü ya yı ar ka daş la rıyla da pay laş mış ve um re yap ma ya ka rar ver-

miş ler di. 

Hic ri 6. yılın Zil ka de ayın da ha zır lık la rı nı ta mam la ya rak yo la çık tı lar. Peygamber (a.s.), 

Me di ne’de ve kil ola rak Ab dul lah b. Üm mi Mek tum’u bı ra ka rak 1500 ci va rın da ar ka da-

şıyla bir lik te yo la çık tı. Amaç, sa de ce Kâ be’yi zi ya ret et mek ti. Ni yet le ri nin bu ol du ğu nu 

gös ter mek için de Me di ne’den çok uzak laş ma dan ih ram la rı nı giy miş ler, yan la rı na yol cu-

luk si la hın dan baş ka hiç bir şey al ma mış lar, ay rı ca kur ban lık 70 de ve bu lun dur muş lar dı. 

Mek ke li ler bu du rum dan mem nun ol ma mış lar ve bu zi ya ret ten şüp he len miş ler di. Bu nun 

için de Müslü man la rı he nüz Mek ke’ye gir me den ge ri çe vir menin ça re le ri ni dü şün dü ler. 

Mek ke li ler Ha lid b. Ve lid ve İk ri me b. Ebu Ce hil’i bir grup sü va ri ile bir lik te on la rı ta kip 

et me ye gön der di ler. An cak, Müslü man lar, on la rın kes ti ği yol dan ay rı la rak Mek ke’ye 17 

km. uzak lık ta ki Hu dey bi ye’ye ulaş tı lar. 

So ru nu çöz mek için her iki ta raf da bir bir le ri ne el çi gön der me ye baş la dı lar. Ku reyş li-

ler, Müslü man la rın ger çek ni ye ti ni an la mak için Hu zaa ka bi le sin den bir grup la bir lik te 

Bu deyl b. Bar ka’yı el çi ola rak gön der di. Pey gam ber (a.s.) ona sa vaş mak ama cıy la de ğil, 

Kâ be’yi zi ya ret için gel dik le ri ni Ku reyş’e bil dir me si ni is te di. Ay nı za man da, ken di le rin-

den de Hı raş b. Ümey ye’yi sa de ce um re için gel dik le ri ni, Kâ be’yi ta vaf edip ge ri dö ne-

cek le ri ni ve sa vaş gi bi bir ni yet le ri nin ol ma dı ğı nı bil dir mek üze re el çi ola rak Mek ke’ye 

gön der di. An cak Mek ke li ler ona kö tü dav ran dı. O da du ru mu Hz. Pey gam ber’e an lat tı. 

Hz. Pey gam ber, bu sefer Mek ke li le re el çi ola rak Hz. Ömer’i gön der mek is te di. Hz. Ömer, 

Mek ke’de ken di si ni sa vu na bi le cek ak ra ba sı nın ol ma dı ğı nı ve Ku reyş’in ken di le ri ne olan 

düş man lık ve sert li ği ni bil diği için git mek is te me di ve Hz. Os man’ın git me si ni tek lif et ti. 

Hz. Pey gam ber de Hz. Os man’ı Mek ke’ye el çi gön der di. Mek ke li ler bu zi ya re te izin ver-

me ye cek le ri ni, an cak ken di si nin şa yet is ter se, Kâ be’yi ta vaf ede bi le ce ği ni söy le di ler. Hz. 

Os man bu nu ka bul et me di. Bu nun üze ri ne Mek ke li ler de ona kı za rak tu tuk la dı lar. Bu 

ara da Hz. Os man’ın öl dü rül dü ğü şek lin de bir ha ber Hz. Peygamber’e ulaş tı. Bu olum suz 

ge liş me ler ışı ğın da Hz. Pey gam ber, müş rik ler le sa vaş ma dan ora dan ay rıl ma ya cak la rı 

üze ri ne ar ka daş la rın dan be yat al ma ya ka rar ver di. Hu dey bi ye’de ko nak la dı ğı yer de ki 

ağa cın al tın da sa ha be den “ölüm üze ri ne” ve ya “ba şa rı ya ula şın ca ya ka dar sa vaş mak 

üze re” ye min ede rek be yat al dı. Bu na Be ya tu’r-Rıd van adı ve ril miş tir. Kur’an-ı Kerim, bu 

be ya ta şöy le de ğin mek te dir:

“Ey Mu ham med! Al lah ina nan lar dan, ağaç al tın da sa na biat ederlerken, 

and ol sun ki hoş nut ol muş tur.

Gö nül le rin de ola nı da bil miş, on la ra gü ven lik ver miş, on la ra ya kın bir za fer 

ve ele ge çi re cek le ri bol ga ni met ler bah şet miş tir. Al lah güç lü olan dır, hâkim 

olan dır” (Fe tih, 48/18-19).
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Mek ke li ler, bu be yat tan ha ber dar ol muş ve kor ku ya ka pı la rak Hz. Os man’ı ser best bı rak-

mış lar dı. Ar dın dan Sü heyl b. Amr, Hu vey tıb b. Ab dü luz za ve Mik rez b. Hafs’tan olu şan 

bir gru bu ba rış ta le biy le Hu dey bi ye’ye gön der di ler. Kar şı lık lı mü za ke re ler ne ti ce sin de 

Hu dey bi ye Ant laş ma sı ya pıl dı. Bu ant laş ma ya gö re;

1. Müslü man lar bu yıl Kâ be’yi zi ya ret et me den ge ri dö ne cek ler, an cak er te si yıl üç gün-

lük bir sü reyle bu zi ya re ti ya pa bi le cek ler di. Mek ke’de ka la cak la rı üç gün lük sü re zar-

fın da hiç bir Mek ke li on lar la gö rüş me ye cek ti. Kâ be zi ya re ti ne ge lir ler ken yan la rın da 

sa de ce yol cu luk si la hı bu lun du ra bi le cek ler di.

2. Arap ka bi le le rin den is te yen ka bi le is ter Ku reyş’ le, is ter se Hz. Mu ham med’le ant laş ma 

ya pa bi le cek ti.

3. Mek ke’ye sı ğı nan hiç bir Me di ne li Müslü man ia de edil me ye cek, an cak Ku reyş’ten 

Müslü man olan bi ri si Müslü man la ra sı ğı nır sa bu ki şi Müslü man lar ta ra fın dan ka bul 

edil me ye cek ti.

4. Hac ve um re ama cıy la Mek ke’ye ge len ve ya Ye men ve Ta if’e git mek üze re bu ra dan 

ge çen ler le, Su ri ye’ye ve ya do ğu ya git mek üze re Me di ne’ye ge len ler gü ven içe ri sin de 

ola cak lar dı.

5. Bu ant laş ma 10 yıl sü reyle ge çer li ola cak, bu sü re zar fın da ne Ku reyş Müslü man la ra, 

ne de Müslü man lar Ku reyş’e sal dı ra cak tı. Bu na her iki ta ra fın müt te fik le ri de da hil di.

Ant laş ma met ni nin oluş ma sın dan son ra, tarafların isimlerini yazma konusunda 

ortaya bir güçlük çıkmıştı: Hz. Peygamber’in, antlaşma metninin altına “Rasulullah 

Muhammed” (Allah’ın elçisi Muhammed) yazdırmasına Mekkeliler itiraz etmiş ve bu for-

mülü “Muhammed b. Abdullah” (Abdullah oğlu Muhammed) şeklinde değiştirilmesini 

istemişlerdir. Hz. Peygamber, onların bu teklifini kabul etmiş ve antlaşmayı Muhammed 

b. Abdullah olarak imzalamıştır.

Di ğer bir so run da, Mek ke li le rin “Bis mil la hir rah mâ nir ra hîm” ye ri ne ge le nek le rin de var 

olan “Bis mi kel la hum me” ifa de si ni koy ma la rıy dı. Hz. Pey gam ber, bu sözcüğün tev hi de 

(Al lah’ın bir li ği) ay kı rı ol ma ma sın dan ötü rü, met ne ko nul ma sı na iti raz et me miş ti. Hz. Ali 

ta ra fın dan ka le me alı nan ant laş ma metni, iki nüs ha ola rak ha zır lan dı ve her iki ta ra fın 

şa hit le ri met ni im za la dı lar. 

Ant laş ma dan he men son ra Ku reyş he ye ti baş ka nı Sü heyl b. Amr’ın oğ lu Ebu Cen del 

Müslü man ol du ğu için atıl dı ğı ha pis ten ka ça rak Müslü man la ra sı ğın dı. An cak, ant laş ma 

ge re ği ba ba sı na ia de edil di. 

Hac cı ta mam la ya ma dan ge ri ye dö nüş, il ti ca eden le rin tek ta raf lı ia de si, “Ra su lul lah” 

ifa de si nin ant laş ma met nin den çı ka rıl ma sı, sa ha be yi olum suz yön de et ki le miş ti. Hz. 

Pey gam ber, ar ka daş la rı nın mo ra li ni dü zel te rek, bu ant laş ma nın ken di le ri için bir ka yıp 

ol ma ya ca ğı nı, ak si ne uzun va de de önem li bir ka zanç ol du ğu nu ifa de et ti. Ger çek ten de 

Hu dey bi ye Ant laş ma sı, ilk ba kış ta Müs lü man la rın aley hi ne gi bi gö rün se de İs lâm’ın hız la 

ya yıl ma sı açı sın dan bir dö nüm nok ta sını teş kil et miş tir.

Hu dey bi ye’de on gü nü aş kın bir sü re ka lan Müslü man lar, ant laş ma dan son ra Me di ne’ye 

dön dü ler.

Er te si yıl 2000 ci va rın da Müslü man, Kâ be’ye ge le rek zi ya ret le ri ni ra hat ça yap mış lar dı.
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3 Yahudilerle İlişkiler

Müslü man lar la Ya hu di ler ara sın da ki sosyal, siyasî ve kültürel iliş ki ler, Müslü man la rın 

Mek ke’den Me di ne’ye hic ret et me siy le baş lar. Hz. Pey gam ber, Me di ne’ye göç et tik ten 

son ra ora da yer le şik ve önem li bir nü fu za sa hip Ya hu di ler le bir söz leş me im za la mış 

ve bu söz leş mey le de Müslü man lar ile Ya hu di ler ara sın da top lum sal ba rı şa yö ne lik bir 

te şeb bü sün adım la rı atıl mış tı. 

Ya hu di ler çok es ki za man lar dan be ri Me di ne’yi ve Şam yo lu üze ri ne dü şen ba zı böl ge-

le ri yurt edin miş ler di. Sa yı la rı nın çok lu ğu, ser vet le ri, zi ra at, sa nat ve ti ca ret alan la rın da ki 

et kin lik le ri; bir pey gam be re ve onun ge tir di ği ki ta ba ina nı yor ol ma la rıyla ken di le ri ni 

yer le şik halk tan üs tün gör me le ri ne se bep ol muş tu. Bu ko num la rıy la za man za man ay nı 

şeh ri pay laş tık la rı hem şeh ri le ri ne üs tün lük tas lar lar dı.

Hz. Pey gam ber Me di ne’ye ge lir gel mez on lar la bir ant laş ma yap mış, din öz gür lük le ri ni 

ve te mel hak la rı nı gü ven ce al tı na al mış tı. Evs ve Haz rec ka bi le le riy le da ha ön ce yap tık la rı 

ba rış ant laş ma la rı nı yü rür lük te bı rak mış, ha in lik yap ma mak, düş ma na yar dım et me mek 

ve kim se nin hak kı na te ca vüz et me mek ko şu luy la Me di ne’de ki ko num la rını mu ha fa za 

et miş ti. An cak, Hz. Pey gam ber’in Me di ne’de güç len me sin den ve İs lâm’ın gi de rek ya yıl-

ma sın dan en di şe et me ye, kork ma ya baş la mış lar dı. Bu su ret le da ha ön ce sa hip ol duk la rı 

ko num la rı nın sar sıl ma sın dan en di şe ye ka pıl mış lar dı.

Hz. Pey gam ber on la rı za man za man İs lâm’a da vet et miş, an cak on lar İs lâm da ve ti ni 

red det miş ve Peygamber’e (a.s.) kar şı iç ten içe kin tut ma ya baş la mış lar dı. Bununla da 

kalmayarak Müslü man la rın aley hin de ent ri ka la ra başvurmuşlardı.

Müslü man lar la yap tık la rı ant laş ma yı ilk bo zan Ya hu di ka bi le si Benî Kay nu ka (Kay nu-

kaoğul la rı)dır. Kay nu kaoğul la rı, Be dir Sa va şın dan son ra Müslü man la rın el de et tikleri 

ba şa rı yı kü çüm se me ye, bu ba şa rı yı Ku reyş li le rin sa vaş tek ni ği ni bil me yi şi ne bağ la yan 

pro pa gan da ya baş la dı lar. 

En sardan bir ka dın Benî Kay nu ka çar şı sı na git miş ti. Dük kân da bu lu nan bir Ya hu di, ka dı-

nın ete ği ni ha ber siz ce bir ye re iliş tir miş ti. Ka dın aya ğa kal kın ca üs tü açıl mış. Ya hu di ler 

de bu du ru ma gü lüş müş ler di. Ka dın fer yat ede rek ba ğır mış, ora dan geç mek te olan bir 

Müslü man duruma mü da ha le ede rek ka dı na bu ha re ke ti ya pan Ya hu di yle arbedeye 

girişmiş, bu sırada Yahudi öl  müş tü. Oradakiler de bu Müslü ma nı şe hit et miş ler di.

Ya hu di ler ant laş ma yı boz duk la rı nı açık la dı lar. Sa va şa ha zır lan dı lar. Hz. Pey gam ber 

on lar la ko nu şup bu işin so nu nun iyi ol ma ya ca ğı nı söy le diy se de on lar tu tum la rın da 

ıs rar et ti ler.

Bu şart lar al tın da Hz. Peygamber, Benî Kay nu ka’nın iha net et me sin den dolayı on la rı Şev-

val 2/Mart-Ni san 624’de ku şat ma al tı na al mış tır. Ka le le ri ne çe ki len Benî Kay nu ka Ya hu-

di le ri ni Müslü man lar 15 gün sü rey le ku şat mış lardı. Bunun üzerine  Kay nu ka Ya hu di le ri 

ümit siz li ğe ka pıl mış tı.
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So nuç ta Hz. Pey gam ber’in ve re ce ği ka ra ra ra zı ola rak ka le le rin den çı kıp tes lim ol du lar. 

Kay nu kaoğul la rı nın es ki müt te fi ki Ab dul lah b. Übey, Hz. Pey gam ber’den on la rın ba ğış-

lan ma sı nı is te di. Hz. Peygamber on la rın Me di ne’yi ter k et me si ka ra rı nı ver di. Kay nu-

kaoğul la rı da mal la rı nı ve si lah la rı nı bı ra ka rak Me di ne’yi ter k et ti ler. Su ri ye ta raf la rın da 

Ez ri at şeh ri ne yer leş ti ler. 

Müslü man lar la Ya hu di ler ara sın da mev cut olan ant laş ma ya gö re ta raf lar ih ti yaç hâlin de 

bir bir le ri ne mad dî des tek sağ la ya cak lar dı. Müslü man lar dan bi ri ha ta ile iki ki şi yi öl dür-

müş ve Müslü man lar on la rın di ye ti ni borç lan mış lar dı. Hz. Pey gam ber, bu ant laş ma ya 

da ya na rak Benî Na dir’in de di yet öde me işi ne ka tıl ma sı nı is te mek üze re biz zat on la rın 

ma hal le si ne git ti. Benî Na dir Ya hu di le ri baş lan gıç ta Hz. Pey gam ber’e iyi dav ran dı lar, 

di ye te or tak ola cak la rı nı bil dir di ler ve bir müd det din len me si ni is te di ler. An cak, Mu ham-

med (a.s.), ar ka daş la rıy la bir du va rın di bin de göl ge le nir ken üze ri ne bir taş yu var la ya-

rak onu öl dür me yi plan la dı lar. Hz. Pey gam ber, du ru mu se ze rek ora dan kalk tı ve git ti. 

Müslü man la ra Na diroğul la rı nın ken di sini öl dür mek is te dik le ri ni bil di re rek on la ra kar şı 

sa vaş için ha zır lan ma la rı nı is te di. Mu ham med b. Mes le me’yi, Benî Na dir’e el çi ola rak 

gön de rip, ha in lik le ri ni ha tır la ta rak 10 gün için de Me di ne’yi ter k et me le ri ni is te di. An cak, 

Benî Na dir ön ce göç ha zır lı ğı na ka rar ver diy se de Ab dul lah b. Übey’in ken di le ri ne yar-

dım va adi ne ka na rak göç et mek ten vaz geç ti ler.18 Re bi ülev vel 4/29 Ha zi ran 625’te 

Na diroğul la rı üze ri ne yü rü yen Hz. Pey gam ber, on la rı ku şa ta rak ön ce ant laş ma ya da vet 

et ti. An cak Ya hu di ler bu nu ka bul et me di ler ve Müslü man la ra ok ve taş at ma ya baş la-

dı lar. Ku şat ma 15 gün sür dü. Benî Na dir, Ab dul lah b. Übey’in va at et ti ği yar dı mı ye ri ne 

ge tir me me si ve Benî Ku ray za Ya hu di le ri nin de yar dım da bu lun ma ma sı üze ri ne Me di-

ne’den çık ma ya ra zı ol du lar. 

Ya pı lan ant laş ma ge re ğin ce sa vaş mal ze me le ri ha riç, de ve le re yük le ye bil dik le ri ta şı na-

bi lir mal la rı nı ve ai le le ri ni ala rak Me di ne’den ay rıl dı lar. Ço ğu Hay ber’e yer leş ti. Bir kıs mı 

da Su ri ye ta raf la rı na git ti . Li der le ri Hu yey b. Ah tab, ai le si ni Hay ber’e bı rak tık tan son-

ra, Ku reyş müş rik le ri ni Hz. Pey gam be r’e kar şı kış kırt mak üze re Mek ke’ye git ti. Hen dek 

ku şat ma sı on la rın bu tarz fa ali yet le ri so nu cun da ger çek leş miş ti.

Benî Kay nu ka ve Benî Na dir’in Me di ne’den çı ka rıl ma sıy la, şe hir de sadece Benî Ku ray za kal-

mış tı. Benî Ku ray za, Hen dek Sa va şın da Benî Na dir’in li de ri Hu yey b. Ah tab’ın kış kırt ma sıy la 

Müslü man la ra en zor an la rın da iha net te bu lun muş lar dı. Müslü man lar, Hen dek Sa va şın da 

şeh ri müş rik le re kar şı sa vun ma ya ça lı şır lar ken, içer den böy le bir iha net le kar şı laş ma la rı, 

on la rı ol duk ça zor bir du rum da bı rak mış tı. Hz. Pey gam ber (a.s.), du ru mu du yun ca, tet kik 

için bir he yet gön der miş ve iha net ten vaz geç me le ri ni is te miş ti. An cak Benî Ku ray za’nın 

li de ri Ka’b b. Esed, Müslü man he yet le alay et miş, on la ra ol duk ça sert dav ran mış tı.

Hen dek ku şat ma sı nın ar dın dan Hz. Pey gam ber, hemen Benî Ku ray za üze ri ne yü rü müş 

ve otur duk la rı ma hal le yi ku şat ma al tı na al mış tı. Ka le le ri ne çe ki le rek Müslü man la rı tah rik 

eden Benî Ku ray za lı lar, ku şat ma nın uza ma sı üze ri ne, zor du rum da kal mış lar ve çö züm 

ara yı şı içe ri si ne gir miş ler di. Müslü man lar on la ra İs lâm’a gir me le ri ni tek lif et ti ler, an cak 

on lar bu tek li fi red det ti ler. Benî Ku ray za, es ki müt te fik le ri Sa’d b. Mu az’ın ve re ce ği ka ra ra 

ra zı ol mak şar tıy la tes lim ol du . 
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Sa’d, ye tiş kin er kek le rin savaş suçu dolayısıyla öl dü rül me si ne, ka dın la rın ve ço cuk la rın 

esir alın ma sı na, mal la rın ise ga ni met sta tü sün de de ğer len di ril me si ne ka rar ver di.

Zil ka de 5/Ocak-Şu bat 627’de ger çek leş ti ri len Ku ray za Gaz ve si yu ka rı da alı nan ka ra rın 

ye ri ne ge ti ril me siy le so nuç lan mış tı. 

Benî Ku ray za lı la rın ber ta raf edil me siy le bir lik te, Me di ne şeh ri, antlaşmaları bozan Ya hu-

di teh di din den kur tul muş tu, an cak Müs lü man lar için Ya hu di teh li ke si hâ lâ var lı ğı nı sür-

dü rü yor du.

Benî Ku ray za ola yı nı öğ re nen Hay ber Ya hu di le ri, Hay ber, Tey ma, Fe dek, Va di’l-Ku ra 

Ya hu di le riy le bir le şe rek Me di ne üze ri ne yü rü me ye ka rar ver miş ler di. Hz. Pey gam ber, 

böy le bir ha zır lı ğın du yu mu nu alır al maz, ola yın doğ ru lu ğu nu araş tır mak üze re hic re tin 

6. yı lı Ra ma zan ayın da Ab dul lah b. Re va ha baş kan lı ğın da bir he ye ti Hay ber’e gön der di. 

He yet ha be rin doğ ru ol du ğu nu tes pit et ti. Hz. Pey gam ber, iki bin ki şi lik bir or du ha zır-

la ya rak hic ri 7. yılın Mu har rem ayı son la rı na doğ ru Me di ne’den ha re ket et ti. Üç gün lük 

bir yol cu luk tan son ra Me di ne’ye 150 km. uzak lık ta bu lu nan Hay ber’e va rıl dı. Pey gam ber 

(a.s.), on la rı ya İs lâm’ı ka bul, ya da ba rış yap ma ya ça ğır dı. An cak on lar bu tek lif le ri red-

det ti ler. 20 gün sü ren ku şat ma da Ya hu di ler, ken di le ri ni olan ca güç le riy le sa vun du lar, 

an cak ka le ler ya vaş ya vaş düş tü, so nuç ta Hay ber fet he dil di.

Hz. Mu ham med, Hay ber ara zi le ri nin iş le til me si ni, ürün le ri nin ya rı sı nı Müslü man la ra ver-

mek kay dıy la Ya hu di le re bı rak tı. Bu ge lir ler sa ye sin de Müslü man la rın eko no mik gü cü 

art tı. 

Hay ber’in fet hin den son ra bu ra da bir kaç gün ka lan Pey gam ber (a.s.), bir su ikast gi ri şi-

miyle kar şı laş tı. Ya hu di ka bi le li der le rin den Ha ris’in kı zı Zey nep, onu ze hir le mek is te di. 

An cak, te şeb büs ya rım kal dı. Hay ber fet hi es na sın da önem li mik tar da ga ni met ve esir 

el de edil di. Esir ler ara sın da ki Ya hu di li der Hu yey b. Ah tab’ın kı zı Sa fi ye’yi öz gür bı ra ka-

rak, ken di siyle ev len di. 

Hz. Pey gam ber, Hay ber’in fet hin den son ra yi ne bir Ya hu di yer le şim mer ke zi olan Va di’l-

Kur’a’yı da ele ge çir di. On lar a da Hay ber Ya hu di le ri gi bi yıl lık ürün le ri nin ya rı sı nı Müslü-

man la ra ver mek şar tı kon du. Hay ber ka le si dü şün ce, Fe dek Ya hu di le ri ba rış is te di ler. 

Böy le ce Ya hu di le rin gü cü kı rıl mış olu yor du. 
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4 Hristiyanlarla İlişkiler

Müslü man lar, da ha ilk gün den iti ba ren Hris ti yan lar la iliş ki içe ri sin de ol muş lar dı. An cak, 

Müslü man lar la H ris ti yan la rı kar şı kar şı ya ge ti ren ilk olay, Hz. Pey gam ber’in Ha ris b. 

Umeyr el–Ez di’yi bir mek tup la Bi zans’a bağ lı Bus ra va li si ne gön der me si, el çi nin Mu’te’ye 

va rın ca Bi zan s’ın bir di ğer va li si Şu rah b. Amr el-Gas sa ni ta ra fın dan öl dü rül me si üze ri ne 

ge li şen ha di seyle baş la mış tır. 

Der hal or du ha zır la yan Hz. Pey gam ber, üç bin ki şi lik or du nun ba şı na sı ray la Zeyd b. 

Ha ri se, Ca fer b. Ebi Ta lib ve Ab dul lah b. Re va ha’yı gö rev len dir di. Bus ra emî ri Şu rah b. 

el-Gas sa ni de kar şı ha zır lı ğa gi riş miş ve Rum la rın da des te ği ile yak la şık yüz bin ki şi lik 

bir or du ha zır la mış tı. Müslü man lar, Ku düs’e yak la şık 35-40 km. me sa fe de Bel ka ya kın la-

rın da yer alan Mu’te’ye gel dik le rin de kar şı la rın da sa yı la rı yüz bin ci va rın da olan düş man 

or du su nu gör dü. 

Müslü man lar, olan ca güç le riy le sa vaş tı lar. Zeyd, Ca fer ve Ab dul lah b. Re va ha bir bi ri 

ar dı sı ra şe hit ol du lar. Müslü man la rın or du su bo zul ma ya baş la dı. Or du ku man dan lı ğı na 

ge ti ri len Ha lid b. Ve lid bo zul ma ya baş la yan or du yu to par la dı ve düş man la sa vaş ma ya 

baş la dı lar. Ge ce le yin sa va şa ara ve ren ve er te si gün düş man or du su nun sa yı ca üs tün 

olu şu nu gö z ö nü ne alan Ha lid b. Ve lid, de ği şik bir tak tik uy gu la ma ya ka rar ver di. Onun 

planı or du nun sağ ko lun da ki as ker le ri so la, so lun da ki le ri sa ğa, ön de ki le ri ar ka ya ve ar ka-

da ki le ri öne ala rak düş ma nın Müslü man la rın ge ce le yin yar dım al dık la rı nı san ma la rı nı 

sağlamaktı. Ha lid b. Ve lid’in asıl ama cı, düş ma nın mo ra li ni boz mak, bir sal dı rıy la on la rı 

yıl dır mak ve Müslü man or du su nu yok ol mak tan kur ta rıp ge ri ye çe kil mek ti. Her şey Ha lid 

b. Ve lid’in plan la dı ğı gi bi ol du. Müslü man lar ani bir hü cum dan son ra ge ri çe kil di ler. 

Düş man as ker le ri de Müslü man la rı ta kip et me ye ce sa ret ede me di. Müslü man or du su da 

Me di ne’ye ge ri dön dü. Hz. Peygamber, bu ba şa rı sın dan do la yı Ha lid b. Ve lid’e “Sey ful-

lah” (Al lah’ın kı lı cı) la ka bı nı ver miş tir. Olay hic ri 8/Mi la di 629’da vu ku bul muş tur.

Mescid-i Nebevî
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Müslü man lar la H ris ti yan la rı kar şı kar şı ya ge ti ren di ğer bir olay da Te bük se fe ri dir. Te bük 

se fe ri Ta if ku şat ma sın dan son ra ya pıl dı.

Su ri ye’den ge len ba zı tüc car la rın Bi zans im pa ra to ru nun H ris ti yan Arap ka bi le le ri nin de 

des te ği ni ala rak Müslü man la ra kar şı sa vaş ha zır lı ğı içe ri sin de ol duk la rı ha be ri ni ver me-

le ri üze ri ne Hz. Pey gam ber, sa vaş ha zır lı ğı na gi riş miş ti. Otuz bin ki şi lik bir or du ha zır-

la dı ve ge nel de sa va şın ya pı la ca ğı ye ri giz li tut tu ğu hâl de, bu sa va şın Bi zans lı la ra kar şı 

ya pı la ca ğı nı açık ça ilan et ti. Za man, sa vaş için pek uy gun de ğil di. Ha va lar çok sı cak tı 

ve kıt lı ğın ol du ğu bir dö nem di. Bu nun için bu sa va şa “Gaz ve tu’l-Us re” (Güç lük Gaz ve si, 

Sa va şı) den miş tir. 

Zor şartlar altında hazırlanan ordu, hicri 9. yılda Peygamber’in komutasında Suriye’ye 

doğru yola çıktı. Müslümanlar, Medine’ye 778 km. uzaklıkta ve Suriye yolu üzerinde 

bulunan Tebük’e giderek orada karargâh kurdu. Tebük’te 20 gün kadar kalınmasına rağ-

men, düşmana rastlanmadı. Müslümanlara karşı herhangi bir ordunun hazırlanmadığı 

ve Medine’ye ulaşan haberlerin doğru olmadığı anlaşıldı.

Te bük se fe ri es na sın da ba zı kom şu ül ke ler le ant laş ma lar ya pıl dı. Ço ğun luk la H ris ti yan-

la rın, ba zı sın da ise Ya hu di le rin ya şa dı ğı Cer ba, Ey le, Ez ruh, Mak na ve Ma an böl ge le ri ne 

bir lik ler gön de ri le rek halk la rı İs lâ m’a da vet edil di. Bun lar İs lâm di ni ni ka bul et me mek le 

bir lik te ciz ye öde me yi ka bul ede rek, Müslü man la rın oto ri te si ni ta nı mış ol du lar.

Arap ya rı ma da sın da Nec ran böl ge sin de ol duk ça ka la ba lık bir H ris ti yan top lu luk otu-

ru yor du. Ta rih çi le rin He yet ler Yı lı (Se ne tu’l-Vu fud) ola rak ifa de et ti ği hic ri 9. yıl da Nec-

ran lı H ris ti yan lar, Hz. Pey gam ber’in ken di le ri ne gön der di ği mek tup üze ri ne, 60 ki şi lik 

bir he ye ti Me di ne’ye gön der di ler. Hz. Pey gam ber (a.s.) mek tu bun da on la rı Müslü man 

ol ma ya ça ğı rı yor, bu nu ka bul et me dik le ri tak dir de ciz ye ver me le ri ni, bu nu da ka bul 

et mez ler se ken di le riyle sa va şı la ca ğı nı bil di ri yor du.

Nec ran he ye ti, bir ikin di vak ti Mes cid-i Ne be vi’ye gel di. Müslü man lar he nüz na maz la rı-

nı kıl mış lar dı. H ris ti yan la rın da iba det vak ti gel di ğin den do ğu ya yö ne le rek iba det le ri ni 

yap mak is te miş ler di. Ba zı sa ha bi ler bu na en gel ol mak is te di ler se de, Hz. Pey gam ber, 

on la rın iba det le ri ni ye ri ne ge tir me si ne izin ver di. Da ha son ra da on la rı Müslü man ol ma-

ya ça ğır dı. On lar, “biz sen den ön ce Müslü man ol duk” de di ler. On la ra üç şe yin ken di le ri ni 

Müslü man ol mak tan alı koy du ğu nu, bu üç şe yin, do muz eti ye me le ri, haç’a tap ma la rı ve 

Tan rı’ nın oğ lu bu lun du ğu na inan ma la rı ol du ğu nu söy le di. 

“Al lah’ın ka tın da İsa’nın du ru mu –ken di si ni top rak tan ya ra tıp, son ra “ol” de me-

siy le ol muş olan– Âdem’in du ru mu gi bi dir” (Âl-i İm ran, 3/59).

Bu nun üze ri ne on lar, “o hâl de İsa’nın ba ba sı kim?” di ye sor du lar. Hz. Pey gam ber, bu 

so ru ya ce vap ver me yip sus tu. Bu sü re zar fın da Hz. İsa ve H ris ti yan lık la il gi li bil gi le rin 

yer al dı ğı Âl-i İm ran su re si nin 80’i aş kın aye ti vah yo lun du. Âl-i İm ran su re si nin 59. aye ti 

on la rın bu so ru su na ce vap ver miş tir. 
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“Ey Mu ham med! Sa na ilim gel dik ten son ra, bu hu sus ta se nin le kim tar tı şa cak 

olur sa, de ki: “Ge lin, oğul la rı mı zı, oğul la rı nı zı, ka dın la rı mı zı, ka dın la rı nı zı, ken di-

mi zi ve ken di ni zi ça ğı ra lım, son ra la net le şe lim de, Al lah’ın la ne ti nin ya lan cı la ra 

ol ma sı nı di le ye lim” (Âl-i İm ran, 3/61).

Bu aye ti on la ra oku duk tan son ra, Pey gam ber (a.s.) yi ne Âl-i İm ran su re si nin 61. aye tin de 

ifa de edil di ği gi bi on la rı mü ba he le ye (kar şı lık lı la net leş me ye) ça ğır dı. 

Onun bu tek li fi kar şı sın da Nec ran lı lar du ru mu ken di ara la rın da gö rüş mek üze re izin 

is te di ler. So nuç ta mü ba he le yap ma ma ya ka rar ver di ler. Ken di din le rin de kal mak şar tıy-

la ciz ye ver me ye ra zı ol du lar. Pey gam ber’in bu tek li fi ka bul et me si üze ri ne, bin ta ne si 

Re ceb, di ğer bini de Sa fer ayın da ol mak üze re yıl da iki bin kat el bi se ver me le ri şar tıy la 

bir ant laş ma im za la dı lar.

Pey gam be ri mi zin Ya hu di ve Hris ti yan lar la iliş ki le rin de bir ara da ya şama 

bi lin ci nin oluş tu rul ma sı açı sın dan iz lediği temel il keler neler dir?

Sıra Sizde

5 Mekke’nin Fethi

Hu dey bi ye Ant laş ma sı, üze rin den he nüz iki yıl geç me den müş rik ler ta ra fın dan bo zul-

muş tu. Hu dey bi ye Ant laş ma sın dan son ra Müs lü man lar la bir lik ku ran Hu zâa ka bi le si ile 

müş rik ler le bir lik ku ran Bekr ka bi le si ara sın da, kö kü ön ce le re da ya nan bir düş man lık 

mev cut tu. 

Bekr ka bi le sin den bir grup, hic ri 8. yılın Şa ban ayın da bir ge ce an sı zın Hu zâ alı la ra bas kın 

ya pa rak 23 ki şi yi öl dür dü. Bu bas kın sı ra sın da Ku reyş müş rik le ri, Bekr ka bi le si ne si lah 

yar dı mın da bu lun du lar.

Bu du rum kar şı sın da Hu zâa’dan Amr b. Sa lim ya nın da bir grup sü va ri bir li ğiyle Me di-

ne’ye gi de rek du rum dan Hz. Pey gam ber’i ha ber dar et ti. Pey gam ber (a.s.), Ku reyş li le re 

bir mek tup ya za rak ya Bekr ka bi le siyle olan it ti fak la rı nı boz ma la rı nı, ya da öl dü rü len 

Hu zâ alı la rın di yet le ri ni öde me le ri ni is te di. Şa yet bun lar dan bi ri ni yap ma ya cak olur lar sa 

ken di le ri ile sa va şa cak la rı nı bil dir di. Ku reyş li ler, tek li fi red de dip, el çi ye olum suz ce vap 

ve re rek ge ri gön der di ler. An cak, du ru mun so nu cun dan kork muş ola cak lar ki, piş man lık 

içe ri sin de Hu dey bi ye Ant laş ma sı nı ye ni le mek üze re Ebu Süf yan’ı Me di ne’ye gön der di-

ler. Hz. Pey gam ber, Ebu Süf yan’ı iyi kar şı la ma dı ve tek li fi ni red det ti. Ebu Süf yan da ge ri 

dön dü. 
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Ebu Süf yan, Me di ne’den ay rıl dık tan son ra, Mek ke üze ri ne yü rü me ye ka rar ve ril di. Bu nun 

için de giz li ce ha zır lık la ra baş lan dı. Me di ne çev re sin de ki ka bi le le re ha ber gön de ri le rek, 

Ra ma zan ayı nın ba şın da Me di ne’de top lan ma la rı is ten di.

Sa vaş ha zır lı ğı son de re ce giz li tu tu lu yor du. Ku reyş li le rin bu sa vaş tan ha ber dar ol ma-

ma sı ge re ki yor du. An cak, mu ha cir ler den Hâ tib b. Ebu Bel tea as ke rî ha zır lık la rı giz li bir 

mek tup la, Ku reyş’e bil dir mek üze re bir ka dı na ver miş ti. Bu mek tu bu gö tü ren şa hıs ya ka-

la na rak ola yın or ta ya çık ma sı üze ri ne, sor gu ya çe ki len Hâ tib, ma ze ret be yan et ti. Hâ tib 

sor gu la ma dan son ra af fe dil di.

Ra ma zan ayı nın ilk gün le rin de bü tün ha zır lık lar ta mam lan mış tı. 10 Ra ma zan 8/ 1 Ocak 

630’da Hz. Peygamber on bin kişilik bir orduyla Medine’den hareket etti. 

Or du, Mek ke’ye 16 km. uzak lık ta bu lu nan Mer ru’z-Zah ran de ni len va di de ko nak la dı. 

Va di de ka rar gâh ku ran Hz. Pey gam ber, ge ce ha va ka rar dı ğın da as ker sa yı sın ca ateş 

ya kıl ma sı nı is te di. Bu ate şi gö ren ve ge len le rin kim ol du ğu nu bil me yen Mek ke li ler, ne 

olup bit ti ği ni öğ ren mek için Ebu Süf yan’ı iki ar ka da şıyla bir lik te gön der di ler. An cak, Ebu 

Süf yan ve ar ka daş la rı Müs lü man la ra ya ka la nıp Pey gam ber’in hu zu ru na ge ti ril di ler. Ebu 

Süf yan uzun te red düt ten son ra Müs lü man ol du.

Müs lü man lar dört yön den Mek ke’ye gir di ler. Pey gam ber (a.s.), bir ki şi yi gö rev len di re rek 

şöy le ilan et me si ni is te di: 

“Kim Ebu Süf yan’ın evi ne gi rer se em ni yet te dir. Kim ka pı sı nı ka pa tır sa em ni yet te dir. Kim 

Mes cid-i Ha ram’a gi rer se em ni yet te dir.”

Hz. Pey gam ber mec bur ka lın ma dık ça kan dö kül me me si ni is te di. Mek ke tes lim ol du, 

Müs lü man lar Kâ be’yi ta vaf ede rek put la rı kır dı lar.

Hz. Peygamber, Kâbe’de etrafına toplanan insanlara şöyle bir hitapta bulundu:

“Al lah’tan baş ka hiç bir ilâh yok tur, yal nız ca O var dır. Hiç or ta ğı yok tur, vaa di ni  doğ ru 

çı kar dı, ku lu na yar dım et ti, bü tün top lu luk la rı tek ba şı na ye nil gi ye uğ rat tı. Dik kat edin 

her tür lü ay rı mcı lık, kan da va sı ve mal da va sı şu ayak la rı mın al tın da dır. Bey tul lah’ın 

ba kım işi ve ha cı la ra zem zem ver me işi ha riç. 

Ey Ku reyş top lu mu, Al lah size ca hi li ye de ki gi bi kib ir len me yi ve ata lar la bü yük len me yi 

ya sak la mış tır, in san lar Âdem’den dir, Âdem ise top rak tan;

“Ey in san lar, biz si zi bir er kek ve bir di şi den ya rat tık ve si zi mil let ler ve ka bi le ler hâli ne 

koy duk ki bir bi ri ni zi ta nı ya sı nız. Şüp he siz, Al lah ka tın da en de ğer li niz, O’na kar şı gel-

mek ten en çok sa kı na nınız dır. Al lah bi len dir, ha ber dar dır” (Hu cu rat, 49/13).

“Ey Ku reyş top lu lu ğu, ne der si niz, si ze ben ne ya pa ca ğım?” di ye sor du, tek ses hâlin de 

“en iyi  olanı; sen şe ref li bir kar deş ve şe ref li bir ye ğen sin” di ye ce vap ver di ler, o da: “hay-

di gi din, he pi niz ser best si niz” bu yur du” (İma düd din Ha lil, Mu ham med Aley his se lam, s. 253).

Hz. Pey gam ber, Mek ke’de ge nel af ilan et ti. 17 ki şi ge nel af fın dı şın da tu tul du. Bun la rın 

bir ço ğu da da ha son ra af fe dil di.
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Mek ke’nin fet hi, İs lâm’ın ya yı lı şı nı son de re ce hız lan dır mış ve İs lâm ta ri hin de önem li bir 

dö nüm nok ta sı ol muş tur.

Peygamberimizin Mekke’nin fethi sırasında okuduğu hutbenin bugün için 

önemi nedir?

Sıra Sizde

6 Evrensel Çağrının Elçileri

Mek ke’nin 8/630 yı lın da fet he dil me si, ar dın dan güç lü bir ka bi le olan He va zin’in Müslü-

man ol ma sı, hic ri 9. yıl da Te bük se fe riy le Ku zey Ara bis tan’ın Müslü man la rın ha ki mi ye ti ne 

gir me siy le Ara bis tan’ın her yö re sin den he yet ler Me di ne’ye gel me ye baş la dı. Hic ri 9. yı lı 

he yet ler açı sın dan ol duk ça yo ğun bir yıl ol du ğu için, bu yı la Se ne tu’l-Vu fud (He yet ler yı lı) 

de nil miş tir. He yet gön de ren ka bi le le rin sa yı sı 70’i aşı yor du. Bun lar dan bir kıs mı şun lar dır:

Sa’d b. Be kir, Te mim, Him ye ri ler, Be ci le, Tay, Esed, Tağ lib, Fe za re, Ki na ne, Kin de, Sa kif, 

Sü leym...

Hz. Pey gam ber ta ra fın dan çok iyi kar şı la nan bu he yet le rin amaç la rı, ge nel lik le, Müslü-

man ol duk la rı nı bil dir mek, İs lâ mi ye t’i öğ ren mek ve ya ken di le ri ne İs lâ mi ye ti öğ re te cek 

öğ ret men ler is te mek ti. An cak, da ha ön ce de ifa de edil di ği gi bi Müslü man la rın ha ki-

mi ye ti ni ka bul ede rek, ciz ye öde mek ko şu luy la gö rüş me ya pan lar da ol muş tu. Nec ran 

Hris ti yan he ye ti bu na bir ör nek ola rak gös te ri le bi lir.

Mu ham med (a.s.), bu he yet le re kar şı son de re ce mi sa fir per ver dav ran mış ve on lar la 

biz zat il gi len miş tir. He yet ler, da ha çok, sa ha bi le rin ev le rin de, ay rı ca Suf fe ve Mes ci din 

ya nın da mi sa fir ha ne ola rak kul la nı lan bir ça dır da ağır lan mış lar dır. 

H. 6. yıl da Ku reyş ile ya pı lan ba rış ant laş ma sıy la bir lik te Hz. Pey gam ber, in san la rı İs lâm’a 

ça ğır mak için gü zel bir fır sat ya ka la mış tı. Hu dey bi ye Ant laş ma sı nın ar dın dan Me di ne’ye 

dön dük ten he men son ra hiç va kit kay bet me den Arap ya rı ma da sın da ki emîr le re, ka bi-

le re is le ri ne ve ya rı ma da yı çev re le yen böl ge ler de ki hü küm dar la ra mek tup lar ve el çi ler 

gön der di. Bu su ret le, on la rı ve ida re le ri al tın da olan hal kı İs lâm’a da vet edi yor ve İs lâm 

di ni nin pren sip le ri ni on la ra açık lı yor du. Dih ye b. Ha li fe el-Kel bi’yi Bi zans Hü küm da rı na; 

Amr b. Ümey ye ed-Dam ri’yi Ha be şis tan Hü küm da rı na; Ab dul lah b. Hu zey fe es-Seh mi’yi 

İran Kis ra sı na; Ha tıb b. Ebi Bel taa’yı İs ken de ri ye Hü küm da rı Mu kav kıs’a; Şu ca b. Vehb’i 

Gas san Kra lı Ha ris b. Ebu Şe mir’e; Se lit b. Amr’ı Ye ma me hâ ki mi Hev ze b. Ali’ye gön-

der di. Bun la rın dı şın da Arap ka bi le baş kan la rı na, ün lü ve et kin ki şi le re, Hris ti yan la ra, 

Ya hu di le re ve Me cu si le re de mek tup lar gön der miş on la rı İs lâm’ı ka bu le ça ğır mış tır. Bu 
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çağ rı yı ulaş tı ran el çi ler ba zen olum lu ba zen de olum suz yak la şım lar la kar şı lan mış lar dır. 

Bu du ru ma ve ri le bi le cek bir kaç ör nek aşa ğı da sı ra lan mış tır:

He rak le ios; Hz. Pey gam ber’in el çi si ni o sı ra da bu lun du ğu Ku düs’te ka bul et miş, el çi ye iyi 

dav ra nıp, ona he di ye ler ve re rek gön der miş, an cak İs lâm’ı ka bul et me miş tir.

Ha be şis tan Hü küm da rı, gön de ri len el çi Amr b. Ümey ye ed-Dam ri’yi iyi kar şı la mış tır. 

Hat ta onun Müslü man ol du ğu bi le ri va yet edil mek te dir. Ül ke sin de ka lan mu ha cir le ri bir 

ge mi ye bin di re rek Me di ne’ye gön der miş tir.

İran Kis ra sı Hüs rev Per viz, Ab dul lah b. Hu za fe es-Seh mi’nin ge tir di ği da vet mek tu bu nu 

Hi re li kâ ti bi ne okut muş, mek tup ta Pey gam ber’in adı nı ken di adın dan ön ce yaz ma sı na 

si nir le ne rek mek tu bu yırt mış ve el çi yi de dı şa rı çı kart mış tır.

Mı sır Hü küm da rı Mu kav kıs, Ha tıb b. Ebi Bel tea’yı iyi kar şı la mış an cak İs lâm’ı ka bul et me-

miş, bu nun la bir lik te Ma ri ye ad lı bir ca ri ye ve da ha baş ka ba zı he di ye le ri Me di ne’ye gön-

der miş tir. Pey gam ber (a.s.), Ma ri ye ile ev len miş ve hat ta İb ra him ad lı bir oğ lu ol muş tur.

Hü küm dar la ra ya zı lan mek tup lar hik met li bir üs lup la ele alın mış tır. İfa de ler son de re ce 

hoş gö rü lü dür. 

Bu mek tup lar dan bir kaç ör nek aşa ğı ya alın mış tır:

Bi zans İm pa ra to ru He rak le ios’a gön de ri len mek tup:

Bis mil la hirr rah mâ nir ra hîm, 

Al lah’ın ku lu ve Re su lu Mu ham med’den Bi zans’ın im pa ra to ru He rak le ios’a:

Al lah’ın se la mı hak yol da olan la ra ol sun. Se ni İs lâm’a ça ğı rı yo rum. İs lâm’ı ka bul et ki kur tu-

lu şa ere sin. Al lah da sa na mü kâ fa tı nı iki kat ver sin. Eğer ka bul et mez sen hal kın gü na hı nı sen 

çe ker sin. “Ey Ehl-i Ki tap! Si zin le bi zim ara mız da müş te rek olan sö ze ge li niz. Sa de ce Al lah’a 

kul luk ede lim ve O’na hiç bir şe yi or tak koş ma ya lım, Al lah’ı bı ra kıp da ki mi miz ki mi mi zi ilah-

laş tır ma sın. Eğer yüz çe vi rir ler se, şa hit olun, biz Müslü ma nız, de yi niz.”

İran Kisrasına gön de ri len mek tup:

Bis mil la hir rah mânir ra hîm, 

Al lah’ın se la mı hak yol da olan la ra, Al lah’a ve Re sû lü ne iman eden le re, Al lah’tan baş ka tan-

rı ol ma dı ğı na, Mu ham med’in onun ku lu ve Re sû lü ol du ğu na şe ha det eden le re ol sun. Se ni, 

İs lâ m’ı ka bu le da vet edi yo rum. Çün kü ben, ha yat ta olan la rı uyar mak ve inan ma yan lar 

üze rin de Al lah’ın sö zü nü ger çek leş tir mek için bü tün in san la ra gön de ri len bir pey gam be rim. 

Müslü man ol ki kur tu lu şa ere sin. Şa yet ka bul et mez sen bü tün me cu si le rin gü na hı sa na ola-

cak tır” (Bkz. Do ğuş tan Gü nü mü ze Bü yük İs lâm Ta ri hi, I, 503-504).
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7 Veda Haccı, Veda Hutbesi ve Evrensel Mesajlar

Hz. Pey gam ber’in hic re tin 10. yı lın da (m. 632) ger çek leş tir di ği hac, ar ka daş la rıy la ve da-

laş tı ğı ve bir da ha Kâ be’yi zi ya ret ede me di ği için Ve da Hac cı adı nı al mış tır.

Hic re tin 10. yı lı nın Zil ka de ayın da, hac için ha zır lık lar ya pıl mış ve hac yap mak is te yen ler 

Me di ne’de top lan mış lar dır. Hz. Pey gam ber, 26 Zil ka de 10/22 Şu bat 632 Cu mar te si gü nü 

ya nın da aile bireyleri, Mu ha cir ler, En sar dan ve di ğer Arap ka bi le le  rin den olu şan bir 

grup la bir lik te Me di ne’den ha re ket et ti. Yan la rın da 100 kur ban lık de ve var dı. Zül hu ley fe 

ad lı ye re gel di ğin de öğ le na ma zı nı se fe rî ola rak iki re kat kıl dı ve ay nı gün bu ra da ih ra ma 

gir di. 4 Zil hic ce Pa zar gü nü kuş luk vak ti Kus va ad lı de ve si nin üze rin de Mek ke’ye var dı. 

Kâ be’yi ta vaf edip iki re kat na maz kıl dı ve Sa fa ile Mer ve ara sın da sa’y et ti.

Zil hic cenin 9. gü nü Mi na’ya gi den Hz. Pey gam ber ve Müs lü man lar, ay nı gün öğ le den 

son ra Ara fat da ğı na çık tı lar. Kus va ad lı de ve si nin üze rin de Ara fat va di si nin or ta sı na 

ka dar va ran Al lah’ın elçisi yüz bini aş kın Müs lü ma na hi ta p et ti. İs lâm çağ rı sı nın en bü yük 

ve en önem li hut be si ni oku du: 

“Hamd ve şü kür Al lah’a mah sus tur; biz O’na ham d e der, O’n dan yar dım ta lep eder, af fı mı zı 

O’n dan di ler ve O’na yö ne li riz. Ne fis le ri mi zin şer le rin den, ha re ket ve fi il le ri mi zin kö tü lük-

le rin den Al lah’a sı ğı nı rız. Al lah ki mi doğ ru yo la ile tir se, o kim se için sa pık lık ola maz; ki mi 

sa pık lı ğa sev k e der se o kim se için doğ ru yo la sevk eden kalmamıştır. Allah’tan başka ilâh 

olmadığına, O’nun tekliğine ve bir eşinin bulunmadı ğı na şe ha det ede rim. Yi ne şe ha det ede-

rim ki Mu ham med O’nun kulu ve elçisidir.

• Ey Al lah’ın kul la rı! Siz le re Al lah’a saygılı olup buyruklarına karşı gelmekten sakınmanızı 

tavsiye ve sizi O’na itaatta bulunmaya teşvik ederim. Bu suretle en iyi ve hayırlı olan bir şey 

ile (sözle ri me) baş la mak is ti yo rum:

• O hâl de ey in san lar! Si ze açık la dı ğım (şey le ri) din le yin! Çün kü bil mi yo rum, bu yıl dan son ra 

bu lun du ğum yer de bel ki de siz ler le tek rar bu lu şa ma ya ca ğım. 

• Ey in san lar! Bu gün le ri niz na sıl mu kad des bir gün ise, bu ay la rı nız, na sıl mu kad des bir ay 

ise, bu şeh ri niz na sıl mu kad des bir şe hir ise, can la rı nız, mal la rı nız, na mus la rı nız ve şe ref le-

ri niz de öy le mu kad des tir, her tür lü sal dı rı dan ko run muş tur.

• As ha bım! Ya rın Rab bi ni ze ka vu şa cak sı nız ve bu gün kü dav ra nış la rı nız dan ve tu tum la rı-

nız dan ke sin lik le so ru la cak sı nız.

• Sa kın ben den son ra es ki sa pık lık la ra dö nüp de bi r bi ri ni zin boy nu nu vur ma yı nız. 

• Bu va si ye ti mi bu ra da bu lu nan lar, bu lun ma yan la ra bil dir sin! Ola bi lir ki bil di ri len ki şi, bu ra-

da bu lu nup da işi ten den da ha iyi an la ya rak ko ru muş olur...”

• “...Ey in san lar! Rab bi niz bir, ced di niz bir dir. He pi niz Âdem’den tü re miş bu lu nu yor su nuz. 

Âdem ise top rak tan ya ra tıl mış tır. Al lah in din de en mü ker rem ve mak bul ola nı nız, O’na 
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saygılı olup buyruklarına karşı gelmekten sakınanınızdır. Bir Ara bın Arap ol ma yana hiçbir 

üs tün lü ğü yok tur, var sa bu tak va yö nün den dir. Dik kat edin! Teb liğ et tim mi? Ey Al lah’ım 

sen şa hit ol!” di ye rek in san lı ğa ev ren sel bir me saj sun muş tur (bkz. İbn Ab di rab bih, 

el-Ik dü’l-Fe rid, IV, 57-58; ay rı ca bkz. Ya’ku bi, Ta rih, II, 109-110).

Pey gam ber Efen di miz hut be yi oku duk tan son ra Ara fat’a çık tı. Ara fat’ta iken ken di si nin 

ilâhî teb liğ gö re vi nin ta mam lan dı ğı nı be lir ten şu aye ti al dı:

“...Bu gün si zin için di ni ni zi kemale erdirdim. Size ni me ti mi ta mam la dım ve 

si zin için din ola rak İs lâ m’ı seçtim...” (Ma ide, 5/3).

Hac gö re vi ni ta mam la dık tan son ra 29 Zil hic ce 10/26 Mart 632‘de Me di ne’ye dön dü.

Veda Hutbesindeki evrensel mesajları belirtiniz?

Sıra Sizde

8 Hz. Peygamber’in Vefatı

Ve da hac cı nın üze rin den he nüz faz la bir 

za man geç me den Pey gam ber (a.s.), 29 

Sa fer 11/27 Ma yıs 632’de has ta lan dı. Has ta-

lı ğı nın ilk gün le rin de ate şi ol duk ça yük sek-

ti. Fa kat bu du rum ate şi nin in di ği an lar da 

mes ci de git me si ne, in san la ra na maz kıl dır-

ma sı na en gel oluş tur mu yor du. Bir kaç gün 

bu şe kil de de vam et ti. An cak da ha son ra 

bu na gü cü yet me yin ce ye ri ne, na ma zı kıl-

dır ma sı için Hz. Ebube kir’i gö rev len dir di. 

Hz. Pey gam ber, 13 Re bi ulev vel /8 Ha zi ran 

Pa zar te si gü nü ve fat et ti. 

Ve fat ha be ri pek çok kim se ye ina nıl maz 

gö rün dü. Hz. Ömer, Re sû lul lah’ın öl dü-

ğün den bah se den her ke se öf ke len me ye 

baş la mış tı. Kı lı cı nı çe ke rek: 
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“Rasu lul lah’ın öl dü ğü nü zan ne den her ke sin boy nu nu ko pa ra ca ğım. Val la hi o öl me di, tıp kı 

Mu sa’nın git me si gi bi tek rar üm me ti ara sı na dö nüp gel mek ve kı ya met gü nü ne ka dar bu 

in san la rın ba şın da bu lun mak üze re Al lah’ın ka tı na var dı” dedi (İb nü’l-Esir, II, 323).

Hz. Ömer ve di ğer Müslü man la rı şaş kın lık tan kur ta ran, Hz. Ebube kir ol du. Üzün tü lü 

ha be ri alan Hz. Ebube kir, he men Mes cid-i Ne be vi’ye girdi. Pey gam ber’in bu lun du ğu 

oda ya git ti. Üzün tü sü nü giz le ye me di. Da ha son ra Mes cid’e geri döne rek şu an lam lı 

ko nuş ma yı yap tı.

“Ey in san lar! Mu ham med’e ta pan kim ise bil sin ki ger çek ten o öl müş tür. Al lah’a kul olan 

ve O’na iba det eden kim se bil sin ki Al lah ba ki dir, as la öl mez” (İb nü’l-Esir, a.g.e. II, 324).

Da ha son ra da Ku r’an-ı Ke rim’den şu ayet le ri oku du: 

“Mu ham med an cak bir pey gam ber dir. On dan ön ce de pey gam ber ler geç-

miş ti. Ölür ve ya öl dü rü lür se ge ri ye mi dö ne cek si niz? Ge ri ye dö nen, Al lah’a 

hiç bir za rar ver mez, Al lah şük re den le rin mü kâ fa tı nı ve re cek tir” (Âl-i İm ran, 

3/144).

Onun bu ko nuş ma sı Müslü man la rı ya tış tır dı. Pa zar te si ve fat eden Hz. Pey gam ber’in 

ce na ze si sa lı gü nü Hz. Ali ta ra fın dan yı kan dı ve se di rin üze ri ne ko nul du. Müslü man lar 

kü çük grup lar hâlin de ge le rek onun ce na ze na ma zı nı imam sız ola rak kıl dı lar. Ne re ye 

def ne di le ce ği ko nu sun da fark lı gö rüş le r ile ri ye sü rül dü. Hz. Ebube kir’in, pey gam ber le rin 

öl dük le ri ye re gö mü le ce ği ni bil di ren bir ha di si ha tır lat ma sı üze ri ne bu so run da aşı la rak 

ve fat et ti ği yer olan Hz. Ai şe’nin oda sı na def ne dil di.

Ünitenin Özeti

Es ki adı Yes rib olan Me di ne, Hi caz böl ge si nin önem li şe hir le rin den bi ri siy di. Me di ne li 

Arap la rın Hz. Peygamber’le yap tık la rı Aka be be yat la rı so nu cu Me di ne’de Müslü man la-

rın sa yı sı art mış ve hic ret ka ra rıy la bir lik te Müslü man lar grup lar hâlin de Me di ne’ye git-

me ye baş la mış lar dı. Son aşa ma da Hz. Peygamber (a.s.) de hic ret et miş ti.

Peygamberimizin Me di ne’de ki ilk faaliyeti, bir mes cit in şa sı na ka rar ver miş ol ma sı dır. 

Pey gam ber Mes ci di, bir çok sos yal fonk si yon ic ra edi yor du. Bun lar dan bi ri iba det ye ri ola-

rak kul la nıl ma sıy dı. Bu ra sı Müslü man la rın va kit na maz la rı nı ve cu ma na maz la rı nı kıl mak 

için top lan dı ğı bir yer di. Ay nı za man da, teb liğ gö re vi nin yü rüt üldü ğü, eği tim-öğ re tim 

fa ali yet le ri nin ya pıl dı ğı, önem li ka rar la rın ve ril di ği, el çi le rin ka bul edil di ği bir me kân dı. 
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Me di ne’ye va rı şların dan beş ay ka dar son ra Mek ke’den ge len ler (Mu ha cir ler) ve Me di-

ne li (En sar) ai le baş kan la rı nın ka tıl dı ğı bir top lan tı dü zen len di. Bu top lan tı nın ama cı, 

Mek ke’den Me di ne’ye göç eden Müslü man la rın Me di ne’de mad dî ve ma ne vî açı dan 

hu zur ve uyum içe ri sin de ya şa ma la rı ko nu sun da so mut birtakım öne ri ler or ta ya koy mak 

ve bun la rı uy gu la ma ya ge çir mek ti. Bu bağ lam da Pey gam be ri miz Mek ke li ve Me di ne li 

Müs lü man la rı sa mi mi bir iş bir li ği ne teş vik et ti. Mu ha cir ve En sa rı kar deş yaptı.

Peygamberimiz, kar deş leş tir meyle Müslü man lar ara sın da ki bir li ği kur muş tu an cak, 

şe hir de ya şa yan di ğer Ya hu di ve Müslü man ol ma yan Arap lar la da an laş mak, şeh rin 

gü ven li ği ni sağ la mak, on lar la da uyum içe ri sin de ya şa mak is ti yor du. Bu nun için de hem 

ken di ar ka daş la rıy la, hem de Müslü man ol ma yan di ğer un sur lar la gö rüş me ler yap tı. 

So nuç ta bir şe hir-dev let ya pı sı or ta ya çı kar ma ko nu sun da an laş tı lar. Me di ne top lu mu nu 

ye ni den dü zen le yen esas la rın yer al dı ğı bir me tin ha zır la dı lar. Sos yal bir söz leş me olan 

bu me tin, bir bir le riy le ve ya ban cı lar la iliş ki le ri ni, ida rî ve ad lî ya pı la rı nı, bi rey le rin sa hip 

ol du ğu din ve vic dan hür ri ye ti ni, hak la rı nı ve so rum lu luk la rı nı içe ri yor du.

Bu ara da Mek ke li müş rik ler le de iliş ki ler de vam edi yor du. Bu iliş ki ler bağ la mın da sa vaş  

ve ya ant laş ma lar ya pıl mış tı. Ay nı şe kil de Ya hu di ve Hris ti yan lar la da iliş ki ler de vam 

et miş ti. 

Da ha son ra Mek ke fet he dil miş, ar dın dan güç lü bir ka bi le olan He va zin Müslü man ol muş, 

hic ri 9. yıl da Te bük se fe riy le Ku zey Ara bis tan’ın Müslü man la rın hâ ki mi ye ti ne gir me siy le 

Ara bis tan’ın her yö re sin den he yet ler Me di ne’ye gel me ye baş la mış tır.

Peygamber (a.s.) ta ra fın dan çok iyi kar şı la nan bu he yet le rin amaç la rı, ge nel lik le Müslü-

man ol duk la rı nı bil dir mek, İs lâ mi ye ti öğ ren mek ve ya ken di le ri ne İs lâ mi ye t’i öğ re te cek 

öğ ret men ler is te mek ti.

O, bu he yet le re kar şı son de re ce mi sa fir per ver dav ran mış ve on lar la biz zat il gi len miş tir. 

Hz. Peygamber’in hic re tin 10. yı lın da (m. 632) ger çek leş tir di ği hac, ar ka daş la rıy la ve da-

laş tı ğı ve bir da ha Kâ be’yi zi ya ret ede me di ği için Ve da Hac cı adı nı al mış tır. Bu ra da o, 

yüz bini aş kın Müslü ma na hi ta p et ti. Bu hi ta ba Ve da Hut be si de nil di. Ve da hac cı nın üze-

rin den he nüz faz la bir za man geç me den 29 Sa fer 11/27 Ma yıs 632’de has ta lan dı. Has-

ta lı ğı nın ilk gün le rin de ate şi ol duk ça yük sek ti. Fa kat bu du rum ate şi nin in di ği an lar da 

mes ci de git me si ne, in san la ra na maz kıl dır ma sı na en gel oluş tur mu yor du. Bir kaç gün bu 

şe kil de de vam et ti. An cak, da ha son ra bu na gü cü yet me yin ce ye ri ne, na ma zı kıl dır ma sı 

için Hz. Ebube kir’i gö rev len dir di. Son nebî Mu ham med (a.s.), 13 Re bi ulev vel /8 Ha zi ran 

Pa zar te si gü nü ve fat et ti. 
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Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Hic ret ten ön ce Me di ne’de ki du rum na sıl dı, kı sa ca açık la yı nız.

2. Me di ne li Müslü man la r Hz. Peygamber’i na sıl kar şı la mış lar dı?

3. Pey gam ber Mes ci di ne amaç la in şa edil miş tir?

4. Mek ke li ve Me di ne li Müslü man la rın ara la rın da ki sev gi yi ve da ya nış ma yı ar tır mak 

ama cıy la ne gi bi dü zen le me ler ya pıl mış tır?

5. Hz. Peygamber’in hac es na sın da ger çek leş tir di ği hut be de öne çı kan hu sus lar ne ler-

dir, açık la yı nız.
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Değerlendirme Soruları

1) “Me di ne”nin es ki adı ne dir?

 A) Evs B) Ku ray za

 C) Yes rib D) Haz rec

2) Me di ne’de ilk ola rak Hz. Peygamber’i mi sa fir eden sa ha bi kim dir?

 A) Ebu Ey yub el-En sa ri B) Zeyd b. Ha ri se

 C) Mu sab b. Umeyr D) Hz. Ebube kir

3) “Suf fe” ne dir?

 A) Bir mes cit adı B) Bir ka bi le adı

 C) Hz. Mu ham med’in evi D) Mes cid-i Ne bi’nin bir bö lü mü

4) Mek ke’den Me di ne’ye göç eden le re ne de nir?

 A) En sar B) Kay nu ka

 C) Evs D) Mu ha cir

5) Mek ke li müş rik ler le han gi sa vaş  ya pıl mamış tır?

 A) Be dir B) Uhud

 C) Kay nu ka D) Hendek

6) Ebu Süf yan ne za man Müslü man ol muş tur?

 A) Be dir Sa va şın dan son ra B) Uhud Sa va şın dan son ra

 C) Hen dek Sa va şın dan son ra D) Mek ke’nin fet hi sı ra sın da

7) Hz. Peygamber ne za man hac va zi fe si ni ye ri ne ge tir miş tir?

 A) 629 B) 630 

 C) 631 D) 632
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1.  Kur’an-ı Ke rim’de Hz. Mu ham med

2.  İs lâm’ı An la ma da Hz. Pey gam ber’in Ör nek li ği

3.  Hz. Pey gam ber’in Ör nek Ah lâ kı

Kişiliği ve
Örnekliği
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ÜNİTE HAKKINDA

Bu üni te de Pey gam ber Efen di miz çe şit li yön le riy le ele alın mış tır. Kur’an-ı Ke rim’den 

hareketle ken di siy le il gi li bil gi le re yer ve ril miş tir. Onun ör nek li ği ko nu su biz zat onun 

ya şa yı şın dan ör nek ler le an la tıl mış, ör nek dav ra nış lar yo rum lar eşliğinde güncelleştiril-

miştir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te  ta mam landıktan sonra öğ re nen,

1. Kur’an-ı Ke rim’de Pey gam be ri mi zi bir in san ola rak ni te le yen âyet le ri sı ra lar.

2. Kur’an-ı Ke rim’de Mu ham med (a.s.)’i bir pey gam ber ola rak ni te le yen âyet le ri sı ra lar.

3. Hz. Pey gam ber’in in san dav ra nış la rın da ki ne za ket ve inceliğini fark eder.

4. Hz. Pey gam ber’in dav ra nış la rın da esas al dı ğı il ke le ri sı ra lar. 

5. Hz. Pey gam ber’e “el emin” den me si nin se be bi ni açık lar.

6. Hz. Pey gam ber’in sa bır lı dav ra nı şı na ör nek ve rir.

7. Hz. Pey gam ber’in za ma nın kıy me ti ni an la tan bir sö zü nü açık lar.

8. Hz. Pey gam ber’in han gi du rum lar da is ti şa re et ti ği ni açık lar.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

Bu üni te yi ça lı şır ken;

1.  Üni te ba şın da ve ri len he def le re ula şıp ulaş ma dı ğı nı zı sü rek li dü şü nü nüz. Ula şa ma dı-

ğı nı zı dü şün dü ğü nüz he def ler le il gi li ko nu la rı tek rar oku yu nuz.

2. Öğ ren mek için ki tap la ye tin me yi niz, ki ta bın so nun da zen gin bi rer kay nak lis te si 

su nul mak ta dır. Bu lis te den ula şa bil di ği niz kay nak la rı in ce le yi niz.

3.  Bu ko nu lar ile il gi li gör sel ya yın la rı iz le yi niz ve öğ ren me or ta mı nı za ta şı yı nız.
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Bu baş lık al tın da, sev gi li Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med’in hem bir in san hem de pey-

gam ber ola rak Kur’an-ı Ke rim’de na sıl an la tıl dı ğı ele alın mış tır.

İn sa nî Yö nü

Kur’an-ı Ke rim, sev gi li Pey gam be ri mi zin in san ol du ğu na vur gu ya par ken, onu di ğer 

in san lar dan ayı ran en önem li özel li ği Allah’tan va hiy al ma sı ol du ğu üze rin de du rur. Aşa-

ğı da ki âyet ler bu du ru ma işa ret et mek te dir:

“Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim” (İsra, 17/93).

“De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki ) bana ‘sizin ilahınız 

ancak bir ilahtır’ diye vahyolunuyor...” (Kehf, 18/110).

“De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca 

bir tek ilah olduğu vahyediliyor...” (Fussilet, 41/6).

Kur’an-ı Kerim neden Hz. Peygamber’in insanî yönüne vurgu yapmaktadır? 

Düşünelim

Kur’an-ı Ke rim, Hz. Pey gam ber’in, nor mal in san özel lik le ri ne sa hip bir ki şi ol du ğu nu ve 

in san ol ma ba kı mın dan di ğer le rin den ay rı tu tul ma dı ğı nı be lir tir. Bu du ru mu, özel lik le 

her ya ra tıl mış var lı ğın or tak özel li ği olan “ölüm lü lük” ile ifa de et mek te dir:

“Senden önce hiçbir kimseye ebedi hayat vermedik sen öleceksin de, onlar 

bâki mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır...” (Enbiya 21/34-35).

“Mutlaka sen de öleceksin, onlar da ölecekler” (Zumer, 39/30) .

Hz. Pey gam ber’in bir in san ol ma sı, müş rik le rin onun pey gam ber ol du ğu na inan ma ma-

la rı na ve onun da ken di le ri gi bi bir in san ol ma sı nı sü rek li eleş tir me le ri ne ne den ol muş tu. 

Yü ce ki ta bı mız Kur’an-ı Ke rim bu ko nu yu şöy le di le ge ti rir:

1 Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed
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“İnsanlara doğruluk rehberi geldiği zaman, inanmalarına engel olan, sade-

ce: “Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi?” demiş olmalarıdır. De 

ki: “Yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melek olsalardı, biz de onlara gökten 

peygamber olarak bir melek gönderirdik” (İsra, 17/95).

“…Şöyle dediler: “Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, sokaklarda gezer? 

Ona, beraberinde bulunup uyaran bir melek indirilseydi ya! Yahut, kendisi-

ne bir hazine verilseydi, veya besleneceği bir bahçe olsaydı ya!” Bu zalimler 

inananlara: “Siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz” dediler. “Ey 

Muhammed! Sana nasıl misaller getirdiklerine bir bak! Onlar sapmışlardır, 

yol bulamazlar. Dilerse sana, bunlardan daha iyi olan, içlerinden ırmaklar 

akan cennetler verebilen ve köşkler kurabilen Allah yücelerin yücesidir” 

(Furkan, 25/7-10).

Pey gam be ri mi zin in san ol ma sı nın, vah yin in san lar ta ra fın dan an la şıl ma sı 

ve ya şan ma sın da ne gibi et kileri ol muş tur?  

Sıra Sizde

Pey gam ber lik Yö nü

Pey gam ber Efen di miz, yir mi üç se ne lik pey gam ber lik dö ne min de İs lâm’ı an lat mış, ay nı 

za man da an lat tık la rı nı uy gu la ya rak biz zat in san la ra ör nek lik et miş tir. Bu gö re vi ye ri ne 

ge ti rir ken zor ve ağır şart la ra da yan ma yı bil miş, bü yük bir ka rar lı lık ve sa bır la ha re ket 

et miş tir. Onun pey gam ber lik gö re vi nin sı nır la rı, Kur’an-ı Ke rim’de çok net bir bi çim de 

çi zil miş tir:

“Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et.

Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insan-

lardan koruyacaktır…” (Maide, 5/67).

“…Peygambere düşen yalnız açık bir tebliğdir” (Ankebut, 29/18).

Yu ka rı da ki âyet ler den de an la şı la ca ğı üze re, Hz. Pey gam be r’in va zi fe si “teb liğ”dir. O, 

Al lah’tan al dı ğı vah yi in san la ra bil dir mek le gö rev len diril miş tir.

“Sen, ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz, seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak 

hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, aralarında bir uyarıcı gelip geç-

miş olmasın” (Fatır, 35/23-24).

Hz. Pey gam ber bir ihtar edici ve uya rı cı dır. 
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“Senden önce de, kendilerine vahyet ti ği miz ki şi ler den baş ka sı nı pey gam-

ber ola rak gön der me dik. Eğer bil mi yor sa nız bi len le re so run. Apa çık mu ci-

ze ler le ve ki tap lar la (gön de ril di ler). İn san la ra ken di le ri ne in di ri le ni açık la-

man için ve dü şü nüp an la sın lar diye sana da bu Kur’an’ı in dir dik” (Nahl, 

16/43-44).

Yu ka rı da ki âyet te be lir til di ği gi bi Hz. Pey gam ber, reh ber dir, yol gös te ri ci dir.

Âyet le re ge nel ola rak ba kıl dı ğın da, sev gi li Pey gam be ri mi zin pey gam ber lik gö re vi nin 

be lir le yi ci özel li ği nin, in san la ra reh ber lik et mek ve bu nu ya par ken de on la ra en gü zel 

ör nek ol mak ol du ğu nu gör mek te yiz. 

Kur’an-ı Ke rim’de, Al lah Te âla ’nın, se çil miş bir in san ola rak gö rev len dir di ği Hz. Pey gam-

be r’e, bu gö re vi ye ri ne ge ti rir ken di kkat et me si ge re ken hu sus lar da ha tır la tıl mış tır. 

Me se la, in san lar ara sın da hiç bir ayı rım yap ma ma sı ve in san la rı in cit me me si ge rek ti ği ile 

il gi li şöy le bu yu rul muş tur:

“Rab le ri nin rı za sı nı is te ye rek sa bah ak şam O’na dua eden le ri ya nın dan 

kov ma. On la rın he sa bın dan sa na bir şey yok, se nin he sa bın dan da on la ra 

bir şey yok ki on la rı ko va sın. Eğer ko var san za lim ler den olur sun” (En’am, 

6/52).

Her in sa nın so rum lu lu ğu ken di ne ait tir. Pey gam ber ol mak, in san la rın so rum lu luk la rı na or tak 

ol mak an la mı na gel mez. Her kes işit ti ği ve gör dü ğü şey ler den ken di si so rum lu dur. Kur’an-ı 

Ke rim’de bu du rum da ha tır la tı la rak Hz. Pey gam be r’in ilet tik le ri ne ku lak tı ka yan in san lar 

için, an cak bir in san du yar lı lı ğıy la üzü le bi le ce ği fa kat onun öte sin de bu his set tik le ri nin on lar 

ken di du rum la rı nı de ğiş tir me dik çe ken di le ri ne bir fay da ver me ye ce ği de be lir til miş tir. 

Aşa ğı da ki âyet bu du ru mu açık la mak ta dır:

“… Kendini (sana) muhtaç gör me ye ne ge lin ce, sen ona yö ne li yor sun. Oy sa-

ki onun te miz le nip arın ma sın dan sen so rum lu de ğil sin” (Abese, 80/5-7).

İn san la rın Hz. Pey gam be r’in bil dirdik le ri ne inan ma sı , Hz. Pey gam ber’e ne ler 

his set tir miş olabilir? 

Düşünelim

Bir baş ka âyet te, İslâm’a davet edilen müşriklerin in kâr  ve is yan la rı nın Al lah’ın âyet le ri-

ne yönelik ol du ğu vur gu la nmakta ve bu du rum dan Peygamber’in in cin me me si öğüt-

lenmektedir.
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“Ey Mu ham med! Biz çok iyi bi li yo ruz ki söy le dik le ri el bet te se ni in ci ti yor. 

On lar ger çek te se ni ya lan la mı yor lar; fa kat o za lim ler Al lah’ın ayet le ri ni 

ina dı na in kâr edi yor lar. And ol sun ki sen den ön ce de bir çok pey gam ber 

ya lan lan mış tı da on lar yalanlan ma la rı na ve ezi yet edil me le ri ne kar şı sab-

ret miş ler ve ni ha yet ken di le ri ne yar dı mı mız ye tiş miş ti. Al lah’ın ke li me le ri ni 

de ğiş ti re bi le cek bir güç de yok tur. And ol sun, pey gam ber ler ile il gi li ha ber-

le rin bir kıs mı sa na gel miş bu lu nu yor. Eğer on la rın yüz çe vir me le ri sa na ağır 

gel diy se; bir de lik açıp ye rin di bi ne ine rek, ya hut bir mer di ven bu lup gö ğe 

çı ka rak on la ra bir mu ci ze ge tir me ye gü cün yetiyor sa dur ma yap! Eğer Al lah 

dilesey di el bet te on ları hidayet üzere top lar dı. O hal de sakın cahil ler den 

ol ma” (En’am, 6/33-35).

İn san la rı çok se ven ve on la ra kar şı çok mer ha met li ve sa bır lı olan yü ce Pey gam be ri mi-

zin, bu sev gi si nin de on la rın ger çe ği gö rüp ka bul len me le ri ne yet me ye ce ği, bi rey le rin 

ken di hür ira de le riy le inanç la rın dan ve yap tık la rın dan so rum lu ol duk la rı ise şu âyet ler le 

ha tır la tıl mış tır:

“Şüp he siz sen sev di ğin kim se yi doğ ru yo la ile te mez sin. Fa kat Al lah di le di ği 

kim se yi doğ ru yo la eriş ti rir. O doğ ru yo la ge le cek le ri da ha iyi bi lir” (Ka sas, 

28/56).

“(Doğ ru su) si ze Rab bi niz ta ra fın dan ba si ret ler (id rak ka bi li ye ti) ve ril miş tir. 

Ar tık kim hak kı gö rür se fay da sı ken di si ne, kim de kör olur sa za ra rı ken di ne-

dir. Ben üze ri ni ze bek çi de ği lim” (En’am, 6/104).

“Kim iyi bir iş ya par sa ken di le hi ne dir. Kim de kö tü lük ya par sa ken di aley hi-

ne dir. Rab bin kul la ra (zer re ka dar) zul me di ci de ğil dir” (Fus si let, 41/46).

“Hiç bir gü nah kâr baş ka bir gü nah kâ rın yü kü nü yük len mez. Gü nah yü kü 

ağır olan kim se, gü na hı nı yük len me ye (bir baş ka sı nı) ça ğı rır sa, on dan hiç bir 

şey yük le nil mez, ça ğır dı ğı kim se ya kı nı da ol sa. (Ey Mu ham med) Sen ancak, 

gör me dik le ri hal de Rab le rin den için için kor kan la rı ve na maz kı lan la rı uya-

rır sın. Kim arı nır sa an cak ken di si için arın mış olur. Dö nüş an cak Allah’adır” 

(Fatır,35/18).

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber’in hem insanî yönüne hem peygamberlik 

yönüne vurgu yapılmasının anlamı nedir?

Düşünelim
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2 İslâm’ı Anlamada Hz. Peygamber’in Örnekliği

Da ha ön ce de be lir til di ği gi bi, Hz. Pey gam ber’in pey gam ber li ği nin ayır t e di ci özel lik-

le rin den bi ri si de ya şan tı sıy la in san la ra ör nek ol ma sı dır. Al lah Te âla, Hz. Pey gam ber’in 

ya şan tı sı nı bir bü tün ola rak in san la ra sun muş ve onu ken di le ri ne ör nek ola rak gös ter-

miş tir. Kur’an-ı Ke rim’de bu hu sus çe şit li ve si le ler le açık lan mış ve Pey gam ber’e (a.s.) 

uy ma nın, onu ör nek al ma nın öne mi or ta ya ko nul muş tur:

“And ol sun Al lah’ın Re su lün de si zin için; Al lah’a ve ahi ret gü nü ne ka vuş ma-

yı uman, Al lah’ı çok zik re den kim se ler için gü zel bir ör nek var dır” (Ah zab, 

33/21).

Ay rı ca Hz. Pey gam be r’e uy mak, onu sev mek ve ör nek al mak, Al lah’a ita atin hem ön şar tı 

hem de ala me ti sa yı mış tır:

“De ki: “Eğer Al lah’ı se vi yor sa nız ba na uyun ki, Al lah da si zi sev sin ve gü nah-

la rı nı zı ba ğış la sın. Çün kü Al lah çok ba ğış la yan dır, çok mer ha met eden dir” 

(Âl-i İm ran, 3/31).

“Kim pey gam be re ita at eder se, Al lah’a ita at et miş olur. Kim yüz çe vi rir se (bil-

sin ki) biz se ni on la ra bek çi gön der me dik” (Ni sa, 4/80).

İba det le rin Ya pıl ma sın da Ör nek li ği

Hangi tür davranışları ibadet olarak nitelendirebiliriz?

Düşünelim

İba det, ge niş an la mıyla Al lah’ın in san la ra ver miş ol du ğu son suz ni met le re kar şı in sa nın O’na 

bo yun eğ me si, O’nun oto ri te si ni ta nı ma sı ve bü tün öğüt le ri ni ye ri ne ge tir me si ola rak açık la-

na bi lir. Ya ni iba det, Al lah’a yö ne lik, Al lah rı za sı nı ka zan mak için ger çek leş ti ri len ey lem le rdir.

Bu na gö re, iba det kap sa mı na gi ren her şey, yal nız ve yal nız Al lah’ın rı za sı gö ze ti le rek 

ger çek leş ti ril di ğin de bir de ğer ta şır. Bu ise an cak in sa nın bü tün ha ya tı nı tev hid il ke si ne 

gö re dü zen le me siy le ola bi lir. Ya ni Al lah’ın bir li ği ni esas ala rak her şe yi O’nun hoş nut lu-

ğu nu gö ze te rek yap mak ge re kir. Bu nu en de rin den his se den kim se, in san lar ve di ğer 

var lık lar ile iliş ki le rin de Al lah’ın hoş nut lu ğu nu el de et me ye ça lı şır.

Aşa ğı da ki âyet ler de, iba det le rin ya pıl ma sıy la il gi li ola rak bu öl çü ye -Al lah’ın rı za sı nı 

ka zan mak- işa ret edil miş tir. 
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“(Ey Mu ham med!) Şüp he siz biz bu Ki tabı sa na hak ola rak in dir dik. Öy ley-

se sen de di ni Al lah’a has kı la rak O’na kul luk et. İyi bi lin ki ha lis din yal nız 

Al lah’ın dır. O’nu bı ra kıp da baş ka dost lar edi nen ler, “Biz on la ra sa de ce bi zi 

Al lah’a da ha çok yak laş tır sın lar di ye iba det edi yo ruz” di yor lar. Doğ ru su 

Al lah, ay rı lı ğa düş tük le ri şey ler de ara la rın da hük mü ve re cek tir. Şüp he siz 

Al lah yalan cı ve nan kör olan ları doğ ru yola ilet mez” (Zümer, 39/2-3).

“De ki: “Şüphesiz bana, dini Allah’a has kılarak O’na ibadet etmem emre-

dildi. Bana, Müslümanların ilki olmam da emredildi.” De ki: “Eğer ben 

Rabbime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım.” 

De ki: “Ben dinimi Allah’a has kılarak sadece O’na ibadet ediyorum” (Zümer, 

39/11-14). 

Kur’an-ı Ke rim’de iba det le rin ye ri ne ge ti ril me sin de ki yol, yön tem ve öl çü 

ko nu sun da Pey gam be ri mizin (a.s.) ör nek li ği ne dik kat çe kil miş ve Pey gam-

ber Efendi mi ze bu hu sus lar ha tır la tı la rak in san la ra bu ko nu da reh ber lik 

yap ma sı öğüt len miş tir.

Biliyor musunuz?

İba det kav ra mı, ön ce lik le dü zen li ola rak ya pı lan na maz, oruç, zekât, hac gi bi iba det ler le 

öz deş leş tirilmiş tir ve iba det de ni lin ce ön ce lik le bun lar ha tı ra ge lir. Unut ma mak la zım 

ki yü ce di ni miz Al lah’ın rı za sı gö ze ti le rek ya pı lan her gü zel dav ra nı şı da iba det ka bul 

et mek te dir. Dü zen li ola rak ya pıl ma sı is te nen iba det ler Al lah ile in san ara sın da ki ma ne vî 

ba ğı sağ lam laş tı rır; in sa nı da ima bi linç li ol ma ya ve ha ya tın an la mı nı ha tı rın da tut ma ya 

yön len di rir. Bu iba det le ri ger çek leş tir me de de Kur’an-ı Ke rim Hz. Pey gam ber’in ör nek li-

ği ni ve reh ber li ği ni vurgular.

“Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyo-

ruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakın-

manındır” (Tâ hâ, 20/132).

“(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. 

Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan 

namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor” (Ankebut, 

29/45).

İn san Dav ra nış la rın da Ör nek li ği

Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med (a.s.), in san lar la iliş ki le rin de son de re ce dik kat li dav-

ra nır dı. Bir lik te ya şa dı ğı in san la ra kar şı an la yış lı, na zik ve ince idi. Et ra fın da ki in san lar, 

ne za ket ku ral la rı na uy gun dav ran ma yı ih mal et tik le rin de bi le on la rın bu dav ra nış la rı nı 

peygamberim.pdf   91 28.09.2010   11:15:25



91

DERS2İ s l â m ’ ı  A n l a m a d a  H z .  P e y g a m b e r ’ i n  Ö r n e k l i ğ i

uy gun bir bi çim de dü zelt me nin yol la rı nı arar dı. İn san la rın ku sur la rı nı yüz le ri ne vur maz-

dı. Eleş ti re ce ği in san la rın kı rıl ma ma la rı için doğ ru dan de ğil do lay lı an la tım lar la eleş ti ri-

de bu lu nur du. 

İn san la rı, için de bu lun duk la rı sos yal, eko no mik vs. düzey le ri ne gö re de ğil, Al lah’ın eşit 

ya rat tı ğı kul la rı ola rak gö rür ve de ğer len di rir di. Bu ko nu da ayı rım yap ma sı nı bek le yen 

Ku reyş’in ile ri ge len le ri nin bu is tek le ri ve ken di sin den bek le nen dav ra nış tar zı aşa ğı da ki 

âyet te açık lan mış tır:

“Rab le ri nin rı za sı nı is te ye rek sa bah ak şam O’na dua edenleri yanından 

kov ma! On la rın he sa bın dan sa na bir şey yok, se nin he sa bın dan da on la ra 

bir şey yok  ki on la rı ko vasın. Eğer kovarsan zalim ler den olursun” (En’am, 

6/52).

Hz. Pey gam ber, in san lar ara sı iliş ki ler de ser gi le di ği ta vır ve dav ra nış la rın da, Kur’an-ı 

Ke rim’de de be lir le nen il ke ler çer çe ve sin de ha re ket et miş tir. 

Hûd su re sin de “…em ro lun du ğun gi bi dos doğ ru ol” (Hûd, 11/112) bu yu ru la rak uya rı lan 

Hz. Pey gam ber için doğ ru luk, pey gam ber ol ma dan ön ce ki ya şan tı sın da da vaz ge çil mez 

bir il key di. “Doğ ru olu nuz, doğ ru lu ğa yö nel ti niz” (İbn Han bel, IV, 231) sö züy le, in san la-

rın sa de ce ken di le ri nin doğ ru ol ma la rı nın ye ter li ol ma dı ğı nı, bir bir le ri ne destek olmakla 

yü küm lü ol duk la rı nı ifa de et miş tir. “Doğ ru lu ğa ya pı şın (on dan ay rıl ma yın) zi ra doğ ru-

luk, iyi li ğe gö tü rür, ki şi doğ ru söy le ye söy le ye Al lah ka tın da sıd dık (doğ ru söz lü) di ye 

ya zı lır. Doğ ru luk ve iyi lik (sa hip le ri) ise cen net te dir. (Ya lan dan ka çı nın) Ya lan, kö tü lü ğe 

gö tü rür; kö tü lük de ce hen ne me gö tü rür...” (Bu ha ri, Edeb, 69; Müs lim, Birr, 103) bu yu-

ra rak, iyi ve kö tü dav ra nış la rın kay nak la rıyla il gi li ip uç la rı ver miş, in san la rı bu ko nu da 

uyar mış tır. Ken di si de ha ya tı bo yun ca doğ ru luk tan ay rıl ma mış ve bu an lam da in san la ra 

ör nek ol muş tur.

Kur’an-ı Ke rim’in işa ret et ti ği ve Pey gam be ri mi zin ge rek söz ge rek dav ra nış la rıy la in san-

la ra ör nek ol du ğu bir di ğer husus, yu mu şak huy lu luk tur: “Hid det len di ri lip de (kız ma yan) 

yu mu şak lık gös te rip sab re den kim se, Al lah’ın sev gi si ne maz har olur” (Ali Na sif, et-Tâc, 

V,177) söz le riy le in san la rı yu mu şak huy lu lu ğa teş vik et miş tir. 

Sev gi li Pey gam be ri miz (a.s.) “Al lah rıfk sa hi bi dir ve her iş te rıfk ve yu mu şak lı ğı se ver” (Müs-

lim, Birr, 77) bu yur muş tur. Ay rı ca, “Kuv vet li kim se de mek, gü reş te baş ka la rı nı ye nen de ğil, 

an cak hid det anın da ken di ne hâ kim olan dır” (Bu ha rî, Edeb, 76; Müs lim, Birr, 107) söz le-

riy le de, yu mu şak huy lu ol ma nın zor lu ğunu; ama buna de ğer ol du ğu nu ve in san la rın 

bu nu el de et mek için ne fis le riy le mü ca de le et mek zo run da ol duk la rı nı ifa de et miş tir. 

Hat ta, hid det ile baş et me ko nu sun da da in san la ra yol gös ter miş “Bi ri niz hid det len di ğin-

de ayak ta ise he men otur sun, hid de ti gi der se iyi, şa yet git mez se o za man da yas lan sın” (Ebu 

Da vud, Edeb, 4) bu yur muş tur.
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Te vazu, Pey gam be ri mi zin dav ra nış la rı nın bir di ğer te mel ta şı dır. Ona gö re: “Kal bin de zer-

re ka dar ki bir bu lu nan kim se cen ne te gi re me ye cek tir. Bir adam de di ki: “Ya Ra sû lal lah, in san 

el bi se si nin gü zel ve ayak ka bı sı nın gü zel ol ma sı nı is ter.” (Ra sul-i Ek rem) bu yur du ki: “Al la hu 

Te âla gü zel dir ve gü zel li ği se ver. Ki bir ise hak kı in kâr et mek ve in san la rı kü çük gör mek tir” 

(Müs lim, İman, 147). Ya ni Al lah’ın bir lü tuf ola rak ver di ği ni met le ri, in san lar bir bir le ri-

ne kar şı bir bü yük len me ara cı ola rak de ğil, Al lah’ın ho şu na gi de cek bi çim de te va zu ile 

ta şı ma lı dır . Ken di si de in san la ra kar şı bü yük kü çük, ka dın er kek, zen gin fa kir ayı rı mı yap-

ma dan son de re ce mü te vazı bir bi çim de dav ra nan Hz. Pey gam ber, “Al la hu Te âla ba na, 

te vazu et me ni zi bil dir di! Sa kın kim se kim se ye övün me sin, kim se kim se ye zul met me sin” 

(Müs lim, Cen net, 64) öğü düy le, övün me nin ve bö bür len me nin yan lış lı ğı nı açık la mış tır. 

“Mer ha met et me ye ne mer ha met olun maz” (Bu ha ri, Edeb, 18) söz le riy le mer ha met il ke si-

ne vur gu yap mış, in san lar ara sı iliş ki ler de anlayışlı mu ame le de bu lun ma mız ge rek ti ği ni 

ha tır lat mış tır. 

Ada let li ol mak, adil ol mak da Kur’an-ı Ke rim’in belirttiği bir baş ka güzel davranıştır: 

“Ey iman eden ler! Al lah için hak kı ti tiz lik le ayak ta tu tan, ada let ile şa hit lik 

eden kim se ler olun. Bir top lu ma olan ki ni niz si zi ada let siz li ğe it me sin. Adil 

olun. Bu, Al lah’a kar şı gel mek ten sa kın ma ya da ha ya kın dır. Al lah’a kar şı 

gel mek ten sa kı nın. Şüp he siz Al lah yap tık la rı nız dan hak kıy la ha ber dar dır” 

(Ma ide, 5/8).

Pey gam be ri miz de ha ya tın da ser gi le di ği dav ra nış lar la bu ko nu da ina nan la ra ör nek 

ol muş tur. 

Sev gi li Pey gam be ri miz, “Si ze bir se lam ve ril di ği za man, on dan da ha gü ze liy le ve ya ay nı 

se lam la kar şı lık ve rin. Şüp he siz Al lah her şe yin he sa bı nı ge re ği gi bi ya pan dır” (Ni sa, 4/86) 

âyeti nin ge tir di ği öl çüy le ha re ket ede rek ken di sin den bü yük ve ya kü çük her ke se se lam 

ver me yi ve hoş ça mu ka be le et me yi, top lum sal mü na se bet le rin te me lin de var olan gör-

gü lü ol mak il ke siy le uy gu la mış ve bu ko nu da da ör nek ol muş tur.

Her ko nu da öl çü lü lük esas tır. Hz. Pey gam ber, “Eli sı kı ol ma, büs bü tün eli açık da ol ma. 

Son ra kı na nır ve ça re siz ka lır sın” (İs ra,17/29) âyeti nin ge re ği ni, dav ra nış la rın da or ta ya 

ko ya rak ör nek lik et miş tir.

Âyet ve ha dis ler çer çe ve sin de or ta ya ko nul ma ya ça lı şı lan ah lâk lı dav ra nış il ke le ri şüp-

he siz bun lar la sı nır lı de ğil dir. Bun lar dan bir kıs mı da, “Hz. Mu ham med’in Ör nek Ah lâ kı” 

ko nu sun da ele alın mış tır. 

Hz. Peygamber’in insanî ilişkilerinde nelere dikkat ettiğini hadislerden hare-

ketle bulalım.

Araştıralım - Öğrenelim
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Peygamberimizi Nasıl Örnek Almalıyız 

(Taklit Etme mi? Örnek Alma mı?)

Taklit etmek ile örnek almak arasındaki fark nedir?

Düşünelim

İn sa nın öğ ren me sin de en önem li öğe ler den bi ri si örnektir. İn san la rın bir dav ra nı şı 

öğ re ne bil me le ri için, o dav ra nı şın baş ka la rı ta ra fın dan na sıl ya pıl dı ğı nı gör me le ri, ka lı cı 

öğ ren me le rin ger çek leş me si ba kı mın dan ge rek li dir. 

İs te nen dav ra nı şın oluş tu rul ma sı ve güç len di ril me si, is ten me yen dav ra nı-

şın ise sön dü rül me si açı sın dan örneğin bü yük öne mi var dır.

Biliyor musunuz?

Pey gam ber Efendi miz de, hem ken di dö ne min de, hem de ken di sin den son ra ki dö nem-

ler de, ken di si ne ina nan in san lar için ki şi li ği ve dav ra nış la rı ile örnek ol muş tur. Hz. Pey gam-

ber’i ör nek al mak de nil di ğin de an la şıl ma sı ge re ken, onun, in san lar da de ğiş tir me ye ve 

ge liş tir me ye ça lış tı ğı dav ra-

nış bi çim le ri ni mo del le mek 

ol ma lı dır. Onun sünnetini 

kendi hayatımızda ortaya 

koymak, onu modellemek 

demektir. Onun sünnetine 

uymak, ya şa dı ğı dö ne min 

ken di ne has özel lik le ri ni 

ay nen ko ru ya rak gü nü mü-

ze ta şı mak değildir. Mo del-

le me ya pı lır ken, o dö nem-

de ki şart la rın or ta ya çı kar-

dı ğı bi çim ler den zi ya de, 

dav ra nış la rın al tın da ya tan 

se bep ve he def ler göz 

önün de bu lun du rul ma lı dır. 

Hz. Pey gam ber’in doğ ru lu-

ğu, ada le ti, sev gi si, say gı-

sı, ba rış çıl lı ğı, hoş gö rü sü, 

yu mu şak huy lu lu ğu, ça lış-

kan lı ğı, te miz li ği vs. ör nek 

alın ma lı dır. 
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Dün ya nın her ye rin de ve her za man doğ ru luk, ada let, ba rış vs. üst de ğer ler dir. Pey-

gam be ri mi zin örnek alınmasında bu du ru mu göz ar dı et me mek ge re kir. Ya ni söy-

lediği söz le rin, ger çek leş tirdiği dav ra nış la rın, doğ ru an la şı lıp doğ ru uy gu la na bil me si 

için, o söz le rin ve ya dav ra nış la rın söy len me ve ya uy gu lan ma se bep le ri ni ve şart la rı nı 

göz önün de bu lun dur mak ge re kir. Me se la, ken di si nin sü rek li yap tı ğı ve in san la rı teş-

vik et ti ği hat ta zor lan ma ya cak la rı nı dü şün se her na maz la bir lik te ya pıl ma sı nı öğüt-

le ye ce ği ni ifa de et ti ği (Bu ha ri, Cu ma, 8; Müs lim, Ta ha ret, 42) bir dav ra nış olan diş 

te miz li ği ne dik kat et mek bir ör nek ola rak ve ri le bi lir. Onun bu bağ lam da oluş tur ma ya 

ça lış tı ğı hu sus ge nel bir te miz lik alış kan lı ğı nın bir par ça sı dır. Zi ra ona gö re te miz lik 

iman dan dır. Pe ki bu alış kan lı ğı edin me nin yol ve yön tem le ri ya da araç ve ge reç-

le riyle il gi li bağ la yı cı bir bil gi ver miş mi dir? Ha yır! O hâl de, bu alış kan lı ğı edi nir ken 

kul la nı lan araç ve ge reç ler ta ma men top lu mun kül tü rel ve eko no mik ya pı sı na bağ lı 

ol ma lı dır. O dö nem de bu işin ya pıl dı ğı en uy gun araç “mis vak” ağa cı nın dal la rı iken, 

gü nü müz de mis va ğa ek ola rak, fark lı bi çim ler de ta sar la na bi len ve diş he kim le ri nin 

tav si ye le ri ne gö re de kul la nı la bi len diş fır ça la rı, ma cun la rı vs. bu lun mak ta dır. O hâl de 

Hz. Pey gam be r’in, mis vak kul lan ma sı nı de ğil, diş te miz li ği ne önem ver me si ni örnek 

almak ge re kir. 

Ay rı ca, ge rek iba det ler de, ge rek ha ya tın di ğer alanlarında onun ko lay laş tı rı cılığı yer-

leş tir me ye ça lış tı ğı nı da unut ma mak ge re kir. Al lah’ın kul la rı na zor luk de ğil, ko lay lık 

is te di ği ni (Mâ ide, 5/6; Hac, 22/78; Ah zab, 33/38) ifa de eden bir Pey gam ber ola rak, 

kar şı la şı lan iki iş ten ko lay ola nı nı ter cih et me yi öğüt le miş tir. Bu nun la il gi li şöy le bir 

ri va yet var dır: Mek ke’nin fet hin de Pey gam be ri mi zin ya nı na bir adam ge le rek “Ben 

Al lah’ın sa na Mek ke’nin fet hi ni na sip eder se Bey tü’l-Mak dis’te na maz kıl ma yı ada-

dım” der. Pey gam be ri miz “bu ra da kıl man da ha fa zi let li dir” kar şı lı ğı nı ve rir. Hz. Pey-

gam ber’in ha nı mı Mey mu ne de “Ya Re su lal lah! Şa yet Al lah sa na Mek ke’nin fet hi ni 

na sip eder se Bey tü’l-Mak dis’te na maz kıl ma yı ada dım” der. Pey gam be rimiz ona da 

“se nin bu na gü cün yet mez” der. Bu nun üze ri ne Mey mu ne “önüm de ve ar dım da 

mu ha fız lar la gi de rim” de yin ce “Sen bu na güç ye ti re mez sin. Bey tü’l-Mak dis’in kan-

dil le rin de ya kı la cak yağ gön der. Ora ya git miş gi bi olur sun” der. Bu nun üze ri ne Mey-

mu ne’nin her yıl Ku düs’e kan dil ler de ya kıl ma sı için yağ pa ra sı gön der di ği ri va yet 

olu nur (Va kı di, II, 866). Pey gam be ri miz, “Ne re de ko lay lık var sa ora da gü zel lik var dır. 

Ko lay lı ğın bu lun ma dı ğı her şey çir kin dir” (Müs lim, Birr,77) sö züy le de ko lay lık il ke si-

ne vur gu yap mış tır. 

Hz. Pey gam ber’in han gi dav ra nış la rı nı ör nek al dı ğı nı zı değer len diriniz?

Sıra Sizde
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Bu ko nu çer çe ve sin de Hz. Pey gam ber’in ha ya tın dan ba zı ör nek ler ele alı na rak Onun 

ah lâ kıy la il gi li bil gi ler ve ril miş ve gü nü müz de bu ör nek le rin bi zim ha ya tı mı za na sıl yan-

sı ma sı ge rek ti ğine ilişkin yo rum lar ya pıl mış tır. 

Kime niçin güvenirsiniz? Hz. Peygambere niçin güvenilir sıfatı verilmiş ola-

bilir?

Düşünelim

Gü ve ni lir Ol ma sı

Hz. Pey gam ber her şey den ön ce “Emin” vas fı nı ta şı yan bir ki şiy di. Ken di si ne gü ve ni len 

ve ken di si nin de ken di sin den emin ol du ğu in san idi (İbn Sa’d, I, 156).

O, “...en ya kın ak ra ba nı uyar” (Şu ara, 26/214) âyeti ge lin ce Sa fa te pe si ne çı ka rak “Ey Ku reyş 

top lu lu ğu! Şa yet ben si ze, şu te pe nin ar ka sın da şeh ri is ti la et mek is te yen bir düş man 

or du su ge lip ka rar gâh kur muş de sem ba na ina nır mı sı nız?” di ye so run ca, ora da bu lu nan-

lar, “Evet, se nin ya lan söy le di ği ni gör me dik” kar şı lı ğı nı ver di ler (İbn Sa’d, I, 200). 

İna nan, inan ma yan her ke sin bir leş ti ği nok ta, Hz. Pey gam ber’in doğ ru ve 

gü ve ni len ki şi, ya ni “emin” olu şu dur. O, için de ya şa dı ğı top lu mun en gü ve-

ni len ki şi le rin den bi ri siy di. Bu özel li ği, her kes ta ra fın dan bi lin di ği için uzak 

yer le re gi den kim se ler kıy met li eş ya la rı nı ona tes lim eder ler di. 

Biliyor musunuz?

Ti ca ret te iyi kâr et mek is te yen kim se ler de ona mü ra ca at eder ler di. Çün kü o dü rüst 

ol du ğu için, ker va nın ge lir le rin den hiç bir şey ka çır maz, el de edi len ge li ri en doğ ru bir 

bi çim de ker van sa hi bi ne bil di rir di (Sa rı çam, 2003, 78).

İs lâm’ın ya yıl ma sı ve ege men ol ma sın da, Pey gam be ri mi zin gü ve ni lir olu şu nun pa yı 

bü yük tür. Ken di si ne gü ven du yul ma yan bir in sa nın, et ra fı na bu ka dar ta raf tar top la ma-

sı müm kün de ğil dir. Hz. Pey gam ber bu özel li ğiy le in san la ra mo del ol muş tur. Top lu mun 

her ke si min de ve ha ya tın her ala nın da gü ven duy gu su nun önem li bir ye ri var dır. İn san-

lar ara sı iliş ki ler den, dev let le r a ra sı iliş ki le re ka dar, eği tim den eko no mi ye ka dar her alan-

da in san lık, gü ven duy gu su nun sağ lam lı ğı ora nın da ba şa rı lı ne ti ce le re ula şa bi lir. Gü ven 

duy gu su, zor el de edi len ve ko lay lık la kay be di len bir duy gu dur. O yüz den, in san la rın 

gü ve ni ni ka zan mak için gös te ri len ça ba de ğer li bir ça ba dır. An cak bu nun de vam lı ol ma-

sı ge re kir. Zi ra, çe şit li ih mal ler le kay be di len gü ven bir da ha ko lay ko lay ka za nı la maz. 

Bu ko nu da sevgili Pey gam be ri mi zi ör nek al ma lı ve her du rum ve şart ta in san la rın bi ze 

gü ven me si ni ne ti ce ve re cek dav ra nış lar da bu lun ma lı yız.
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Hz. Peygamber’in güvenilir olması ile İslam’ın yayılması arasında nasıl bir 

ilişki vardır? Örnekler veriniz. 

Sıra Sizde

Sa bır lı Ol ma sı

Hz. Pey gam ber, kar şı laş tı ğı olay la rı an lam lan dır mak ve doğ ru ka rar lar ve re rek ha ya tı 

ya şa nı lır kıl mak ko nu sun da önem li bir dav ra nış mo de li ser gi le miş tir: “Sa bır”. Ona gö re 

sa bır, kar şı la şı lan olay la ra ve ri len ilk tep ki ile doğ ru oran tı lı ola rak ya şa nan bir dav ra nış 

bi çi mi dir. Ri va yet edi len şu olay ve Pey gam be ri mi zin “sa bır” ile il gi li açık la ma sı bu du ru-

mu an la ma mı zı ko lay laş tı ra cak tır:

Hz. Pey gam ber, bir kab rin ba şın da ağ la mak ta olan bir ka dı na “Al lah’tan kork ve sab ret” 

bu yur duk la rın da, o ka dın “Git ba şım dan, be nim ba şı ma ge len se nin ba şı na gel me di” 

de miş tir. Da ha son ra ka dı na bu ki şi nin Hz. Pey gam ber ol du ğu ha tır la tıl dı ğın da, ka dın Hz. 

Pey gam be r’in ya nı na ge le rek ken di si ni ta nı ma dı ğı için özür be yan et miş tir. Hz. Pey gam ber 

de ona: “Sa bır, an cak mu si be tin ilk gel di ği an da dır” bu yur muş tur (Bu ha ri, Ce nâ iz, 32, 43).

Sa bır sız ca dav ra nış lar, ge nel lik le üze rin de faz la ca dü şü nül me den, ani ola rak ger çek leş-

ti ri len ve ço ğun luk la duy gu sal lık içe ren dav ra nış lar dır: Öf ke yi ba ğı rıp ça ğı ra rak, vu rup 

kı ra rak açığa vurmak gi bi. Bu dav ra nış lar ser gi le ye ni de mu ha ta bı da üzen ve yıp ra tan 

dav ra nış lar dır. Oy sa sab re de rek or ta ya çı kan dav ra nış lar da, ge nel lik le tep ki sel lik de ğil 

ma kul öl çü ler söz ko nu su dur: Öf ke si ni kont rol eden in san, son ra dan piş man ola ca ğı bir 

sö zü söy le me me ye, üzü le ce ği bir dav ra nı şı ser gi le me me ye gay ret eder. İş te sa bır bu ra-

da dev re ye gi rer.

Hid de t ve öf ke , in sa nın doğ ru dü şün me ve ka rar ver me be ce ri si ni kul lan ma sı na en gel 

olur. Bu itibarla in sa n ilk ola rak ver di ği tep ki le ri son ra dan dü şün dü ğün de üzülerek piş-

man ol ur, ama ço ğu ke re ge ri dö nü şün müm kün ol ma dı ğı nı, ol sa bi le asla es ki si gi bi iyi 

ol ma dı ğı nı bilir. Nitekim Hz. Pey gam ber, kız gın lık anın da nef si ne hâ kim olan kim se nin 

ger çek an lam da peh li van ol du ğu nu ifa de et miştir. (Bu ha ri, Edeb, 76; Müs lim, Bir ri, 107).

Ay rı ca Peygamberimiz de va zi fe siy le il gi li zor luk la rın ya nı sı ra, bir in san ola rak çok acı lar 

ya şa mış tır. Hz. Fa tı ma ha riç bü tün ço cuk la rı nı sağ lı ğın da kay bet miş tir. Bu du rum lar da 

çok üzü len ve gözya şı dö ken Hz. Pey gam ber, oğ lu İb ra him’in ve fa tın da kar şı sın da ki 

da ğa dö ne rek “Ey Dağ! Be nim ba şı ma ge len se nin ba şı na gel sey di yı kı lıp gi der din. Fa kat 

biz, Al lah’ın em ret ti ği gi bi ‘biz Al lah’ın kul la rı yız ve O’na dö ne ce ğiz, hamd âlem le rin 

Rab bi Al lah’a mah sus tur’ de riz” bu yu ra rak, bu en bü yük acı ya bi le na sıl sab ret ti ği ni or ta-

ya koy muş tur (Be la zu rî, I, 452).

Yi ne teb liğ va zi fe si ni ye ri ne ge ti rir ken ken di si ne ya pı lan bü tün eza ve ce fa la ra sab ret miş 

ve as la la net oku ma mış tır. Ken di si için çok acı bir tec rü be olan Ta if zi ya re tin den son ra 

bi le Al lah’ın ken di si ni âlem le re rah met ola rak gön der di ği (En bi ya, 21/107) ger çe ği ne 

uy gun dav ran mış ve as la bed dua et me miş tir. 
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Hz. Pey gam ber, sab ret me nin bir şey yapmadan bek le me ve ya di ren me 

dav ra nı şı ol ma dı ğı nı an cak, şart la rın iyi leş me si ve du ru mun dü zel me si için 

sa mi mi bir ça ba yı ge rek ti ren kıy met li bir sü reç ol du ğu nu da biz zat ken di si 

ya şa ya rak gös ter miş tir.

Biliyor musunuz?

Hz. Peygamber olay lar kar şı sın da hiç bir za man yıl ma mış, sab ret me nin zor lu fa kat in sa nı 

hu zu ra sevk eden so nuç la rı bulunduğunu ve ru hu  ge liş ti ren bir eği ti min ara cı ol du ğu nu 

öğ ret miş tir. Bu dav ra nı şın oluş ma sı ve pe kiş me si için öner di ği il ke le rin ba şın da sü rek-

li bir öğ ren me ya şan tı sı içe ri sin de ol mak ge lir. Zi ra bil gi siz lik in sa nı öf ke nin tu za ğı na 

dü şü rür, komp leks le re sü rük ler, olay la rın iç yü zü nü an la mak tan zi ya de oluş bi çim le riy le 

yü zey sel ola rak il gi len me ye ve ne ti ce ola rak da doğ ru ka rar lar ve re me me ye gö tü rür. Bu 

yüz den, Pey gam be ri mi zi (a.s.) ör nek al mak du ru mun da ki biz ler, onun ya şan tı sın da ki 

zor luk la rı na sıl bü yük bir sa bır la kar şı la dı ğı nı ve bu nu ya par ken han gi il ke le ri dik ka te 

al dı ğı nı öğ ren mek du ru mun da yız. 

Hz. Peygamber’in sabretmesiyle ilgili örnekler araştırıp, bunların bize ne 

hissettirdiğini düşünelim. 

Araştıralım - Öğrenelim

Za ma nı İyi Kul lan ma sı

Za ma nı iyi kul lan ma ko nu sun da da Pey gam be ri mi zin Kur’an-ı Ke rim’de ki il ke le ri ha ya-

tın da na sıl et kin hâle ge tir di ğin den söz et mek ge re kir. Ön ce lik le bu ko nu da Kur’an-ı 

Ke rim’in ne söy le di ği ne ba ka lım. Kur’an-ı Ke rim ’de “Za man”, üze ri ne ye min edil me ye 

de ğe cek kıy met li şey ler den dir:

“And ol sun za ma na ki, in san ger çek ten zi yan için de dir” (Asr,103/1-2). 

Za man pa ha bi çil mez ve ge ri dö nü şü ol ma yan çok önem li bir kay nak tır. Her ke sin gün de 

yir mi dört sa ati, haf ta da ye di gü nü var dır. Za ma nın tek bir dav ra nı şı var dır: Dur ma dan 

akar. Top la na maz, de po la na maz, tek rar la na maz, har ca nır. Bu yüz den za ma nı iyi bir 

plan la may la yö net mek ge re kir. İş te tam da bu nok ta da Kur’an-ı Ke rim’de özel de Pey-

gam be r’e ge nel de bü tün ina nan la ra bir öğüt var dır:

peygamberim.pdf   98 28.09.2010   11:15:26



K İ Ş İ L İ Ğ İ  V E  Ö R N E K L İ Ğ İ444

98

ÜNİTE

“Şüp he siz güç lük le be ra ber bir ko lay lık var dır. Ger çek ten, güç lük le be ra ber 

bir ko lay lık var dır. Öy ley se, bir işi bi ti rin ce di ğe ri ne ko yul. An cak Rab bi ne 

yö nel ve yal var” (İn şi rah, 94/5-8).

Bu öğü de gö re, in san la rın za man la rı nı an lam lı iş ler le dol dur ma la rı, sü rek li bir meş ga-

le le ri nin ol ma sı ve bir işi bi tir dik ten son ra he men baş ka bir işe geç me le ri önem li bir 

dav ra nış ola rak kar şı mı za çık mak ta dır. Pey gam be ri miz, in sa nın za ma nı nı her gün da ha 

iyi plan la ya rak bir ön ce ki gün den da ha ve rim li bir bi çim de ya şa ma sı nın öne mi ni vur gu-

la mak ta dır.

Zamanı iyi kullanmayla ilgili hadislerden hangi ilkeleri çıkartabiliriz? 

Sıra Sizde

İs ti şa re Yap ma sı

Pey gam be ri miz Mu ham med (a.s.) in san la ra de ğer ver miş, “Müs lü man la rın iş le ri ara la rın-

da da nış ma ile dir” (Şu ra, 42/38) esasını ha ya tın da uy gu la mış tır. 

O, özel lik le, uz man lık ala nı de ni le bi le cek ko nu lar da in san la rın fi kir le ri ne say gı gös ter miş 

“Bil mi yor sa nız bi len le re so ru nuz” (Nahl,16/43) âyetin de ki il ke ye gö re ha re ket et miş tir. Bu 

nok ta da say gı dav ra nı şın dan ne an la mak ge rek ti ği ni de be lirt mek te fay da var dır: Say-

gı gös ter mek, sa de ce sö zel ve ya şe kil sel ifa de ler le ger çek leş ti ril mez. Ay nı za man da bir 

tu tu mun ifa de si dir. Ya ni in san la rın gö rüş le ri ne say gı gös ter di ği ni zi söz le ifa de edi yor 

ama yi ne de ken di bil di ği ni zi tek ku sur suz ger çek ola rak gö rü yor ve ona gö re dav ra nı-

yor sa nız bu tam an la mıy la bir say gı dav ra nı şı ol ma mak ta dır. Say gı nın içe ri sin de, is ti şa re, 

iş bir li ği, da ya nış ma gi bi un sur lar da var dır. 

Hz. Pey gam ber’in sos yal ha ya tın da, iş le ri yü rü tür ken is ti şa re il ke si önem li bir yer tu tu-

yor du. Bu, hem sos yal ha ya tın dü ze ni ni sağ la mak hem de in san la ra ör nek ol mak ba kı-

mın dan önem li bir dav ra nış tır.

Be dir Sa va şı son ra sı esir le re ya pı la cak mu ame le için gö rüş alış ve ri şin de 

bu lu nul muş ve so nuç ta her ke sin fay da sı na ola cak bir yol tu tul muş, bi lin-

di ği gi bi, esir ler, ya kur tu luş be de li ve re rek ya da on ço cu ğa oku ma yaz ma 

öğ re te rek kur tu la bil miş ler dir. Hen dek Sa va şın da hen dek le rin ka zıl ma sı fik ri 

is ti şa reyle or ta ya çık mış tı. 

Biliyor musunuz?

Bu du rum da is ti şa re nin ne ka dar ufuk açı cı ve ba kış açı sı ge liş ti ri ci bir iş le ve sa hip ol du-

ğu nu gös ter me si ba kı mın dan önem li dir.
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Ay rı ca is ti şa re ya par ken na sıl bir ta vır ve tu tum içe ri sin de olun ma sı ge rek ti ğiyle il gi li ola-

rak da Hz. Pey gam ber’e uymak ge re kir. O is ti şa re ya par ken aşa ğı da ki âyet te be lir til di ği 

gi bi in san la ra kar şı yu mu şak ve sev gi do luy du:

“Al lah’ın rah me ti sa ye sin de sen on la ra kar şı yu mu şak dav ran dın. Eğer ka ba, ka tı yü rek li 

ol say dın, on lar se nin et ra fın dan da ğı lıp gi der ler di. Ar tık sen on la rı af fet. On lar için Al lah’tan 

ba ğış la ma di le. İş ko nu sun da on lar la mü şa ve re et. Bir ke re de ka rar ve rip az met tin mi, ar tık 

Al lah’a te vek kül et. Şüp he siz Al lah te vek kül eden le ri se ver” (Âl-i İm ran,3/159). Şüp he siz 

onun bu dav ra nış la rı da bi zim için ör nek alın ma sı ge re ken dav ra nış lar dır.

Da va sı na Bağ lı lı ğı

Mu ham med (a.s.), pey gam ber lik le gö rev len di ril di ği an dan iti ba ren ken di si ni ta ma mıy la 

bu bü yük gö re vi ne ada mış tır. Hz. Pey gam ber’in sa mi mi ye ti, gö rev bi lin ci, yet ki si ni be lir-

le yen sı nır lar la, du rul ma sı ge re ken yer de du ru şu, onun da va sı na olan bü yük inan cın 

dı şa vu rum la rı dır.

Hz. Pey gam ber’ de da va sı na olan inan ç, hiç bir kay da ve şar ta ye nik düş me den he de fe 

yönelme son de re ce net idi. O, en şid det li sı kın tı la rın ha ya tı nı ku şat tı ğı an da, müş rik le-

rin am ca sı nı ken di si ne gön der me si ve bu iş ten vaz geç sin, ne is ter se ve re ce ğiz de me le ri 

kar şı sın da: 

“Ca nı mı eli al tın da tu tan o Al lah’a ye min ede rim ki, şu ilâhî teb liğ va zi fe mi terk ede yim di ye 

Gü ne ş’i sağ eli me, Ay’ı da sol eli me ve rip ba na ba ğış la sa lar, on la rın bu de dik le ri ni yap mam, 

Rab bim Al lah ba na ye ter...” (İbn Hi şam, I, 265-266) söz le riy le kar şı lık ver miş ve da va sı na 

bağ lı lı ğı nı or ta ya koy muş tur. 

Onu, ken di ni fe da et me ye ka dar gö tü ren tu tum, da va sı na olan inan cıy dı. O, bu yol-

da hiç te red düt ya şa ma dan bü tün risk le ri gö ze alı yor du. Bu hu sus ta bü yük bir ba şa rı 

el de et me si, en baş ta ken di si nin sa mi mi ye tiy le açık la na bi lir. Biz zat ken di si da vet et ti ği 

di ne sa mi mi yet le inan dı ğı için di ğer in san la rı uya rır ken ve on la ra öğ re tir ken ba şa rı lı 

olmuştur. Di ğer ta raf tan söy le di ği şey le ri uy gu lu yor du. Ken di söy le di ği şey le ri ken di si 

uy gu la ma sa ne ka dar et ki li ola bi lir di ki? Bu tu tum, in san lar için önem li bir ör nek tir: Ki şi 

en ön ce ken di yap tı ğı işe ken di si bü yük bir inanç ve sa mi mi yet le bağ lan ma lı dır. Ay rı ca 

Pey gam be ri miz, as la ümit siz li ğe ve ka ram sar lı ğa ka pıl ma dan da ima sa bır lı, inanç lı ve 

ka rar lı bir bi çim de ha re ket et miş tir. Onu ör nek alan in san lar da se bat kâr ol ma lı dır, güç-

lük ler kar şı sın da he men yıl gın lı ğa düş me me li, as la ümit siz li ğe ka pıl ma ma lı dır. 

İnsanın, Allah’ın hoşnutluğunu kazanma konusundaki azim ve kararlılığının 

önemini düşününüz.

Sıra Sizde
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İn san lar Ara sın da Ayı rım Yap ma ma sı

İnsanlar arasında ayırım yapmak insanî ilişkilerimizi nasıl etkiler?

Düşünelim

Pey gam be ri miz Mu ham med (a.s.), “Ey Mu ham med! Biz se ni bü tün in san la ra an cak müj de-

ci ve uya rı cı ola rak gön der mi şiz dir...” (Se be, 34/28) âyetin de ve ben ze ri bir çok âyet te vur-

gu lan dı ğı gi bi bü tün in san lı ğa pey gam ber ola rak gön de ril miş tir. Onun gö re vi, Al lah’tan 

al dı ğı va hiy le ri in san la ra ilet mek ti. O, çağ rı sı nı in san la ra ilet mek için çe şit li top lan tı lar 

dü zen le miş, ay rı ca her yer de ve her du rum da teb li ği ni sür dür müş tür. O, bu çağ rı gö re-

vi ni yü rü tür ken in san lar ara sın da as la ayı rım yap ma mış tır. Zen gin-fa kir, si yah-be yaz, 

ka dın-er kek, hür-kö le, vb. gi bi ayı rım lar onun da ve ti ni ilet me de engelleyici un sur lar 

ol ma mış tır. 

O, in sa nı mer ke ze al mış tır. İn san la rı kü çük gör me yi as la onay la ma mış tır. Ha be şis tan lı bir 

zen ci olan Bi lal, Pey gam be r’in mü ez zi ni ol muş tur. Kö le lik ten ge len Zeyd b. Ha ris, İs lâm 

or du su nun baş ku man dan lı ğı na ka dar yük sel miş tir. 

O, Ve da Hut be sin de in sanlar arasında ay ırı mı  red de den şu an lam lı söz le ri söy le miş tir. 

“...Ey in san lar! Rab bi niz bir dir, ba ba nız da bir dir; he pi niz Âdem’in ço cuk la rı sı nız, Âdem ise 

top rak tan dır. Al lah ya nın da en kıy met li ola nı nız, O’na saygılı olup buyruklarına karşı gel-

mekten sakınanınızdır…” (Ve da Hut be si, İbn Hi şam, II, 601 vd.). Bu du rum bü tün in san lık 

için bir ör nek ol ma lı dır. “Ey in san lar, si zi bir tek ne fis ten ya ra tan ve eşi ni de o özden ya ra-

tan; iki sin den birçok er kek ve ka dın (mey da na ge ti rip) ya yan Rab bi ni ze kar şı gel mek ten 

sa kı nın…” (Ni sa, 4/1) me alin de ki âyet de bu du ru ma işa ret et mek te dir. Ya ra tı lış, ay nı 

öz den dir. O hâl de su ni ayı rım lar ile in san lar ara sın da fark lı mu ame le ler de bu lun mak, 

in san lık adı na hoş kar şı la na ma ya cak bir tu tum dur. Kü çük yaş lar dan iti ba ren bu ko nu da 

sağ lık lı bir tu tum ge liş tir me nin yol la rı bu lun ma lı dır.

Hz. Peygamber’in insanlar arasında ayı rım yap ma ması nın anlamını  İslâm’ın 

özü açı sın dan düşününüz.

Araştıralım - Öğrenelim

Ada let li Olu şu

Hz. Pey gam ber, in san lar ara sın da ada let li ol mak la yü küm lü kıl ınmış tır:

“Ey Mu ham med! Bun dan ötü rü sen davet et ve em ro lun du ğun gi bi doğ ru 

ol; on la rın he ves le ri ne uy ma ve şöy le söy le: “Al lah’ın in dir di ği ki ta ba inan-

dım; ara nız da ada let le hük met mek le em ro lun dum...” (Şu ra, 42/15).
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Ada let, top lu mun hu zu ru ve mut lu lu ğu açı sın da çok önem li bir değerdir. Sevgili 

Peygamberimiz de iş le rin de ada le ti esas al mış, bu ko nu da zen gin-fa kir ayı rı mı na git-

me miş tir. Hz. Mu ham med ada le ti, in san lı ğın hu zu ru açı sın dan en te mel un sur ola rak 

gör müş tür.

Aşa ğı da ak ta rı lan şu olay Pey gam be ri mi zin ada let li dav ran mak ko nu sun da ki ti tiz tav rı-

nın ör nek le rin den bi ri dir: 

Mah zum ka bi le si ne men sup bir ka dın hır sız lık ya par. Yar gı la nır, su çu ke sin le şir. Ve ri len 

ce za nın ye ri ne ge ti ril me me si için sa ha be den ba zı la rı gi ri şim de bu lu na rak, Hz. Pey gam-

ber’in çok sev di ği ve onun is tek le ri ni ko lay ko lay ge ri çe vir me ye cek le ri ni bil dik le ri Üsa me 

b. Zeyd’i ara cı ola rak se çer ler. Üsa me, Hz. Pey gam ber’e gi de rek du ru mu arz eder. Hz. Pey-

gam ber’in tep ki si çok sert olur ve Üsa me’ye “Al lah’ın em ri ni ye ri ne ge tir me mem ko nu sun-

da ba na ara cı mı olu yor sun?” der ve da ha son ra mes ci de gi de rek hal ka şu uya rı yı ya par:

“Unut ma yın, siz den ön ce ki ler ara la rın da zen gin ve güç lü kim se ler suç iş le dik le rin de 

on la rı ce za lan dır maz lar, ama bu na kar şı lık fa kir ve güç süz kim se ler suç iş le dik le rin de en 

ağır ce za la rı ve rir ler di. İş te on lar bu yüz den yok ol du lar” (Bu ha ri, Hu dud, 12; Müs lim, 

Hu dud, 8-9).

Top lum lar ada let le ayak ta du rur. Pey gam be ri miz de tüm iş le rin de ada le ti esas al mış tır. 

Hak hu su sun da ti tiz dav ran mış, kim se nin ca nı na ve ma lı na za rar ver me yi dü şün me miş 

ve üze ri ne kul hak kı geç me si ni is te me miş tir. İs te me den in cit ti ği kim se ler olur sa bu nun 

te la fi edil me si yo lu na git miş tir. Bir ör nek ver mek ge re kir se: Hu neyn Sa va şın da ken di 

de ve si ne bin miş iler ler ken de ve siy le ya nın da iler le yen bir sa ha bi nin pa bu cu, bi raz faz la 

ya kın laş tı ğın da Pey gam be r’in bal dı rı na sür tü nü yor ve ca nı nı ya kı yor muş. So nun da Pey-

gam ber onu ikaz et miş, bu nu ya par ken de sa ha bi nin aya ğı na kam çıy la vur muş. Er te si 

gün sa ha bi yi ya nı na da vet et miş. Sa ha bi ne ol du ğu nu me rak eder ken Hz. Pey gam ber 

ona: “Sen dün be nim aya ğı mı in cit miş, ca nı mı yak mış tın. Ben de se nin aya ğı na kam çıyla 

vur muş tum. Se ni bu nun kar şı lı ğı nı öde mek için ça ğır dım” de miş ve ona sek sen ko yun ver-

miş (Ta be ri, III, 93).

Hz. Pey gam ber ada le tin zıttı olan zul mü her ve si leyle yer miş ve ken di si her za man 

maz lu mun ya nın da yer al mış tır. “Müs lü man Müs lü ma nın kar de şi dir, ona zul met mez…” 

(İbn Han bel, II, 91) sö züy le önem li bir öl çü ye işa ret et miş, kar deş le rin bir bi ri ne hak sız lık 

ede me ye ce ği ni, et me me si ge rek ti ği ni ifa de et miş tir. “Ey iman eden ler! Al lah için hak kı 

ti tiz lik le ayak ta tu tan, ada let ile şa hit lik eden kim se ler olun. Bir top lu ma olan ki ni niz si zi 

ada let siz li ğe it me sin. Adil olun…” (Ma ide, 5/8) âyetin de ki öğüt le ri tu ta rak bu an lam da da 

in san lı ğa ör nek ol muş ve zu lüm ile âbâd olu na ma ya ca ğı nı ak si ne zul me den le rin enin de 

so nun da ken di zu lüm le rin den et ki le ne cek le ri ni or ta ya koy muş tur.
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Hz. Peygamberin adaletine ilişkin örnek olayları ve sözleri, kendi davranış-

larınız açısından değerlendiriniz.

Sıra Sizde

Hoş gö rü sü

“Âlem le re rah met” (En bi ya,21/107) ola rak gön de ri len sev gi li Pey gam be ri mi zin ha ya tı, 

ger çek ten de in san la ra mer ha met ve hoş gö rü içe ri sin de geç miş tir. O, da ha vah yi ilet-

me si nin baş lan gı cın da sert tep ki ler le kar şı lan mış, ala ya alın mış an cak bü tün bun la ra 

rağ men kin duy gu su bes le me miş, hat ta ken di si ni öl dür me yi plan la yan ki şi le ri bi le 

af fet miş tir. O, Uhud’da am ca sı Hz. Ham za’yı öl dür ten Hind ile öl dü ren Vah şi’yi de 

af fet miş, “Eğer ce za ve re cek se niz si ze ya pı la nın mis liy le ce za lan dı rın. Eğer sab re der se niz, 

el bet te bu, sab re den ler için da ha ha yır lı dır” (Nahl, 16/126) öğü dü nün “sab ret me” ci he-

tiy le amel et miş tir. 

O sa de ce ya kın çev re si ne de ğil, baş ka din men sup la rı na da hoş gö rü lü dav ran mış tır. El çi-

ler yı lın da, ya ni h. 9. yıl da Nec ran’dan ge len H ris ti yan bir grup, ikin di vak ti Me di ne’de 

Mes cid-i Ne be vi’ye gir miş ler di. Hz. Pey gam ber ar ka daş la rıy la he nüz ikin di na ma zı nı 

kıl mış tı. Bu sı ra da ge len H ris ti yan he ye tin de iba det vak ti gel miş ti. On lar do ğu ya yö ne-

le rek iba de te ha zır lan dı lar. An cak Pey gam ber’in ar ka daş la rın dan bir kıs mı bu me kân da 

on la rın iba det et me si ne en gel ol mak is te di ler. An cak Hz. Pey gam ber (a.s.) on la rın iba-

det le ri ni ser best çe ye ri ne ge tir me le ri ne mü sa ade edil me si ni is te miş, on lar da ra hat ça 

iba det le ri ni yap mış lar dır (Sa rı çam, 2003, 278).

Peygamberimizin hayatında ve örnek kişiliğinde hoş gör mek, ya ni mü sa-

ma ha gös ter mek, as la al dır ma mak, gör mez den gel mek, boş ver mek an lam-

la rı na gel me mek te dir. 

Biliyor musunuz?

Hoş gö rü ye ko nu olan dav ra nış, ay nı za man da bir fır sat eği ti mi ni de içer mektedir. Bu 

vesileyle Hz. Peygamber, öğretilmesi gerekenleri, uygun yöntemlerle öğretmekte ve 

bu işin takibini yapmaktadır. Mescitte tuvalet ihtiyacını gideren bedeviyi cezalandırmak 

isteyenlere müdahale ederek oraya bir miktar su dökerek temizlemelerini öğrettikten 

sonra “Siz zorlaştırıcı olarak değil, kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz” (Buhari, Vüdû, 58; 

Edeb, 80) demiş ve ona ne yapılması gerektiğini öğretmiştir.

Hz. Pey gam ber, “Hoş gö rü lü dav ran ki, sa na da hoş gö rü lü dav ra nıl sın” (İbn Han bel, I, 

248) öğü düy le, kar şı lık lı lık esa sı na da vur gu yap mak ta dır. Ya ni hoş gö rü lü mu ame-

le gör mek is te yen le rin ön ce lik le ken di le rin de böy le bir dav ra nı şı ge liş tir me le ri ni 

öner mek te dir. Bu du rum hoş gö rü is tis mar cı la rı na da bir öğüt tür. Hoş  gör mek her 

za man ta raf lar dan bi ri nin va zi fe siy miş gi bi al gı lan dı ğın da bir müd det son ra iliş-
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ki ler de hoş ol ma yan ta vır lar ya şa na bi lir. O hâl de hoş  gör mek kar şı lık lı bir ey le mi 

ifa de et mek te dir.

Hu zur lu bir top lum oluş tur ma he de fi olan Hz. Pey gam be r’in hoş gö rünün yozlaşmadan 

uygulanmasına özellikle dikkat ettiğini söylemek mümkündür. Yani Hz. Peygamber, 

hoş görülmesi gereken bir durum ortaya çıktığında, onu o anda güzel bir biçimde kar-

şılamanın yanı sıra düzeltilmesi gereken yönünü de yine güzel ve uygun bir biçimde 

düzeltmiştir. 

Baş ka in san la ra kar şı hoş gö rü dav ra nış la rı nız la, Hz. Pey gam ber’in hoş gö rü 

dav ra nış la rı ara sın da ben zer lik ler var mıdır? Değer len diriniz.

Sıra Sizde

Ünitenin Özeti

Kur’an-ı Ke rim, sev gi li Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med’in in san ol du ğu na vur gu ya par. 

Onu di ğer in san lar dan ayı ran en önem li özel li ği nin ise Al lah’tan va hiy al ma sı ol du ğu nu 

be lir tir.

Pey gam be ri miz, in san lı ğa gön de ri len son pey gam ber dir. O, yir mi üç se ne lik pey gam-

ber lik dö ne min de İs lâm’ı an lat mış, ay nı za man da an lat tık la rı nı uy gu la ya rak biz zat in san-

la ra ör nek lik et miş tir. Bu gö re vi ye ri ne ge ti rir ken zor ve ağır şart la ra da yan ma yı bil miş, 

bü yük bir ka rar lı lık ve sa bır la ha re ket et miş tir.

Hz. Pey gam ber, İs lâm’ı an la ma da ve an lat ma da in san la ra ör nek ol muş tur. Ge rek iba det-

le rin ya pıl ma sın da, ge rek in san lar ara sı iliş ki le rin dü zen len me sin de biz zat ör nek ol muş, 

in san la rın ken di si ni ör nek al ma la rı nı öğüt le miş tir.

Gü ve ni lir li ğiy le, ada le tiy le in san lar ara sın da ayı rım yap ma ma sıy la ör nek ol muş tur. Za ma-

nı nı iyi kul lan mış ve bu ko nu da in san la rı uyar mış tır. Her ke sin gö rü şü ne de ğer ver miş tir. 

Yap tı ğı iş ler de Al lah’a gü ven me yi ve azim li ol ma yı öğ ret miş ve öğüt le miş tir. 
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Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Kur’an-ı Ke rim’de Hz. Peygamber’i bir in san ola rak ni te le yen âyet le ri sı ra la yı nız.

2. Kur’an-ı Ke rim’de Hz. Peygamber’i bir pey gam ber ola rak ni te le yen âyet le ri sı ra la yı-

nız.

3. Hz. Peygamber dav ra nış la rın da han gi il ke le ri esas al mış tır, açık la yı nız.

4. Hz. Peygamber’e ne den “el-Emin” den miş tir?

5. Hz. Peygamber teb liğ gö re vi ni ye ri ne ge ti rir ken han gi du rum lar kar şı sın da sa bır lı 

dav ran mış tır?

6. Hz. Peygamber’in za ma nın kıy me ti ni an la tan bir sö zü nü açık la yı nız.

7. Hz. Peygamber’in is ti şa re et ti ği bir ola yı açık la yı nız.

8. Hz. Peygamber da va sı na bağ lı lı ğı nı bir ör nek ile açık la yı nız.

9. Hz. Peygamber in san la rın eşit li ği ni na sıl açık la mış tır?

10. Hz. Peygamber’in ada let li dav ra nı şı na ör nek ve re rek açık la yı nız.

11. Hz. Peygamber ni çin hoş gö rü lü ol ma yı öğüt le miş tir? Açık la yı nız.
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1. Aşa ğı da ki ler den han gi si Hz. Peygamber’in ör nek dav ra nış la rı nın te me-

lin de ya tan il ke ler den de ğil dir?

 A) Te va zu B) Ki bir        

 C) Ada let D) Gör gü

2. Hz. Peygamber’e “el-Emin” den me si nin se be bi ne dir?

 A) Sa bır lı ol ma sı B) İs ti şa re ye önem ver me si

 C) Za ma nı iyi kul lan ma sı D) Gü ve ni lir ol ma sı

3. “Za man” üze ri ne ye min edi len su re han gi si dir?

 A) İs ra        B) Kev ser        

 C) Asr         D) İh las

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si za ma nı iyi kul lan ma yı en gel ler?

 A) İş le ri plan lı yap mak B) Tüm ener ji yi el de ki işe odak la mak

 C) Ha yır de me si ni bil me mek D) İş le ri zor olan dan ko lay ola na 

      doğ ru yap mak

5. “İs ti şa re” ne de mek tir?

 A) Her işi ken di ba şı na yap mak B) İş le ri ce sur ca üst len mek

 C) Az met mek D) Da nış mak

6. Hz. Peygamber’in öğ re ti sin de “hoş gör mek” ne de mek tir?

 A) Boş ver mek B) Gör mez den gel mek

 C) Gü lüp geç mek D) Doğ ru dav ranışın öğ renil mesine 

      fır sat ver mek

1. Aşa ğı da ki ler den han gi si Hz. Peygamber’in ör nek dav ra nış la rı nın te me-

lin de ya tan il ke ler den de ğil dir?ğ

 A) Te va zu B) Ki bir        

 C) Ada let D) Gör gü

2. Hz. Peygamber’e “el-Emin” den me si nin se be bi ne dir?

 A) Sa bır lı ol ma sı B) İs ti şa re ye önem ver me si

 C) Za ma nı iyi kul lan ma sı D) Gü ve ni lir ol ma sı

3. “Za man” üze ri ne ye min edi len su re han gi si dir?

 A) İs ra        B) Kev ser        

 C) Asr         D) İh las

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si za ma nı iyi kul lan ma yı en gel ler?

 A) İş le ri plan lı yap mak B) Tüm ener ji yi el de ki işe odak la mak

 C) Ha yır de me si ni bil me mek D) İş le ri zor olan dan ko lay ola na 

      doğ ru yap mak

5. “İs ti şa re” ne de mek tir?

 A) Her işi ken di ba şı na yap mak B) İş le ri ce sur ca üst len mek

 C) Az met mek D) Da nış mak

6. Hz. Peygamber’in öğ re ti sin de “hoş gör mek” ne de mek tir?

 A) Boş ver mek B) Gör mez den gel mek

 C) Gü lüp geç mek D) Doğ ru dav ranışın öğ renil mesine 

      fır sat ver mek

Değerlendirme Soruları
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1. Eş Ola rak Hz. Peygamber

2. Ba ba Ola rak Hz. Peygamber

3. De de Ola rak Hz. Peygamber

4. Kom şu Ola rak Hz. Peygamber

5. Ak ra ba Ola rak Hz. Peygamber

6. Ar ka daş Ola rak Hz. Peygamber

Hz. Peygamber'den
Davranış Örnekleri
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ÜNİTE HAKKINDA

Bu üni te de, Hz. Peygamber’in in san la ra ra sı iliş ki le re ver di ği önem ve özen ele alın mış tır. 

Bu ko nu da hem ken di ha ya tın dan ör nek ler ve ril miş, hem de Onu bu şe kil de dav ran ma ya 

yön len di ren âyet ler den ör nek ler su nul muş tur.

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te  ta mam la ndıktan sonra öğ re nen,

1.  Hz. Pey gam be rin top lum içe ri sin de na sıl bir in san ol du ğu nu far ke der.

2. İn san lar ara sı iliş ki ler de ne le re dik kat et ti ği ni açık lar.

3. Bi zim onu ör nek alır ken ne le re dik kat et me miz ge rek ti ği ni ifa de eder.

4. Gün lük ha yat tan ör nek ler le pey gam be ri mi zin dav ra nış la rı nı mo del le yip mo del le ye-

me di ği mi zi sor gu lar.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

Bu üni te yi ça lı şır ken;

1. Üni te ba şın da ve ri len he def le re ula şıp ulaş ma dı ğı nı zı sü rek li dü şü nü nüz. Ula şa ma dı-

ğı nı zı dü şün dü ğü nüz he def ler le il gi li ko nu la rı tek rar oku yu nuz.

2. Öğ ren mek için ki tap la ye tin me yi niz, ki ta bın so nun da zen gin bi rer kay nak lis te si 

su nul mak ta dır. Bu lis te den ula şa bil di ği niz kay nak la rı in ce le yi niz.

3. Bu ko nu lar ile il gi li gör sel ya yın la rı iz le yi niz ve öğ ren me or ta mı nı za ta şı yı nız.
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Allah’ın rızasına uygun bir yaşantının sergilenmesi, mutlu bir toplumun 

oluşmasında ve gelişmesinde kadının yeri ve önemi nedir?

Düşünelim

Hz. Pey gam ber’e gö re ai le dinî değerlere bağlı, sağ lık lı bir top lu mun te me li ni oluş tur-

mak ta dır. Ev li li ği teş vik eder ken ay nı za man da ko lay laş tır mış ve eş le rin hak sız lık la ra 

ma ruz kal ma ma la rı için ko ru yu cu dü zen le me ler ge tir miş tir. Ken di si de bir eş ola rak 

ha nım la rı na kar şı çok iyi dav ran mış, on la rın hak kı nı gö zet miş, as la ka ba ha re ket ler de 

bu lun ma mış tır. Ca hi li ye dev rin de ka dı nın er ke ğe nis pet le na sıl bir konumda ol du ğu göz 

önün de bu lun du ru lur sa, Pey gam be ri mi zin (a.s.) biz zat uy gu la dı ğı ve in san la ra öğüt le di-

ği şu esasların kıy me ti da ha iyi an la şı la cak tır:

“En hayırlınız ailesi için en hayırlı olandır. Bana gelince ben aileme karşı en 

hayırlı olanım” (İbn Mâce, Nikah, 50).

Hz. Pey gam ber ilk ev li li ği ni Hz. Ha ti ce ile yap mış tır. Hz. Ha ti ce ve fat ede ne ka dar da baş-

ka bir ka dın ile ev len me miş tir. Pey gam be ri miz Hz. Ha ti ce ile çok mut lu bir ev li lik ya şa-

mış tır. Hz. Ha ti ce, ona ilk ina nan ve her ko nu da des tek le yen müm taz bir şah si yet tir. Hz. 

Pey gam ber de onu her za man hoş tut muş ve ik ram da bu lun muş tur. 

Hz. Pey gam ber ai le ya şan tı sı na ver di ği öne mi iman ve ahlâk il ke le riy le bir leş ti re rek ina-

nan la rı yönlendirmiştir:

“Mümin le rin iman ca en mü kem mel olanı; ahlakça en güzel olanı ve aile fert-

lerine yumuşak davrananıdır” (İbn Hanbel, VI, 47).

Bu na gö re ai le ya şan tı sın da yu mu şak lık la ha re ket et mek övül müş tür. 

Eş ler, se vinç le rin ve üzün tü le rin pay la şıl dı ğı en ya kın in san lar dır. Hz. Pey gam ber de eş 

ola rak üzün tü le ri ni ve se vinç le ri ni eş le riy le pay laş mış ve on la ra bu an lam da çok de ğer 

ver miş tir. Çe şit li ve si le ler le ka dın la rın er kek ler üze rin de, er kek le rin de ka dın lar üze-

rin de hak la rı ol du ğu nu di le ge tir miş, “ …On lar (ka dın lar) si ze ör tü dür ler, siz de on la ra 

ör tü sü nüz…” (Ba ka ra, 2/187) âyetin de be lir til di ği gi bi ka dın ve er kek eş le rin, bir bir le ri ni 

ko ru ma ve kol la ma so rum lu luk la rı nın ol du ğu nu ifa de et miş tir. Özel lik le ka dın la ra kar şı 

ger çek leş ti ri len çir kin ve ka ba dav ra nış la rı kı na mış,ha nım la rı nı dö ven er kek le re: “Ka dın-

la rı nı zı na sıl dö vü yor, son ra da ak şam olun ca be ra ber olu yor su nuz” (İbn Han bel, IV, 17) 

di ye si tem de bu lun muş ve on la rı uyar mış tır. 

1 Eş Olarak Hz. Peygamber
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Pey gam ber Efen di miz, eş le ri nin ak ra ba la rı na ve ya kın la rı na da il gi gös ter miş ve on la rı 

tal tif et miş tir.

Eş le ri nin ve di ğer ai le fert le ri nin eğ len me ve din len me ih ti yaç la rı nı gi der mek 

için de ted bir ler al mış tır. Bir bay ram da Mes cidin av lu sun da gös te ri ya pan 

Ha beş li eki bin gös te ri si ni iz le mek is te yen Hz. Ai şe’nin bu is te ği ni ka bul et miş 

ve gös te riyi so nu na ka dar bek le ye rek ona eş lik et miş tir (Müs lim, Sa la tü’l- 

Îdeyn,18-19). 

Ay rı ca Ra ma zan ve Kur ban Bay ra mı me ra sim le ri ne kız la rı nı ve ha nım la rı nı da gö tü re rek 

on la rın eğ len me le ri ni sağ la mış tır.

Hz. Pey gam ber, ha nım la rıy la is ti şa re ye de ol duk ça önem ver miş tir. Ör ne ğin, Hu dey bi-

ye Ba rış Ant laş ma sın dan son ra sa ha bi le re kur ban la rı nı kes me le ri ni ve tı raş ol ma la rı nı 

öğüt le miş tir. On lar ise, ant laş ma nın şart la rı nı Müs lü man la rın aley hi ne bul duk la rı nı ifa de 

eder bir bi çim de gö nül süz dav ran mış lar ve Pey gam be rin sö zü nü ye ri ne ge tir me miş ler-

dir. Bun dan et ki le nen ve üzü len Hz. Pey gam ber, eşi Üm mü Se le me’nin ya nı na gi de rek 

ona olan la rı an lat mış ve o da “Ya Rasû lal lah! Sen çı kıp kur ba nı nı kes, ba şı nı tı raş et. 

On la rın hep si sa na uya cak tır.” de miş tir. Bu nun üze ri ne Hz. Pey gam ber onun tav si ye si-

ni ye ri ne ge tir miş ve ha ki ka ten sa ha be ona uy muş tur (Va kı dî, II, 613). Gö rü lü yor ki Hz. 

Pey gam ber, uydurma bir rivayette denildiği gi bi “ha nım la ra so rup son ra da tam ter si ni 

yap mak” (Ac lû nî, II, 3) şek lin de bir tu tum ser gi le me miş, ak si ne eşi nin sö zü ne de ğer ver-

miş ve uy gu la mış tır. Ay rı ca Hz. Pey gam ber, eş le ri ni di ğer ka dın la rın ken di le rin den di nin 

ge rek le ri ni sağ lık lı bir bi çim de öğ re ne bil me le ri için eğit miş, on la rın bu ko nu da ki il gi 

ve me rak la rı nı teş vik et miş tir. Bi lin di ği gi bi Hz. Ai şe Hz. Pey gam ber’den pek çok ha dis 

ri va yet et miş ve eğit ti ği ka dın lar içe ri sin de öğ ren me ko nu sun da en çok me rak lı olan ve 

çe kin me den so ru so ran En sar ka dın la rı nı öv müş tür (Müslim, Hayz, 13). 

2 Baba Olarak Hz. Peygamber

Ge nel ola rak ço cuk la ra çok de ğer ve ren Pey gam be ri mi zin, bir ba ba ola rak da ken di 

ço cuk la rı na çok düş kün, şef kat ve mer ha met do lu ol du ğu nu bi li yo ruz. Pey gam be ri mi-

zin (a.s.) Hz. Ha ti ce’den iki er kek ve dört kız ço cu ğu dün ya ya gel miş tir. İlk ço cu ğu nun 

is mi Ka sım’dır. Ay rı ca Ab dul lah is min de bir oğ lu da ha ol muş tur. Kız la rı nın isim le ri ise, 

Zey nep, Ru ki ye, Üm mü Gül süm ve Fa tı ma’dır. Hz. Fa tı ma ha riç bü tün ço cuk la rı, Hz. Pey-

gam ber’den ön ce ki mi kü çük yaş ta ki mi de çok genç yaş lar da ve fat et miş ler dir. Hz. Ali ile 

ev li olan Hz. Fa tı ma ise, ba ba sı nın ve fa tı nı gör müş, çok üzül müş ve on dan al tı ay ka dar 
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son ra da ken di si ve fat et miş tir. Ay rı ca Pey gam be ri mi zin, Me di ne dö ne min de ev len di ği 

Mâ ri ye’den de İb ra him adın da bir oğ lu ol muş, bir ba ba ola rak İb ra him’in do ğu mu na 

çok se vin miş ve onun la çok il gi len miş tir. An cak o da he nüz iki ya şı nı dol dur ma dan ve fat 

et miş tir. Do ğu mu na çok se vin di ği İb ra him ve fat et ti ğin de Hz. Pey gam ber çok üzül müş, 

göz le rin den yaş dö kül müş, bu du ru ma şa şı ra rak “Sen de mi ağ lı yor sun Ya Ra sû lal lah?” 

di yen bir sa ha bi ye “Göz ağ lar, gö nül bur ku lur. Be nim ağ la mam ço cu ğu ma duy du ğum sev-

gi den dir. Mer ha met et me ye ne mer ha met edil mez.” bu yu ra rak ken di si nin şef kat ten ağ la-

dı ğı nı, da ha ön ce ken di le ri ne ya sak la mış ol du ğu ağ la ma bi çi mi nin ise ba ğı ra ça ğı ra ve 

öl çü süz ce bir ağ la ma ol du ğu nu ifa de et miş tir (Buhari, Cenaiz, 44). 

Şüp he siz Hz. Pey gam ber ço cuk la rı nı çok sev miş, on la ra çok de ğer ver miş tir. Kı zı Fa tı ma 

ya nı na gel di ğin de aya ğa kal kıp, ya nak la rın dan öp müş ve ken di ye ri ne onu oturt muş-

tur. Ay rı ca yol cu lu ğa çı kar ken, en son Hz. Fa tı ma ile ve da laş tı ğı, dö nün ce de ilk ola rak 

ona uğ ra dı ğı ri va yet edi lir (Ebu Da vud, Te rec cül, 21). An cak bu sev gi si hiç bir za man 

on la ra bir ayı rım yap ma ve ken di si ni me sul tut tu ğu üm me tin den fark lı bir ye re koy ma 

tu tu mu nu ser gi le me si ne yol aç ma mış tır. Me se la bir gün eli ne bir mik tar pa ra geç miş ti. 

Çok sev di ği kı zı Hz. Fa tı ma ge le rek ko ca sı nın ku yu dan su çe ker ken çok zor lan dı ğı nı, 

ken di si nin de un yap mak üze re ekin öğü te cek gü cü nün ol ma dı ğı nı ifa de ederek bu 

pa ra dan ken di le ri için ça lı şa cak bir kö le sa tın al ma sı nı ta lep et ti. Bu nun üze ri ne Hz. 

Pey gam ber: “Suf fa da ki in san la rın mi de le ri ni boş bı ra ka rak si zin is te di ği niz şey le ri ye ri-

ne ge ti re mem; bü tün pa ra yı on la rın is ti fa de si ne tah sis ede ce ğim.” bu yu ra rak böy le bir 

ay rı ca lı ğı ken di ca nın dan çok sev di ği kı zı için kul lan ma mış tır (İbn Han bel, 838; ayrıca 

bkz. Fezailü Ashabı’n-Nebi, 9). 

Bir ba ba ola rak Hz. Pey gam ber ken di ha ya tın da uy gu la dı ğı il ke le ri üm me ti ne de öğüt-

le miş tir: 
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“Hiç bir ba ba, ço cu ğa, gü zel ter bi ye den da ha üs tün bir he di ye ver miş ola maz” 

(Ha kim, IV, 26)

Bu sö züy le ba ba la rın ço cuk la ra kar şı en önem li so rum lu luk la rı nı ha tır lat mış tır. Zi ra, ço cuk la-

rın an ne ve ba ba la rı üze rin de ki en önem li hak la rın dan bi ri de iyi bir ter bi ye dir.

Pey gam be ri mizin öğ re tim me to dun da uy gu la dı ğı bir hu sus da ba zen amel ler ara sın da 

kar şı laş tır ma ya pa rak on la rı de re ce len dir me si ve böy le ce in san la rın se çim le ri ne reh ber-

lik et mek tir. “Ki şi nin, ço cu ğu nu gü zel ter bi ye et me si, bir öl çek (buğ day) sa da ka ver me sin-

den da ha ha yır lı dır” (Tir mi zi, Birr, 33) sö zü, böy le bir de re ce len dir me yi ifa de et mek te ve 

an ne ba ba la rın en önem li va zi fe le ri nin sa hip ol duk la rı ev la dı en gü zel bi çim de ter bi ye 

et me le ri ol du ğu nu be lirt mek te dir. 

Hz. Peygamber’in çocuklarına karşı davranışlarına örnekler bulunuz?

Sıra Sizde

3 Dede Olarak Hz. Peygamber

Ken di ço cuk la rın dan ba zı la rı çok kü çük yaş lar da ve fat eden Hz. Pey gam ber, son ra la rı, 

ço cuk sev gi si ni to run la rı Üma me, Ha san ve Hü se yin ile ya şa mış tır. Bü tün ço cuk la ra kar şı 

çok de rin bir sev gi ve şef kat bes le miş, on la rı sev mek ten ve se vin dir mek ten as la çe kin-

me miş bi la kis bu ko nu da her ke se ör nek ol muş tur. Bir be de vî onun ço cuk la rı bu ka dar 

sev me si ve öp me si üze ri ne şaş kın lık la “Siz ço cuk la rı öper mi si niz? Biz on la rı öp me yiz de” 

dediğinde, o da “Al lah se nin kal bin den mer ha me ti çı kar mış ise ben ne ya pa bi li rim?” (Bu ha-

rî, Edeb, 18) bu yur muş tur. 

Hz. Pey gam ber, ço cuk la rın is tek le ri ni ye ri ne ge tir me ye özen gös ter miş, ço cuk lar la eğ len-

miş, to run la rı ku ca ğın day ken Mes ci de gel miş, na maz kı lar ken bi le on lar la il gi len miş tir. 

Hat ta bu to ru nu nun, kı zı Zey nep’in kı zı Üma me ol du ğu ri va yet edi lir. Bu şu nun için çok 

önem li dir: Pey gam be r’in hi tap et ti ği top lum da kız ço cuk la rı nın ne re dey se hiç de ğer i 

yok tu. Hz. Pey gam ber tüm ya şan tı sıy la ör nek ol du ğu ko nu lar dan ve dü zelt me ye ça lış tı-

ğı yan lış an la yış lar dan bi ri si de bu ol muş tur. Ya ni kız ev lat ile er kek ev lat ara sın da hiç bir 

ayı rım ya pıl ma ma lı dır. Hat ta ken di si “Eğer ben bi ri si ni üs tün tu ta cak ol say dım kız la rı 

üs tün tu tar dım” (Ha kim, II, 284) bu yu ra rak kız ço cuk la rı nın özen le gö ze til me le ri ge rek ti-

ği ko nu su na dik kat çek miş tir. Gü nü müz de de, Hz. Pey gam be r’in to run la rın dan söz edi-

lir ken sa de ce Ha san ve Hü se yin ak la gel mek te dir. An cak Hz. Pey gam ber Üma me isim li 
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kız to ru nu nu da on lar dan ayırt et me miş ve ay nı il gi ve sev gi yi gös te re rek top lu ma bu 

ko nu da ör nek ol muş tur. To run la rı nı bağ rı na ba sar ken bir ta raf tan da on lar için “Al la h’ım, 

Sen bun la ra rah met et). Ben de on la ra mer ha met edi yo rum” (Bu ha ri, Edeb, 21) di ye dua 

et miş tir. Hz. Pey gam ber to run la rı na kar şı sev gi si ni açık ça ifa de et miş, on la rı öpüp ok şa-

mış, bağ rı na bas mış tır. Ba zı top lum lar da ge le nek ler o ka dar ağır bas mak ta dır ki, ço cuk lar 

ale nen öpü lüp ok şan ma mak ta, sev gi açık ça di le ge ti ri le me mek te dir. Oy sa sev me yi ve 

se vil me yi de bü yük le rin den öğ re ne cek olan ço cuk la rın ge li şim le ri açı sın dan bu önem-

li bir ek sik lik tir. Hz. Pey gam ber bu dav ra nış la rıy la ço cuk la ra il gi ve sev gi yi açık ca ifa de 

et me ko nu sun da da bir mo del ol muş ve üm me ti ne bu şe kil de dav ran ma la rı nı öğüt le-

miş tir. Ay rı ca Hz. Pey gam ber ço cuk lar la bü yük ler gi bi ko nu şa rak ve şakalaşarak, onların 

şahsiyetlerini kabullendiğini göstermesiyle de ümmetine örnek olmuştur.

4 Komşu Olarak Hz. Peygamber

Hz. Peygamber’in komşuluk ilişkilerine önem vermesinin sebepleri neler 

olabilir?

Düşünelim

Bir kom şu ola rak Pey gam be ri miz (a.s.), şüp he siz ne za ket ve gör gü ku ral la rı çer çe ve sin de 

ha re ket et miş tir. Kom şu la rın iliş ki le rin de bir bir le ri nin hak kı nı gö zet me le ri ni, bir bir le ri ne 

yar dım cı ol ma la rı nı, bir bir le ri ni ra hat et tir me le ri ni tav si ye et miş tir. 

Kom şu luk iliş ki le ri ni en ya kın dan baş la ta rak ge liş tir me nin ge rek li li ği ni şu sö zün den an lı-

yo ruz: 

“Hz. Ai şe, “Be nim iki kom şum var, bu iki sin den han gi si ne he di ye ve re yim” 

di ye ken di si ne sor du ğun da Pey gam be ri miz: “Sa na ka pı sı en ya kın ola na,” di ye 

bu yur muş tur” (Buhari, Edeb, 32).

Kül tü rü müz de “ka pı kom şu lu ğu”nun çok önem li ol du ğu nu gör mek te yiz. Sı ra sın da in san-

la rın ken di ai le le rin den da ha ya kın iliş ki içe ri sin de ol duk la rı kim se ler ka pı kom şu la rı dır. 

Hz. Pey gam ber bu söz le riy le bu nun an lam ve öne mi ni or ta ya koy muş tur. Ay rı ca Pey-

gam be ri miz, üç ke re “Val la hi mümin ola maz! bu yur duk tan son ra, ki min mümin ola ma ya-

ca ğı ken di si ne so rul du ğun da ‘zu lüm ve şer rin den kom şu su gü ven içe ri sin de ol ma yan kim se’” 

(Buhari, Edeb, 29) söz le riy le me se le nin cid di ye ti ni ve öne mi ni ifa de et miş tir. “Mümin 
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ola maz” sö zü üze rin de dü şü nül me si ge re kir. De mek ki bu me se le iman ile doğ ru dan iliş-

ki li dir ve iyi bir mü min ol ma nın yo lu iyi kom şu ol mak tan geç mek te dir. Ken di ni mümin 

ola rak ta nım la yan kim se le rin kom şu luk iliş ki le ri ni ye ni den göz ge çir me le ri ge re kir. 

Hz. Pey gam ber, “Müf lis” kim se nin ta ri fi ni ya par ken “kı ya met gü nü, na maz, oruç ve ze kât 

gi bi iba det ler le ge len, ama ay nı za man da bi ri ne kö tü söy le miş, bi ri ne if ti ra et miş, di ğe ri nin 

ma lı nı ye miş, bir baş ka sı nın ka nı nı dök müş, baş ka bi ri ni döv müş ola rak Al lah’ın hu zu ru na 

ge lip, yap tı ğı iba det le rin se va bı kö tü lük et ti ği bu in san la ra da ğı tı lan, hak sa hi bi in san la-

rın ala cak la rı bit me den de se vap la rı bi ter se, on la rın gü nah la rı alı nıp üze ri ne yük le ni len ve 

böy le ce baş ka la rı nın gü na hı se be biy le de ce hen ne me atı lan kim se dir” (Müslim, Birri, 59) 

bu yur muş ve me se le kom şu luk ol du ğun da bu has sa si ye ti ni “Al lah’a ve ahi ret gü nü ne 

ina nan kom şu su na ezi yet et me sin” (Buhari, Edeb, 31) şek lin de ifade et miş tir. 

Komşuluk ilişkileriyle ilgili hadislerden daha başka hangi ilkeler çıkartabili-

riz?

Araştıralım - Öğrenelim

5 Akraba Olarak Hz. Peygamber

Hz. Pey gam ber, ak ra ba lık iliş ki le ri ne de çok de ğer ver miş tir. Bi lin di ği gi bi kendisi çok 

küçük yaşlarda hem öksüz hem yetim kalmış, ancak yakın akrabaları –dedesi ve amcala-

rı– ona bu durumunu hissettirmemek için kendi çocuklarından ayırt etmemişlerdir. O da 

bunun farkında ve minnettarlığında bir ömür yaşamıştır. Onlara karşı her zaman sevgi 

dolu olmuş ve saygıda kusur etmemiştir. 

Hz. Peygamber ken di si ni hi ma ye eden am ca sı Ebu Ta lib’in oğ lu Hz. Ali’yi de 

ken di si hi ma ye et miş, onun eği ti miy le biz zat il gi len miş ve bi lin di ği gi bi kı zı 

Hz. Fa tı ma’yı onun la ev len di re rek ak ra ba lık bağ la rı nı kuv vet len dir miş tir.

Biliyor musunuz?

Ku r’an-ı Ke rim’de: “Şüp he siz Al lah, ada le ti, iyi lik yap ma yı, ya kın la ra yar dım et me yi em re-

der; ha yâ sız lı ğı, fe na lık ve az gın lı ğı da ya sak lar. O, dü şü nüp tu ta sı nız di ye si ze öğüt ve ri-

yor” (Nahl, 16/90) buy rul mak ta dır. Hz. Pey gam be r’in bu il ke yi esas ala rak ha re ket et ti ği 

ve in san la ra ör nek ol du ğu gö rül mek te dir. 

Pey gam be ri mi zin, kül tü rü mü ze “sı la-i ra him” ola rak ge çen ak ra ba lık iliş ki le ri ne ver di ği 

öne mi aşa ğı da ki ha dis ler den de an la mak müm kün dür:
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“Kim ken di si ne rız kı nın ge niş le me si ni ve ya öm rü nün uza tıl ma sı nı is ter se 

ak ra ba sıy la iliş ki si ni sür dür sün” (Buhari, Edeb, 12).

Bir di ğer ha di sin de sevgili Pey gam be ri miz: “Ak ra ba ile iliş ki yi kar şı lık lı sür dü ren ger çek ten 

iliş ki yi sür dü ren de mek de ğil dir. Asıl iliş ki yi sür dü ren, ak ra ba lık iliş ki si ke sil di ği hâl de bu nu 

sür dü ren kim se dir” (Buhari, Edeb, 15) bu yur muş tur. De mek ki esas olan gel me ye ne git-

mek, ver me ye ne ver mek tir. Ya ni iliş ki le ri ko par ma mak, iyi lik le rin ço ğal ma sı ko nu sun da 

el den ge le ni yap mak tır. Bi zim kül tü rü müz de bu du rum ve ciz bir şe kil de ifa de edil miş tir:

“İyi li ğe kar şı iyi lik her ki şi nin kâ rı,

Kö tü lü ğe kar şı iyi lik er ki şi nin kâ rı”

Ya ni ço ğun luk la iyi lik kar şı sın da in san lar iyi mu ka be le de bu lu nur lar, an cak kö tü lük 

kar şı sın da öf ke le nir ler, kin le nir ler ve âde ta kö tü lü ğü kök leş ti re cek kar şı atak lar da bu lu-

nur lar. Esa sın da bu iliş ki yi kar şı lık lı lık tan kur ta rıp sa de ce Al lah’a kar şı so rum lu lu ğu mu zu 

dü şü ne rek iliş ki le ri mi ze de vam et me li yiz. Çün kü her kes ken di yap tı ğın dan so rum lu dur 

ve on dan he sa ba çe ki le cek tir. Pey gam be ri mi zin ha ya tı ve söz le ri bi zi bu ko nu da da 

yön len dir miş ve esas ola nın, her du rum ve şart ta iyi li ğe de vam et mek ol du ğu nu or ta ya 

koy muş tur.

“Sı la-i rah mi ne ile (ve na sıl) ya pa ca ğı nı zı bü yük le ri niz den öğ re ni niz. Çün kü sı la-i rahm, 

ak ra ba ara sın da sev gi, mal da çok luk, ömür de be re ket tir” (Tirmizi, Birr, 49) ha di siy le de Hz. 

Pey gam ber, sı la-i rah mi öv müş ve teş vik et miş tir.

Bugün akrabalık ilişkilerinin zayıflaması konusunda ne düşünüyorsunuz?

Sıra Sizde

6 Arkadaş Olarak Hz. Peygamber

Hz. Pey gam ber sev gi ve şef ka tiy le dost luk ve bağ lı lık duy gu la rı nı te sis et miş ve ha ya-

tın da bu bağ la rı kuv vet len dir me ye önem ver miş tir. “An dol sun, içi niz den si ze öy le bir 

pey gam ber gel di ki, sı kın tı ya uğ ra ma nız ona ağır ge lir, si ze düş kün, mü min le re şef kat li, 

mer ha met li dir” (Tev be, 9/128) âyetiy le de bu du rum tes pit edil miş tir.

Pey gam ber li ğin den ön ce ki ya şan tı sın da da özel lik le ti ca rî yön den ken di siy le iliş ki le ri 

olan lar onun hak ko nu sun da ta viz siz ol du ğu nu ve çok iyi bir ar ka daş ol du ğu nu ifa de 
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et miş ler dir (İb nü’l-Esir, Üs dül ğâ be, II, 317). Ya lan söy le me di ği ni ve çok gü ve ni lir bir kim-

se ol du ğu nu da ha ön ce ifa de et miş tik ki bu hu sus lar ar ka daş lı ğı te me lin den et ki le ye cek 

hu sus lar dır. 

Çok na zik bir in san olan Hz. Pey gam ber, ar ka daş lık ko nu sun da da ay nı ne za ke ti ni de vam 

et tir miş tir. Bü tün ar ka daş la rı nı ara yıp hâl ha tır sor ma sı, evi ne da vet ede nin da ve ti ne 

ica bet et me si, he di ye ka bul ede rek, he di ye ye mu ka be le de bu lun ma sı bi zim için ör nek 

alı na cak dav ra nış lar dır. Hz. Pey gam ber ar ka daş la rı nın ih ti yaç la rı nı öğ ren me ye ve on la rı 

gi der me ye ça lı şır dı. Ar ka daş la rı na kar şı son de re ce sev gi do luydu. Mü kem mel bir dost-

luk ör ne ği ser gi ler di. Onun için de ar ka daş la rı her du rum da ya nın da ol muş lar dır. Me se la 

Hz. Ebu be kir ca nıy la, ma lıy la en zor an la rın da ona des tek ver me miş mi dir?

O, bir çok ko nu da ar ka daş la rıy la gö rüş alış ve ri şin de bu lu nur, ma kul olan tek lif ler de ar ka-

daş la rı nın sö zü ne uyar dı. 

Hen dek Sa va şın da Sel man-ı Fa ri si’nin şeh rin et ra fı na hen dek kaz ma tek li fi ni ma kul bul-

muş ve he men uy gu la ma ya ge çir miş tir. Bu ve ben ze ri ör nek ler çok tur. An cak özet le ifa-

de et mek ge re kir se o, ar ka daş la rı na kar şı can dan bir dost luk ör ne ği ser gi le miş tir. Ay rı ca 

bu ko nu da, onun ar ka daş lık edi le cek kim se de aran ma sı ge re ken va sıf lar la il gi li ola rak 

söy le di ği şu ve ciz sö ze de de ğin mek ge re kir: 

“Sa lih bir kim sey le otur mak ile kö tü bir kim sey le otur mak; misk ta şı yan ile 

kö rük üf le ye ne ben zer. Misk ta şı yan ya sa na misk ten bir par ça ve rir ya da sen 

on dan bir par ça sa tın alır sın. Kö rük üf le yen ise bu üfür me ile ya se nin el bi se ni 

ya kar ya da on dan pis ko ku lar du yar sın” (Buhari, Büyu, 38; Müslim, Birr, 146).

Kül tü rü mü ze “bana ar ka da şı nı söy le , sana kim ol du ğu nu söyleyeyim” ifa de siy le yer-

leş miş olan du ru mu an lat ma sı açı sın dan bu ha dis çok önem li dir. Ki şi kim ile ar ka daş lık 

eder se on dan et ki len me me si müm kün de ğil dir. Bu et ki len me nin olum suz yön le ri ni 

he sa ba ka tar sak in sa nın kim ler le ar ka daş lık edip et me ye ce ği ne ka rar ve rir ken çok dik-

kat li ve se çi ci dav ran ma sı ge rek ti ği de or ta ya çı kar.

Hz. Peygamberin arkadaşlık tarzı ile kendi arkadaşlık tarzımızı değerlendire-

lim.

Düşünelim
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Ünitenin Özeti

Sev gi li Pey ga mberimiz, ai le yi Allah’ın rızasına uygun bir yaşantının sergilenmesi, mutlu 

bir toplumun oluşturulması ve sağ lık lı bir neslin yetiştirilmesinin te me li ola rak gö rmüş-

tür. Ev li li ği teş vik eder ken ay nı za man da ko lay laş tır mış ve eş le rin kar şı lık lı ola rak hak sız-

lık la ra ma ruz kal ma ma sı için pren sip ler ge tir miş tir. Ken di si de bir eş ola rak ha nım la rı na 

kar şı çok iyi dav ran mış, on la rın hak kı nı gö zet miş, on la ra kar şı as la ka ba ve kı rı cı ha re ket-

ler de bu lun ma mış tır. 

Hz. Pey gam ber’in Hz. Ha ti ce’den iki er kek ve dört kız ço cu ğu dün ya ya gel miş tir. İlk 

ço cu ğu nun is mi Ka sım’dır. Ay rı ca Ab dul lah is min de bir oğ lu da ha ol muş tur. Kız la rı nın 

isim le ri ise, Zey nep, Ru ki ye, Üm mü Gül süm ve Fa tı ma’dır. Hz. Fa tı ma ha riç bü tün ço cuk-

la rı, Hz. Pey gam ber’den ön ce ki mi ço cuk de ne cek yaş ta ki mi de çok genç yaş lar da ve fat 

et miş ler dir. Ay rı ca Me di ne dö ne min de ev len di ği Ma ri ye’den de İb ra him adın da bir oğ lu 

doğ muş, o da he nüz iki ya şı nı dol dur ma dan ve fat et miş tir. 

Şüp he siz Hz. Pey gam ber ço cuk la rı nı çok sev miş, on la ra çok de ğer ver miş tir. Kı zı Fa tı ma 

ya nı na gel di ğin de aya ğa kal kıp, ya nak la rın dan öp müş ve ken di ye ri ne onu oturtmuş-

tur. An cak bu sev gi si hiç bir za man on la ra bir ayı rım yap ma ve ken di si ni me sul tut tu ğu 

üm me tin den fark lı bir ye re koy ma tu tu mu nu ser gi le me si ne yol aç ma mış tır. 

Ken di ço cuk la rın dan ba zı la rı çok kü çük yaş lar da ve fat eden Hz. Pey gam ber, son ra la rı, 

ço cuk sev gi si ni to run la rı Üma me, Ha san ve Hü se yin ile ya şa mış tır. Bü tün ço cuk la ra kar şı 

çok de rin bir sev gi ve şef kat bes le miş, on la rı öp mek ten ve ok şa mak tan as la çe kin me miş 

bi la kis bu ko nu da ör nek ol muş tur. 

Bir kom şu ola rak Hz. Pey gam ber, şüp he siz ne za ket ve gör gü ku ral la rı nın na sıl ol ma sı 

ge rek ti ği ni biz zat gös ter miş tir. Kom şu la rın iliş ki le rin de bir bir le ri nin hak kı nı gö zet me le-

ri ni, bir bir le ri ne yar dım cı ol ma la rı nı, bir bir le ri ni ra hat et tir me le ri ni tav si ye et miş tir. 

Pey gam be ri miz, ak ra ba lık iliş ki le ri ne de çok de ğer ver miş tir. Bi lin di ği gi bi ken di si çok 

kü çük yaş lar da hem ök süz hem ye tim kal mış, an cak ya kın ak ra ba la rı –dedesi ve am ca la-

rı– ona bu du ru mu nu his set tir me mek için ken di ço cuk la rın dan ayırt et me miş ler dir. O da 

bu nun far kın da ve min net tar lı ğın da bir ömür ya şa mış tır. On la ra kar şı her za man sev gi 

do lu ol muş ve say gı da ku sur et me miş tir.

Hz. Pey gam ber ar ka daş la rı nın ih ti yaç la rı nı öğ ren me ye ve on la rı gi der me ye ça lış mış tır. 

Ar ka daş la rı na kar şı da son de re ce sev gi do lu olan peygamberimiz mü kem mel bir dost-

luk ör ne ği ser gi lemiş onun için de ar ka daş la rı her du rum da ya nın da ol muş lar dır.
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Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Hz. Peygamber, na sıl bir eş idi, ör nek ler le an la tı nız.

2. Hz. Peygamber’in kız ço cuk la rı na ve kız to ru nu na kar şı na sıl dav ran dı ğı nı an la tı nız.

3. Hz. Peygamber’i an ne ve ba ba sı nın ve fa tın dan son ra han gi ak ra ba la rı sa hip len miş-

ler dir?

4. Hz. Peygamber, ni çin kom şu luk iliş ki le ri ne önem ver miş tir, ko nuy la il gi li âyet ve 

ha dis ler den ör nek ler ve ri niz.

5. Hz. Peygamber’in en ya kın ar ka da şı kim idi?
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1. Aşa ğı da ki ler den han gi si Hz. Peygamber’in kız la rın dan bi ri de ğil dir?

 A) Ru ki ye   B) Üm mü Gül süm

 C) Ma ri ye   D) Fa tı ma

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si Hz. Peygamber’in mes ci de na maz kıl ma ya 

gi der ken ya nın da gö tür dü ğü ve na maz es na sın da sır tı na al dı ğı toru-

nudur?

 A) Ümame   B) Hasan 

 C) Hüseyin   D) Zey nep

3. Hz. Pey gam ber’in Hic ret te de beraber ol duğu ve Kur’an-ı Kerim’de 

ken disin den söz edilen ar kadaşının adı nedir?

 A) Hz. Os man  B) Hz. Ali

 C) Hz. Ömer    D) Hz. Ebubekir

4. Hz. Pey gam ber’in İb rahim isim li oğ lunun an nesi olan eşinin adı nedir?

 A) Hz. Hatice   B) Mariye

 C) Hz. Aişe   D) Üm mü Seleme

1. Aşa ğı da ki ler den han gi si Hz. Peygamber’in kız la rın dan bi ri de ğil dirğ ?

 A) Ru ki ye   B) Üm mü Gül süm

 C) Ma ri ye   D) Fa tı ma

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si Hz. Peygamber’in mes ci de na maz kıl ma ya

gi der ken ya nın da gö tür dü ğü ve na maz es na sın da sır tı na al dı ğı toru-

nudur?

 A) Ümame   B) Hasan

 C) Hüseyin   D) Zey nep

3. Hz. Pey gam ber’in Hic ret te de beraber ol duğu ve Kur’an-ı Kerim’de

ken disin den söz edilen ar kadaşının adı nedir?

 A) Hz. Os man  B) Hz. Ali

 C) Hz. Ömer    D) Hz. Ebubekir

4. Hz. Pey gam ber’in İb rahim isim li oğ lunun an nesi olan eşinin adı nedir?

 A) Hz. Hatice   B) Mariye

 C) Hz. Aişe   D) Üm mü Seleme

Değerlendirme Soruları
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1. Öğ ret men Ola rak Gön de ril me si

2. Oku ma-Yaz ma ya Ver di ği Önem

3. Ka dın la rın Eği til me si ne Ver di ği Önem

4. Eği tim ve Öğ re tim İl ke le ri

Eğitimci Olarak
Hz. Peygamber
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ÜNİTE HAKKINDA

Bu üni te de, “öğ re ti ci” ola rak gön de ril di ği ni ifa de eden Pey gam be ri mi zin, il me, öğ ren-

me ye ve öğ ret me ye ver di ği önem ve bu gö re vi yü rü tür ken dik kat et ti ği hu sus lar ele 

alın mış tır.

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te ta mam lan dı ktan sonra öğ re nen,

1. Hz. Pey gam ber’in ken di si ni ne den “öğ re ti ci” ola rak ni te le di ği ni fark eder.

2. Hz. Pey gam ber’in il me, öğ ren me ye ve öğ ret me ye ver di ği öne mi, onun ha ya tın dan ve 

söz le rin den ör nek ler ile ifa de eder.

3. Gü nü müz de ger çek leş ti ri len ba zı yan lış uy gu la ma la rın, Hz. Pey gam ber’i doğ ru an la-

ya ma mak tan kay nak lan dı ğı nı fark eder.

4. Hz. Pey gam ber’in eği tim ve öğ re tim de dik kat et ti ği il ke le ri sı ra lar.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

Bu üni te yi ça lı şır ken;

1. Üni te ba şın da ve ri len he def le re ula şıp-ulaş ma dı ğı nı zı sü rek li dü şü nü nüz. Ula şa ma dı-

ğı nı zı dü şün dü ğü nüz he def ler le il gi li ko nu la rı tek rar oku yu nuz.

2. Öğ ren mek için ki tap la ye tin me yi niz, ki ta bın so nun da zen gin bi rer kay nak lis te si 

su nul mak ta dır. Bu lis te den ula şa bil di ği niz kay nak la rı in ce le yi niz.

3. Bu ko nu lar ile il gi li gör sel ya yın la rı iz le yi niz ve öğ ren me or ta mı nı za ta şı yı nız.
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1 DERSÖ ğ r e t m e n  O l a r a k  G ö n d e r i l m e s i

Hz. Pey gam ber’in “Ben bir öğ re ti ci ola rak gön de ril dim” (İbn Han bel, III,328) 

hadisinin anlamı konusunda düşününüz.

Düşünelim

“Öğ ret men”, eği tim-öğ re tim sü reç le ri nin en önem li un su ru dur. Bu an lam da Kur’an-ı Kerim 

Peygamberimizi insanlığın rehberi ve eğiticisi olarak takdim etmiştir:

=

“Da ha ev vel ken di le ri ne ki tap ve ril me yen kim se ler ara sın dan, on la ra ayet-

le ri ni oku yan, on la rı arı tan, Ki tabı ve hik me ti on la ra öğ re ten bir pey gam ber 

gön de ren O’dur...” (Cu ma, 62/2).

Esa sen, Hz. Pey gam ber’in teb liğ gö re vi nin bü tü nüy le bir eği tim işi oldu ğu nu söy le mek 

ye rin de olur. Zi ra, o insanlığa Al lah’ın öğüt le ri ni öğ ret mek le va zi fe len di ril miş tir: 

“Ey Mu ham med! Biz se ni bü tün in san la ra an cak müj de ci ve uya rı cı ola rak gön de dik...” 

(Se be, 34/28) ayeti ne gö re müj de le ne cek ve uya rı la cak hu sus lar Hz. Pey gam ber’in öğ re-

ti mi ne ko nu olan hu sus lar dır. 

“…Pey gam ber le rin üze ri ne açık, se çik teb liğ den baş ka bir şey var mı?” (Nahl, 16/35)

“…Sa na dü şen yal nız teb liğ et mek tir…” (Şu ra, 42/48) gi bi ayet ler de ise, Hz. Pey gam be r’in 

bir pey gam ber ola rak gö rev ta nı mı na işa ret edil miş tir. 

“Ki tap ve hik me ti öğ re ten bir pey gam ber gön der mek le Al lah mümin le re bü yük bir lü tuf ta 

bu lun muş tur…” (Âl-i İm ran,3/164) ayetiy le de sev gi li Pey gam be ri miz gi bi bi r öğ ret me-

nin öğ re nen ler açı sın dan öne mi vur gu lan mış tır. 

Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med, il me, eği tim ve öğ re ti me çok önem ver miş tir. Onun 

öğ re ti sin de bil gi önem li bir de ğer dir. Bil gi sa hi bi olun ma dan her han gi bir şey hak kın-

da fi kir yü rüt me nin sa kın ca lı bir dav ra nış ol du ğu nu ifa de eden ayet ler (Ba ka ra, 2/78; 

En’am,6/11-148; Yu nus,10/36; Hu cu rat,49/12;  Za ri yat, 51/10; Necm, 53/23), bu ko nu nun 

has sa si ye ti ni ortaya koymaktadır. Onun za ma nın da in san la rın bil me ye ve öğ ren me ye 

il gi ve me rak la rı art mış tır. Hz. Pey gam ber, ki şi yi ya öğ re ten ya da öğ re nen ko nu mun da 

ol ma ya teş vik et miş, bun la rın dı şın da kal ma nın öze ni le cek bir du rum ol ma dı ğı nı be lirt-

miş tir. Hz. Pey gam ber’in Hic re tin ar dın dan Me di ne’de ger çek leş tir di ği en önem li ic ra at 

eği tim-öğ re tim iş le ri nin de yü rü tül dü ğü bir yer olan Mes cid’i in şa et mek ol muş tur. Bu ra-

sı bü tün gün eği tim ve ren bir ku ru ma dö nüş müş tür. 

Hz. Pey gam ber öğ re ti mi yü rü tür ken birta kım il ke le re da yan mış ve çe şit li öğ ret me yön-

tem le ri kul lan mış tır ki bun lar bir son ra ki ko nu da açık lan mış tır.

1 Öğretmen Olarak Gönderilmesi

peygamberim.pdf   124 28.09.2010   11:15:29



E Ğ İ T İ M C İ  O L A R A K  H Z .  P E Y G A M B E R666

124

ÜNİTE

Hz. Pey gam ber’in Medine’de neden ilk iş olarak eğitim-öğretim için bir 

mescit inşa etmiştir?

Düşünelim

2 Okuma-Yazmaya Verdiği Önem

Pey gam ber Efen di miz, eği tim ve öğ re tim et kin lik le ri içe ri sin de “oku ma-yaz ma” et kin lik-

le ri ni, ih mal edil me me si ge re ken çok önem li bir hu sus ola rak gör müş tür. Oku ma yaz ma 

bi len le rin ol duk ça sı nır lı ol du ğu böy le bir or tam da, öğ re ti len le rin ya zı la rak ko ru ma al tı-

na alın ma sı el bet te önem liy di. İs lâm ön ce si Ara bis tan’ın da ya zı çok az kul la nıl mak tay dı. 

O dev rin bü yük yer le şim yer le rin den olan Mek ke’de bi le on  beş yir mi ki şi den baş ka oku-

ma yaz ma bi le nin ol ma dı ğı ri va yet le ri var dır. Du ru mun bu ka dar kö tü ol ma dı ğı yo lun da 

da ri va yet ler var dır. Hat ta o sı ra da oku ma yaz ma bi len ka dın lar dan söz edil mek te, ör nek 

ola rak da Hz. Ömer’in ya kın ak ra ba la rın dan olan Şi fa’nın Hz. Ömer’in kı zı Haf sa’ya oku ma 

yaz ma öğ ret ti ği söy len mek te dir (İbn Han bel, VI, 372). Bi lin di ği gi bi, Pey gam be ri mi zin 

eş le rin den olan Haf sa, son ra la rı di ğer ka dın la rın eği ti miy le de il gi len miş tir. Hz. Hafsa 

gü nü mü ze ka dar ge len pek çok ha di si nak let miş tir.

Hz. Pey gam ber döneminde başka hangi kadınlar eğitim-öğretim faaliyetiy-

le uğraşmışlardır? Araştırınız.

Araştıralım - Öğrenelim

Hz. Pey gam ber Mek ke’de, sa ha bi Er kam’ın evi ni bir eği tim-öğ re tim mer ke zi ola rak kul-

lan mış tır. Ora da ayet ler okun muş, ya zıl mış, İs lâm’ la il gi li bil gi ler öğ re til miş/öğ re nil miş 

ve bu bil gi ler ha ya ta ge çi ril miş tir. Hz. Pey gam ber bu ko nu da her tür teş vik ve ça ba yı 

gös ter miş tir. Hic ret ten ön ce Me di ne li Müs lü man la rın eği tim-öğ re tim iş le ri ni ge rek on lar-

la bu luş tuk la rın da, ge rek se Me di ne’ye öğ re ti ci bi ri ni gön der mek su re tiy le üst le nen Hz. 

Pey gam be r’in, Hic ret’ten son ra ger çek leş tir di ği ilk et kin lik ise, Mes cid’in bi ti şi ğin de “Suf-

fe” de ni len me kân da sa ha bi le rin öğ re nim fa ali yet le ri ne im kân ta nı mak ol muş tur. “Suf fe” 

Ha mi dul lah’ın ifa de siy le ilk İs lâm “üni ver si te”si ol muş tur. (Ha mi dul lah, 1993, 768). Sev gi li 

Pey gam be ri miz bu ra da ken di si de biz zat ders ver miş tir. Suf fe’den ye ti şen ler, hem di ni 

teb liğ et mek hem de öğ ret mek mak sa dıy la Arap ya rı ma da sı na da ğıl mış lar dır. 
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DERS2O k u m a - Y a z m a y a  V e r d i ğ i  Ö n e m

Pey gam be ri miz, öğ ret men lik te müş rik ler den de ya rar lan mış, on la rın da 

özel lik le ya zı ders le ri ni ver me le rin de bir sa kın ca gör me miş ak si ne teş vik 

et miş tir. Be dir Sa va şın da esir dü şen le re, 10 ço cu ğa oku ma-yaz ma öğ ret me 

kar şı lı ğın da öz gür lük le ri ni ta nı ya cak ka dar bil gi ye, öğ ren me ye de ğer ver-

miş tir (İbn Sa’d, 14-17). 

Biliyor musunuz?

Bu ra dan bir so nuç da ha çı ka rı la bi lir ki o da Pey gam be ri mi zin bu hiz me ti müş rik ler den 

da hi ol sa al mış ol ma sı, bu işe ver di ği ehem mi ye tin gös ter ge si dir. Hat ta kay nak lar, müş-

rik öğ ret men le rin ço cuk la ra sert mu ame le et ti ği ni ve bu du ru mu öğ re nen ço cuk lar dan 

bi ri si nin ba ba sı nın “Be dir’in öcü nü alı yor lar” de di ği ni be lirt mek te dir (İbn Han bel, I, 

247).

Tüm bun lar dan, ya zı nın, Hz. Pey gam ber’in çok önem ver di ği bir un sur ol du ğu nu an la-

mak ta yız. Ku r’an-ı Ke rim’in ayet le ri ya zıl mış, Me di ne’de ilk nü fus sa yı mı ya zı ile bel ge-

len miş, Me di ne Ve si ka sı da dâ hil ol mak üze re bü tün ant laş ma lar ya zı ya ge çi ril miş tir. 

Dev let ge lir le ri nin ya zıl ma sı nın ya nı sı ra, sa vaş za ma nın da or du da ki as ker mev cu du da 

ya zıyla tes pit edil miş tir. 

Pey gam be ri miz, ca hi li ye âdet le ri üze ri ne ha yat ku ran ve ya şa yan bir top lu ma hi tap 

et miş tir. Böy le bir top lu mun fert le ri ni eğit miş ve on lar dan yep ye ni bir top lum oluş tur-

muş tur. Böy le si ne zor bir işi ger çek leş ti rir ken in san la rı, il me, eği ti me, öğ re ti me yö nelt-

me si nin mer ke zin de biz zat Kur’an-ı Ke rim’in öğ re ti si yer al mış tır. Zi ra Kur’an-ı Ke rim 

bi len ler le bil me yen le ri ayır mış tır. 
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Ku ran-ı Ke rim’de bu ko nuyla il gi li ba zı ayet ler şöy le dir:

... De ki:  “Bi len ler le bil me yen ler bir olur mu?” ... (Zü mer, 39/ 9).

“... Rab bim il mi mi ar tır” de (Tâ hâ, 20/114).

“... O hal de siz bil mi yor sa nız ara nız da bi len le re so run ...” (Nahl,16/ 43).

Ta rih bo yun ca gön de ri len pey gam ber ler de ay nı şe yi yap mış lar dır. Pey gam ber ler, 

in san lı ğı doğ ru yo la gö tü re cek, Al lah’ın hoş nut lu ğu nu ka za na bi len iyi in san ol ma la rı nı 

sağ la ya cak esas la rı in san la ra ile ten ve ör nek ya şan tı la rıy la da  reh ber olan ki şi ler dir. 

Hz. Pey gam ber âlim le ri de “pey gam ber le rin vâ ris le ri” ola rak ni te le miş tir:

“Âlim ler, gök te ki yıl dız lar gi bi dir. Yıl dız lar na sıl ka ran lık ta yol gös te rir se, on lar da yer-

yü zün de reh ber dir ler” (Bu ha ri, 3/30; Tir mi zi, 3/19) bu yu ra rak, on la rın yol gös ter me de 

pey gam ber le ri ör nek al dık la rı nı vur gu la mış tır. 

3 Kadınların Eğitilmesine Verdiği Önem

Hz. Pey gam ber, “İlim öğ ren mek, her Müs lü ma na -er kek ve ka dın- farz dır” (İbn Mâ ce, 

Mu kad di me, 17) bu yu ra rak, ka dın-er kek ayı rı mı yap mak sı zın bil gi len me nin, öğ ren me-

nin in san ol ma nın bir ge re ği ol du ğu nu vur gu la mış tır. 

Ai le, eği ti min ger çek leş ti ği ilk te mel ya pı dır. Ai le eği ti mi nin ne ka dar önem li ol du ğu, 

özel lik le ço cu ğun top lum sal laş ma ya baş la dı ğı okul or tam la rın da or ta ya çı kar. Söz le ri ve 

dav ra nış la rıy la ço cuk, ai le de na sıl bir eği tim al dı ğı nı gös te rir. Ai le nin ge çi miy le ge nel-

de ba ba lar meş gul ol du ğu için, eği tim işi da ha zi ya de an ne ye kal mak ta dır. An ne ler 

ne ka dar eği tim li olur sa, ye ni ye ti şe cek ku şak lar -kız ya da er kek- o ka dar eği tim li olur. 

Cennetü’l-Baki
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DERSE ğ i t i m  v e  Ö ğ r e t i m  İ l k e l e r i 4

An cak bu ra da an ne ve ba ba la rın müş ter eken dik kat et me le ri ge re ken hu sus lar var dır. 

An ne ba ba lar, ken di le ri ni yav ru la rı nı hem dün ya ha yat la rın da hem de ebe di ha yat la-

rın da mut lu kı la cak bir eği ti mi on la ra ve re bi le cek şe kil de ye tiş tir me li dir ler. Yav ru la rı na 

say gın bir ki şi lik, yük sek bir şahsiyet ka zan dı ra cak bil gi ler le on la rı eğit me li dir ler.

Pey gam be ri miz ka dın la rın eği ti mi ko nu sun da da biz zat ör nek ol muş tur. O 

gü nün şart la rı na gö re za man za man on lar la biz zat mu ha tap ola rak on la rı 

eğit miş, ba zen eş le ri va sı ta sıy la öğ ren me le ri ni sağ la mış, du ru ma gö re de 

er kek le rin ken di sin den öğ ren dik le ri ni ev le rin de ha nım la rı na öğ ret me le ri ni 

öğüt le miş tir. 

Biliyor musunuz?

Ba zı kay nak lar da, Mes cid-i Ne be vi ’de ka dın la rın da ken di le ri ne ait bir bö lü mün ol du ğu 

ifa de edil miş tir. Bu ra da hem iba det edi yor lar, hem de Hz. Pey gam ber’ den, Hz. Ai şe ve 

Üm mü Se le me baş ta ol mak üze re ha nım la rın dan eği tim alı yor lar dı. Bu ha ri’nin be lirt ti ği-

ne gö re, Pey gam be ri miz haf ta nın bir gü nü nü yal nız ca ka dın la ra ayır mış bu su ret le on la ra 

ye ni şey ler öğ ret miş ve so ru la rı nı ce vap la mış tır (Bu ha ri, İlim, 87). O dö nem de de ha nım lar 

öğ ren me ye ol duk ça is tek li idi ler. On la rın bu is tek li li ği Hz. Pey gam ber’in teş vi ği bir le şin-

ce or ta ya iyi ne ti ce ler çı kı yor du. Sa de ce ha nım lar ha nım la rı eğit mi yor, Pey gam be r’in bu 

ko nu ya ver di ği ehem mi ye ti fark eden sa ha be de kız la rı nın eği ti min de et kin rol alı yor du. 

Hz. Pey gam ber ka dın la ra de ğer ve ril me yen bir or tam da gö re vi ni yü rü tür ken böy le si ne 

önem li açı lım lar sağ la mış tı. O hâl de bu ko nu da da onu ör nek ala rak ca hi li ye âdet le ri nin 

en ufak iz le ri nin bi le kal ma ma sı için top ye kûn ça lış ma mız ge re kir.

Ta rih sel sü reç içe ri sin de ka dın la rın eği ti mi ko nu sun da fark lı an la yış la rın ne 

tür et ki le ri ol du ğu nu dü şü nü yor su nuz? Ka dın la rın eği tim dü ze yi nin yük sel-

til mesi için siz ce daha neler yapılabilir?

Sıra Sizde

4 Eğitim ve Öğretim İlkeleri

Bir “öğ re ti ci” ola rak gön de ril di ği ni ifa de eden Hz. Pey gam ber’in ki şi li ğin de, bir öğ ret me-

nin, bir reh be rin ta kip et me si ge re ken yol, dü şün ce, ah lâk, dav ra nış, kar şı sın da ki ne na sıl 

mu ame le edi le ce ği, ko nuş ma üs lu bu gi bi ko nu lar da ör nek lik var dır. Onun her yön den 

ins an lı ğa ör nek ol du ğu nu Kur’an-ı Ke rim şöy le ifa de et mek te dir:
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“Ey ina nan lar! And ol sun ki, si zin için, Al lah’a ve ahi ret gü nü ne ka vuş ma-

yı uman lar ve Al lah’ı çok anan kim se ler için Re su lul lah en gü zel ör nek tir” 

(Ah zab, 33/21).

Eğitim-öğretim faaliyetinde Hz. Peygamber’in hangi vasıfları öne çıkmak-

tadır? 

Düşünelim

Hz. Pey gam ber di ni öğ re tir ken, ken di si biz zat bu öğ re ti le ri ya şa rak in san la ra ör nek olu yor, 

ay nı za man da öğ re ti ci ola rak gö rev len dir di ği ki şi ler den de öğ ret tik le ri ni biz zat ya şa ma la rı 

ge rek tiği ne da ir bir has sa si yet bek li yor du. Zi ra, “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şey le ri 

ni çin söy lü yor su nuz?” (Saf, 61/2-3) hi ta bı bu nu ge rek ti ri yor du. 

Yi ne bu an lam da, Ku r’an-ı Ke rim’de Pey gam be ri mize hi ta be den ve ona ina nan her ke si 

de bağ la yan dav ra nış bi çim le ri var dır ki bun lar, onun eği tim-öğ re tim ko nu sun da ki tav-

rı nı da be lir le miş tir. O ayet ler den bir ka çı şöy le dir: 

“Rab bi nin yo lu na hik met le ve gü zel öğüt le ça ğır. On lar la en gü zel bi çim-

de mü ca de le et. Doğ ru su Rab bin, ken di yo lun dan sa pan la rı da ha iyi bi lir” 

(Nahl,16/125).

“Al lah’ın rah me tin den do la yı sen on la ra yu mu şak dav ran dın. Eğer ka ba ve 

ka tı yü rek li ol say dın, şüp he siz et ra fın dan da ğı lır, gi der ler di. On ları af fet, 

on la rın ba ğış lan ma la rı nı di le…” (Âl-i İm ran, 3/159).

“İyi lik ve fe na lık bir de ğil dir. Ey ina nan ki şi! Sen fe na lı ğı en gü zel şe kil de sav; 

o za man, se nin le ara sın da düş man lık olan ki şi nin ya kın bir dost gi bi ol du-

ğu nu gö rür sün” (Fus sı let, 41/34).

Ör nek le ri ni yu ka rı da ver di ği miz pek çok öğüt, Pey gam be ri mi zin eği tim ve öğ re tim il ke-

le ri nin te me li ni oluş tur mak ta dır. Bu il ke le ri ise şu şe kil de sı ra la mak müm kün dür:

• Pey gam be ri miz ha ya tın her ala nın da ol du ğu gi bi eği tim-öğ re tim konusunda da, 

ko lay laş tır mış tır, güç leş tir me miş tir. Güç leş ti ri len şey le rin, in san nef sin de bık kın lık 

ya ra ta bi le ce ği ni, do la yı sıy la in san lar da böy le bir bık kın lı ğın oluş ma ma sı için ko lay lı ğı 

ter cih et me le ri ni öğüt le miş tir.

•  Müj de le miş, nef ret et tir me miş tir. Sev gi ile öğ ret miş, sev gi yi öğ ret miş tir. “Nef sim elin-

de bu lu nan Al lah’a ye min ede rim ki, siz iman et me dik çe cen ne te gi re mez si niz; bir bi ri ni zi 

sev me dik çe de ol gun mü min ola maz sı nız” (Müs lim, İman 71-72) bu yu ra rak sev gi yi ima-

nın gös ter ge si ola rak sun muş tur.

•  Öğ re tim de öf ke yi ve şid de ti ke sin bir dil le eleş tir miş, öğ re tim es na sın da öf ke le nen-

le ri “öf ke len di ği niz za man su sun” (İbn Han bel, I, 239) tel ki niy le uyar mış ve bu sa ye de 
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in san la rı in cit mek ten ve öğ ren me hu su sun da ge ri çe kil me le ri ne se bep ol mak tan 

ka çın ma k gerektiğini vur gu la mış tır. Bir sa ha bi nin bu an lam da söy le di ği şu söz de dik-

kat çe ki ci dir: “Ben Resû lul lah’tan da ha gü zel eği tim ve ren bir öğ ret men gör me dim. Be ni 

ne azar la dı, ne döv dü ve ne de ba na ha ka ret et ti” (İbn Han bel, V, 447-448).

•  Kişisel fark lı lık la rı göz önün de bu lun dur muş, in san la ra en uy gun üs lu bu ve en uy gun 

muh te va yı se çe rek öğ ret miş tir. Ay nı ko nu yu fark lı in san la ra, fark lı vur gu lar la ve fark lı 

yön tem ler le öğ ret miş, her ke sin gü cü ve ka pa si te si nis pe tin ce fay da la na ca ğı nı, do la-

yı sıy la ona gö re dü zen le me yap ma nın ge rek li li ği ni or ta ya koy muş tur.

•  Ba zen uzun ca an lat mış, ba zen de sa de ce uy gu la ya rak gös ter miş tir.

•  So ru sor ma yı teş vik et miş, so ru so ran la rı, bu so ru ya ce vap ve ren le ri ve ce vap la rı 

ya yan la rı öv müş tür.

•  Dik kat çe ki ci so ru lar la öğ re nen ler de il gi ve me rak uyan ma sı nı sağ la mış ve bun dan 

son ra, öğ ret mek is te di ği ko nu yu öğ ret miş tir.

•  Bir ko nu da öğ ren me ger çek leş me den di ğer bir ko nu ya geç me me yi ter cih et miş tir. 

•  Ko nu la rı öğ re tir ken ko lay dan zo ra, ba sit ten kar ma şı ğa doğ ru bir yol iz le miş tir.

•  Ge rek siz ol ma mak şar tıy la tek rar lar yap mış tır.

Ge nel ola rak eği tim sis tem le ri nin dik kat et ti ği bu il ke le ri ha ya tın da uy gu la yan Pey gam-

be ri mi zin bi ze bu ko nu da da mo del ol du ğu nu gör mek te yiz.

Hz. Peygamber’in eğitim-öğretim ilkelerine başka neler ekleyebiliriz?

Araştıralım - Öğrenelim

Ünitenin Özeti

Sev gi li pey gam be ri miz, il me, eği tim ve öğ re ti me çok önem ver miş tir. Onun öğ re ti sin-

de bil gi önem li bir de ğer dir. O, eği tim ve öğ re tim et kin lik le ri içe ri sin de “oku ma-yaz ma” 

et kin lik le ri ni, ken di dö ne mi nin du ru mu ve özel ih ti yaç la rı da göz önün de bu lun du rul-

du ğun da, ih mal edil me me si ge re ken çok önem li bir hu sus ola rak gör müş tür. Pey gam-

ber Efen di miz, “İlim öğ ren mek, her Müs lü ma na -er kek ve ka dın- farz dır” bu yu ra rak, 

ka dın-er kek ayı rı mı yap mak sı zın bil gi len me nin, öğ ren me nin in san ol ma nın bir ge re ği 

ol du ğu nu vur gu la mış ve bu ko nu da he def gös ter miş tir. Hz. Peygamber ka dın la rın eği ti-

mi ko nu sun da da biz zat ör nek ol muş tur. Ken di za ma nı nın şart la rı na gö re za man za man 
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ÜNİTE

doğ ru dan on lar la mu ha tap ola rak on la rı eğit miş, ba zen eş le ri va sı ta sıy la on la rın öğ ren-

me le ri ni sağ la mış, du ru ma gö re de er kek le rin ken di sin den öğ ren dik le ri ni ev le rin de 

ha nım la rı na öğ ret me le ri ni öğüt le miş tir. 

Bir “öğ re ti ci” ola rak gön de ril di ği ni ifa de eden Hz. Pey gam be r’in ki şi li ğin de, bir öğ ret me-

nin, reh be rin ta kip et me si ge re ken yol, dü şün ce, ah lâk, dav ra nış, ko nuş ma üs lu bu gi bi 

ko nu lar da ör nek lik var dır.

Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Hz. Pey gam be r’in, ken di si ni “öğ re ti ci” ola rak ni te len dir me si, Ku r’a n-ı  Ke rim’de ki han-

gi ayet ile te mel len di ri le bi lir?

2. Eği tim-öğ re tim iş le ri nin yü rü tül dü ğü ilk me kân ne re si dir?

3. Hz. Pey gam be r’in oku ma-yaz ma ya ver di ği de ğe ri ifa de eden bir olay an la tı nız.

4. Hz. Pey gam be r, ka dın la rın eği ti mi ni na sıl yü rüt müş tür?

5. Hz. Pey gam be r, eği tim öğ re tim iş le ri ni yü rü tür ken han gi il ke le re dik kat et miş tir?
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D e ğ e r l e n d i r m e  S o r u l a r ı

1. Aşa ğı da ki ler den han gi si Hz. Pey gam be r’in oku ma-yaz ma ya ver di ği 

öne min gös ter ge si de ğil dir?

 A) Me di ne Ve si ka sı   

 B) Nü fus sa yı mı

 C) Kur’an-ı Ke ri m’in yaz dı rıl ma sı  

 D) Çe şit li yer le re el çi ler gön de ril me si

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si Hz. Pey gam be r’in eği tim ve öğ re ti mde uy du-

ğu il ke ler den de ğil dir?

 A) Kişisel fark lı lık la ra dik kat et me si 

 B) Ge rek ti ğin de tek rar la ra yer ver me si

 C) Zor olan dan öğ ret me ye baş la ma sı 

 D) So ru la ra önem ver me si

3. 

 •  “İlim öğ ren mek, her Müs lü ma na -er kek ve ka dın- farz dır.”

 •  “İlim de fi ne ler dir ve o de fi ne le rin anah ta rı da so ru sor mak tır. Al lah’ın rah me ti  

 üze ri ni ze ol sun; so ru so run. Çün kü so ru sor ma da dört ki şi ye ecir var dır:  

 So ra na, öğ re te ne, din le ye ne ve bun la rı se ve ne.”

 •  “Kim se bir il mi yay mak tan da ha üs tün bir sa da ka ve re mez.”

 •  “Al la h’ım, fay da ver me yen ilim den sa na sı ğı nı rım.”

 •  “Al la h’ım, be ni ilim le zen gin et; akıl la ve yu mu şak lık la be ze; kö tü lük ten  

 çe kin mek le yü celt; kö tü iş ler de bu lun ma mak la gü zel leş tir.”

Yukarıdaki ha dis ler den hangi sonuç çıkartılamaz?

 A) İlim ka dın-er kek her kes için de ğer li dir.

 B) Çok so ru sor mak iyi bir şey de ğil dir.

 C) İl min fay da ver me si için dua et mek ge re kir.

 D) İlim in sa nı ger çek zen gin li ğe ulaş tı rır.

1. Aşa ğı da ki ler den han gi si Hz. Pey gam be r’in oku ma-yaz ma ya ver di ği 

öne min gös ter ge si de ğil dirğ ?

A) Me di ne Ve si ka sı   

B) Nü fus sa yı mı

C) Kur’an-ı Ke ri m’in yaz dı rıl ma sı  

D) Çe şit li yer le re el çi ler gön de ril me si

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si Hz. Pey gam be r’in eği tim ve öğ re ti mde uy du-

ğu il ke ler den de ğil dirğ ?

A) Kişisel fark lı lık la ra dik kat et me si 

B) Ge rek ti ğin de tek rar la ra yer ver me si

C) Zor olan dan öğ ret me ye baş la ma sı 

D) So ru la ra önem ver me si

3. 

•  “İlim öğ ren mek, her Müs lü ma na -er kek ve ka dın- farz dır.”

•  “İlim de fi ne ler dir ve o de fi ne le rin anah ta rı da so ru sor mak tır. Al lah’ın rah me ti  

 üze ri ni ze ol sun; so ru so run. Çün kü so ru sor ma da dört ki şi ye ecir var dır:

So ra na, öğ re te ne, din le ye ne ve bun la rı se ve ne.”

•  “Kim se bir il mi yay mak tan da ha üs tün bir sa da ka ve re mez.”

•  “Al la h’ım, fay da ver me yen ilim den sa na sı ğı nı rım.”

•  “Al la h’ım, be ni ilim le zen gin et; akıl la ve yu mu şak lık la be ze; kö tü lük ten  

 çe kin mek le yü celt; kö tü iş ler de bu lun ma mak la gü zel leş tir.”

Yukarıdaki ha dis ler den hangi sonuç çıkartılamazç ?

A) İlim ka dın-er kek her kes için de ğer li dir.

B) Çok so ru sor mak iyi bir şey de ğil dir.

C) İl min fay da ver me si için dua et mek ge re kir.

D) İlim in sa nı ger çek zen gin li ğe ulaş tı rır.

Değerlendirme Soruları
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