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Hz. Îsâ’nın ümmetleri; tevhidî inancı terk ederek tarihin karan-
lıklarına gömüldü. O kutlu elçilere inanan müminler, ebedî ha-
yatlarını kazanmak uğruna direndiler. Demek ki, tevhidî inancı 
benimseyenler, tarihin her döneminde, imtihana tabi oldular. 

Dünya nice devirler ve nice dönemler yaşadı. Kimi zaman, ma-
mur hâle gelen yeryüzü, kimi zaman da viranelere dönüştü. İnsan, 
azgınlığını artırdı ve zulmü bayraklaştırdığı vakit, ilahî adalet ge-
reği toplumlar ve medeniyetler yok oldu. Şimdi yeryüzünün dört 
bir köşesinde o eski medeniyetlerin enkazları duruyor.

İnsanın özünde; iyi ve kötü duyguların, aklın ve nefsin, iyilik ve 
kötülüğün mücadelesi sürüp gider. Ve ne yazık ki, insanların pek 
azı bu mücadeleyi kazanarak cennete ve ilahî rızaya kavuşabilir. 
Kendisine verilmiş emaneti ve elest meclisinde Rabbi’ne verdiği 
ahdi koruyan insanın sayısı azdır. İnsanlar genellikle dünyanın 
ezelî ve ebedî olduğunu sanarak, açıkça gördüğü ölümü unutarak, 
hevâ ve heveslerinin kurbanı olur.

 İnsanın bu gaflet anları öylesine çoktur ki, yüce Allah rahme-
tinin gereği olarak onu daima uyarır ve yoluna davet eder. Gön-
derdiği elçilerin sözü hemen hemen aynıdır: “Ey insanlar, hepiniz 
Allah’tan geldiniz ve yine O’na döndürüleceksiniz. Öyleyse zulmü 
terk edip, O’na kulluk edin. O, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.” 

Yüce Allah, insanın cehaletine engel olmak için, yine onların 
arasından elçiler seçerek, ilahî bir görevle görevlendirir. Bu elçi, 
Allah’tan aldığı vahyi kavmine bildirerek onları uyarır. Cehen-
nemle korkutup, cennetle müjdeler. Davetinde asla yanlışı yoktur. 
Sözünde bir hilaf, davranışında bir gariplik bulunmaz. Davetini 
gayet açık biçimde ve bütün kavme bildirir. Mevcut iktidar sahip-
lerinden bir korkusu yoktur. Davetinin karşılığında hiçbir ücret 
talep etmez. “Bizim mükâfatımız Allah’tandır.” 1 der. 

Onlardan hiçbiri, bu kutsal göreve kendi gayretleriyle de gelmiş 
değillerdir. Peygamberlik ancak Allah’ın dilemesiyle gerçekleşir. 

1 Sebe’ suresi, 34:47; Furkân suresi, 25:57; Şuarâ suresi, 26:109, 127, 145, 164, 180; Şûrâ 
suresi, 47:23.

Peygamberimiz’den Őnceki Dünya

Yeryüzünde insanın hayatı Hz. Âdem ile başladı. O, ilk insan 
olduğu gibi, ilk peygamber olarak da beşeriyetin atasıdır. Eşi 

Hz. Havvâ ile, uzun süren bir hayatın sonunda; çocuklarına ilahî 
mesajı ulaştırıp ahirete göçtü. Hz. Âdem’in, kendisinden sonra 
yaşayacak olan bütün insanlara sunduğu ilahî mesaj; yüce Al-
lah’tan başka ilah olmadığını ilan ediyordu. Bu tevhidî inanç, 
âdemoğullarının dünya ve ahiret saadetleri için sunulmuş bir ışık 
ve hayat kaynağıdır. 

Ne var ki, Hz. Âdem’den sonra insanlar, hevâ ve heveslerinin 
esiri hâline gelerek tevhidî inancın yerine boş ve batıl itikatla-
ra bağlanıp, açık düşmanları şeytanın tuzağına düştüler. Zaman 
zaman üzerlerine doğan güneşi karartmaya ve Allah’ın elçilerini 
inkâra yöneldiler. Daha çok maddi sebeplerle resul ve nebilere ku-
lak tıkadılar. Onlara inanmış olanlara, akıl almaz işkenceler uy-
guladılar. Kimi zaman, büyük medeniyetler kurup şan, şöhret ve 
ihtişam içinde yaşadılar. Kimi zaman da, hor ve hakir mahluklar 
hâlinde ömür sürdüler.

Âdemoğlu, kendisini biraz güçlü gördüğü zaman hemcinsine 
karşı acımasız bir tavır sergileyerek onu yok etmeye çalıştı. Sal-
tanat ve iktidarın uğruna, ilahî mesajlar taşıyan dilleri susturma-
ya, onlara inanan müminlere işkence etmeye çalıştı. Kimi zaman 
hırs ve gururlarına, kimi zaman kendi elleriyle yonttukları putla-
ra, kimi zaman da saltanat koltuklarına secde etti. Hz. Âdem’in 
günahkâr oğlu Kâbil’in yeryüzünde akıttığı ilk kan seller hâline 
dönüşerek, çağlar boyu akıp durdu... Hz. Nûh’un, Hz. Hûd’un, Hz. 
Sâlih’in, Hz. İbrâhim’in, Hz. Lût’un, Hz. Şuayb’ın, Hz. Mûsâ’nın ve 
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Peygamberlerin Mücadelesindeki 
Esaslar

P eygamberler insanlardan ne istiyor? Her şeyden önce Allah’a 
iman ve O’na kulluk etmelerini. Bunun karşılığında onlara 

cenneti vadediyorlar. Dünya ve ahiret saadetini teklif ediyorlar. 
Gösterdikleri “ticaret”5 yolu, çok kazançlı, fakat insan daima zarar 
etmek istiyor. Kör bir taassup ve akıl almaz bir cüretle bu dave-
ti reddediyor. Peygamber yılmıyor. Alaya, hakarete, işkenceye ve 
akıl almaz karşı çıkışlara rağmen davetini sürdürüyor. Güzel sözle, 
hikmetle, şefkat ve merhametle, gereken bütün delilleri göstere-
rek, mucizeler ortaya koyarak, her türlü gayret ve azimle cihadına 
devam ediyor. Sonuna kadar direniyor ve sabrediyor. 

Nihayet Cenâb-ı Allah, haklıyı haksızdan ayırıyor ve insanın 
hayatında bir sayfa kapanıyor. Bu gerçekler bizlere peygamberlerin 
mücadelesindeki esasları göstermektedir. Demek ki bu mücadele-
de sabır, sebat, azim, kararlılık, şefkat ve cesaret bulunmaktadır. 
Ve hayatın tümünü kapsayan cihat, tevhidî mücadelenin özüdür.

Bu kısa girişten sonra Allah’ın son elçisi, Peygamberimiz ve 
Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sîretine geçebiliriz. Ancak, 
Resûlullah’ın muhteşem hayatını izaha geçmeden önce, câhiliye 
döneminden ve putperestliğin doğuşundan bahsetmeliyiz.

5 Saf suresi, 61:10, 11.

O’nun için zenginlik, güç ve kuvvet, iktidar sahibi olmak gibi öl-
çüler geçerli değildir. Peygamber, Allah’ın insanlar arasından özel 
olarak seçtiği ve görevlendirdiği kişidir.2 Bu sebeple diğer insan-
lardan üstün tarafları bulunması da tabiidir. 

İnsanların dünya ve ahiret saadetlerini sağlayan tevhidî inanç 
ve bu inancın esasları, peygamberler tarafından insanlara duyuru-
lur. Onlardan bu inanca bağlanmaları ve gerçek kulluğa erişmeleri 
istenir. Resul ve nebilerin sözü, Allah katındaki dinin ancak İslam 
olduğudur.3 Herkesin bilmesi gerekir ki, insanlar ne kadar uzun 
bir ömür sürerlerse sürsünler, nihayet ölecek ve Allah’ın huzuruna 
çıkacaklardır. Ve orada, istisnasız herkes İslam ile muhakeme edi-
lecektir. İslam’dan başka bir din kabul görmeyecektir.

Peygamberlerin bu sözü, hemen hemen her vakit büyük tep-
kilerle karşılanmış ve özellikle bulundukları toplumların ileri 
gelenlerinin muhalefetine sebep olmuştur. Bunun sebeplerini in-
celemek kitabımızın hacmini aşar. Ancak hemen belirtmeliyiz ki 
tevhide karşı çıkmak, zalimin ve insanlara zorla tahakküm eden 
müstekbirlerin tutumudur. Onlar, ya iktidarı ellerinde bulundur-
makta ya da insanların emeklerini sömürerek haksız kazanç sağla-
yıp, malı biriktirmiş zengin kimseler olarak görülmektedir. Gurur 
ve kibir içinde yüzerek şöyle derler: “Biz sana toplumun en zayıf-
larının tabi olduğunu görüyoruz. Peygamberlik niçin bizim gibi 
hükümdarlara veya zenginlere gelmiyor da sana geliyor?”4

Şüphesiz ki bu anlayış, cehalet ve inkârdan doğmaktadır. Oysa 
o insanlar, Allah’ın seçeceği peygamberi kendilerinden daha iyi 
bileceği gerçeğini anlamak mecburiyetinde idiler. Zira insan, yer-
yüzünde tek başına bile kalmış olsa, kendisine verilen akıl sayesin-
de Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak ve gücüne teslim olmak 
durumundadır. Demek ki çoğu zaman akıl, hevâ ve heveslerin, 
inat ve cehaletin kurbanı olmaktadır.

2 Nahl suresi, 16:36.
3 Âl-i İmrân suresi, 3:96.
4 Hûd suresi, 11:27.
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mağaralarda oturmak ve kendini dinlemekti. Belki böylece bir 
parça rahatlar, bir parça huzur bulurdu. Bu sebeple son yıllarda 
sık sık Mekke’nin dışına çıkmaya ve özellikle Hira Mağaras’ına 
çekilmeye başlamıştı. Genellikle bu yalnızlık için ramazan ayını 
seçiyordu. Azığını hazırlıyor, eşi ve çocuklarıyla vedalaşıyor ve 
mağaranın yolunu tutuyordu. Orada Mekke ve havalisini kuş ba-
kışı seyreden o yüksek mağarada günlerce oturuyordu.

Muhammed Hamidullah’ın İslam Peygamberi kitabındaki tari-
fine göre mağara, “Göçmüş ve üst üste yığılmış kayalardan oluş-
muş, üç yanı olan ve kubbeli bir yapıya sahipti. içerideki boşluk, 
bir kimsenin ayakta durmasına yetecek kadar ve başı tavana de-
ğecek yükseklikte ve aynı zamanda yere uzanıldığında kafi boy-
daydı. Yine garip bir kaderle, mağara içinde uzunluğuna durul-
duğunda Kâbe’ye yönelik olunmaktaydı.” Hz. Muhammed (s.a.v.) 
işte bu mağaraya tekrar gelmiş ve kendi yalnızlığına gömülmüştü. 
Sürekli düşünüyordu. Özellikle son zamanlarda garip hâllere dü-
şüyor, uyandığı vakit sabah aydınlığı gibi açık ve aşikâr çıkan rü-
yalar görüyor, bazı cansız eşyaların kendisiyle konuştuğuna şahit 
oluyor, şaşırıyordu. 

Kâbe’nin tamiri sırasında üzerinden izarını çıkarttığı zaman, 
nereden geldiğini bilmediği, “İzarını ört!” sesini hiçbir zaman 
unutamamıştı. Fakat bugün daha değişik bir hâl içinde bulunu-
yordu. Sanki mağaraya bir sükûn gelmiş, yeni ve önemli bir olay 
meydana çıkacakmış gibi bir hâl olmuştu. Hz. Muhammed (s.a.v.), 
etrafına bakınıyor, fakat bir şey göremiyordu. Nihayet açık ve net 
bir ses duyarak irkildi. Ses “Oku!” diyordu. Efendimiz, titrek bir 
sesle, “Ben okuma bilmem.” dedi. Sesin sahibi melek, onu kucakla-
yıp takatı kesilinceye kadar sıktıktan sonra yeniden “Oku!” dedi. O 
yeniden, “Ben okuma bilmem.” cevabını verdi. Melek, üçüncü de-
fasında “Oku!” deyince, “Ne okuyayım?” diye sordu. Şimdi mele-
ğin sesi yükselmişti: “Oku! Yaratan Rabbin’in adıyla oku! O, insanı 
bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. 
O insana kalemle yazmayı öğretti.” 53 Hz. Muhammed (s.a.v.), aynı 
kelimeleri tekrarladı. 

53 Alak suresi, 96:1-5.

Vahiy ve Risalet

M iladi 610 yılında, Mekke’ye yaklaşık beş kilometre uzaklıkta-
ki Hira Mağarası’na doğru yürüyen Hz. Muhammed (s.a.v.), 

durmadan düşünüyor, ruhi sıkıntılar ve bitip tükenmez acılar 
içinde kıvranıyordu. Düşüncesi ve acıları kendi nefsi ve ailesi ile 
ilgili değildi. Zira, Kureyşli bir insanın yaşayabileceği refah sevi-
yesinde, kimseye muhtaç olmadan ve bütün Kureyşliler tarafın-
dan saygı görerek yaşıyor, son derece mutlu ve huzurlu bir aile 
hayatı sürdürüyordu. 

Onun sıkıntı ve kederi, içinde yaşadığı toplumun ve gezip 
gördüğü yerlerdeki insanların durumlarıyla ilgiliydi. Çünkü bu 
insanlar huzur ve mutluluktan uzak, koyu bir cehalet ve günah 
içinde çırpınıp durmaktaydılar. Yeryüzü fesada boğulmuş gibiydi. 
Kureyşliler Allah’ın evi Kâbe’yi sayıları 360 bulan putlarla doldur-
muş, güya Allah’a ibadet kasdıyla putlara tapınmakta, onlar adına 
kurban kesmekteydi. İçki, kumar ve fuhuş öylesine yaygınlaşmıştı 
ki, insanlar birbirleriyle olan münasebetlerinde sürekli haksızlık 
yapıyor ve birbirlerinin hakkını gaspediyordu. Aile huzuru bozul-
muş, akrabalık bağları kopmuş, hak ve hukuk ayaklar altına alın-
mış, zulüm ve günah ayyuka çıkmıştı. 

Hz. Muhammed (s.a.v.), düşünüp duruyordu. Tertemiz vicda-
nı, insanlığın içine yuvarlandığı bu karanlığa razı olmuyor, be-
şeriyetin asıl olan kulluğa erişmesini istiyordu. Fakat imkânsız 
gibi görünen bu iş nasıl gerçekleşecek, dünyanın çehresi nasıl 
değişecekti? Sorular uzayıp gidiyor, Resûlullah hiçbirine bir ce-
vap bulamıyordu. En iyisi yalnızlığa koşmak, insanların bulun-
madığı, konuşmadığı ve dolaşmadığı vadilerde, ıssız ve kimsesiz 
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Melek gidince, uykudan uyanır gibi oldu. Sanki kalbine bir 
kitap yazılmıştı. Mağaradan çıkıp dağın ortasına geldiği zaman, 
gökten şöyle bir ses duydu: “Ya Muhammed! Sen Allah’ın resu-
lüsün, ben Cebrail’im.” Başını kaldırıp göğe baktı. Cebrail (a.s.)’ı 
bir insan suretinde gördü. “Ya Muhammed, sen Allah’ın resulü-
sün, ben de Cebrail’im.” diyordu. Hz. Peygamber ne bir adım ileri 
atabiliyor, ne de bir adım geri gidebiliyordu. Gözlerini ufuktan 
ayıramıyordu. Hangi tarafa baksa, Cebrail (a.s.) görünmekteydi. 
Bu hâl üzere ne kadar durdu bilinmez, sonra Cebrail (a.s.) çekildi 
ve Hz. Peygamber, Mekke’ye doğru koşmaya başladı.

Evine ulaşınca, sadık zevcesi Hz. Hatice, onun hâline bakıp 
endişelendi. “Ya Muhammed, ne oldu sana? Nerede kaldın? Seni 
aramak için hizmetçiler bile gönderdim.” dedi. Hz. Peygamber, 
büyük bir korku, heyacan ve şaşkınlık içinde başından geçenleri 
anlattı. Onu dikkatle dinleyen Hz. Hatice, “Korkma!” dedi, “Al-
lah’a yemin ederim ki, O seni hiçbir vakit yalnız bırakıp utandır-
maz. Çünkü sen akrabanı ziyaret eder, işini görmekten aciz olan-
ların işlerini görür, fakirlere yardım eder, misafirleri ağırlar, hak 
yolunda çalışırsın.” 

Hz. Hatice, sevgili eşini böylece teskin ettikten sonra, hemen 
amcasının oğlu Varaka’nın yanına koştu. Varaka, Tevrat’ı ve İncil’i 
bilen, âlim bir zattı. Hz. Hatice’yi dinleyince, “Kuddûs, Kuddûs!” 
dedi. “Allah’a yemin ederim ki, eğer bu söylediklerin, anlattığın 
gibi ise, ya Hatice, ona, Mûsâ’ya gelen büyük melek, nâmûs-i ekber 
gelmiş. O, bu ümmetin peygamberidir. Kendisine söyle, sabretsin. 
Kavmi onu vatanından çıkaracak. Keşke o gün ben sağ olsam da 
ona yardım etsem.”54

Hz. Hatice de rahatlamıştı. Eve dönüp Varaka’nın söyledik-
lerini anlatınca Hz. Peygamber, Rabbi’ne hamd ederek Kâbe’yi 
tavafa çıktı. Orada Varaka ile karşılaştı. Başından geçenleri bu 
kez bizzat kendisi anlattı. Varaka da, Hz. Hatice’ye verdiği ceva-
ba benzer şeyler söyleyerek onu teselli etti ve müjdeledi. İmam 
Buhârî’den naklediliğine göre Varaka, bu hadiseden bir müddet 

54 Buhârî, Bedü’l-Vahy, 3.

sonra vefat etmiştir. İşte ilk vahiy böylece nazil olmuş ve risalet 
görevi başlamıştır. 

Bundan sonraki dönem, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in nübüvvet 
dönemidir ve insanlık tarihinin en mühim olaylarıyla doludur. 
Artık bundan sonra insanlığın en mühim vazifesi, o ana kadar eli-
ne kalem alıp yazı yazmamış, bir kitap okumamış, herhangi bir 
öğrenim ve tahsil görmemiş ümmi bir insanın, Hz. Muhammed 
(s.a.v.)’in omuzlarına yüklenmiştir. O, artık ilahî vahyin muhata-
bı ve yeryüzünün en seçkin, en bilgili ve en kudretli şahsiyetidir. 
İlahî irade, onu özel olarak hazırladıktan sonra, 40 yaşına erişti-
ğinde ve hiçbir şekilde beklemediği bir dönemde, risalet görevini 
ona tevdi etmiştir. Artık o, Allah’ın elçisi ve O’nun mesajlarını ve 
dinini insanlığa duyuran son peygamberidir. Kendisine vahyi ge-
tiren melek ise, nâmûs-i ekber, Rûhülkudüs ve Rûhülemîn isimle-
riyle de anılan Cebrail (a.s.)’dır. Meleklerin en büyüğü ve Allah’ın 
vahyini peygamberlerine bildiren elçisi. 

Kur’an’ın hak ve gerçek oluşunu ispat ve bunu insanlara du-
yurmak için şöyle buyurulur: “Sen bundan evvel hiçbir kitap oku-
muş değilsin. Sağ elinle de yazı yazmamıştın. Öyle olsaydı batıl söz 
ileri sürenler şüpheye düşerlerdi.” 55 “Biz böylece sana bizim emri-
mizden bir ruh vahyettik. Hâlbuki önce kitabın da, imanın da ne 
olduğunu bilmiyordun. Biz bunu, kullarımızdan dilediğimizi doğ-
ru yola hidayet için bir nur kıldık. Muhakkak sen dosdoğru yola 
hidayet etmektesin.” 56 

Vahiy, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e asla beklemediği hâlde geldi. O, 
bundan önce risâlet görevini de asla düşünmemiş, böyle bir şeyi 
aklından bile geçirmemişti. Nihayetinde okuma ve yazma bilme-
yen, kitleleri sevk ve idare etmeyi düşünmeyen, idarecilikte gözü 
olmayan, hırs ve emellerden uzak, sade bir insandı. İstiyordu ki, 
insanlar yaratılış gayelerine uygun bir hayatı yaşasın, günah ve kö-
tülüklerden, haksızlık ve zulümden uzak dursunlar. Böyle bir işin 
gerçekleştirilmesi vazifesinin, kendi omuzlarına yükleneceğini asla 

55 Ankebût suresi, 29:49.
56 Şûrâ suresi, 42:52.
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tahmin etmemişti. Ne var ki yüce Allah, son elçisi olarak onu seç-
miş ve dinini onunla tamamlamayı murat etmişti. Her şey Allah’ın 
ilmi ve hesabı ile gerçekleşmiş bulunuyordu.

Vahyin muhatapları, onu hemen inkâr edemezlerdi. Zira vahyi 
duyuran ve peygamber olduğunu söyleyen insanın bugüne kadar 
yalan söylediğini işitmemişlerdi. Üstelik, okuduğu Kur’an’ı kendi-
sinin uydurması da mümkün değildi. Zira ne okuma biliyordu, 
ne de yazma. Şair de olamazdı. Çünkü o güne kadar şiir söylediği 
işitilmemişti. Üstelik Kur’an şiire de, nesire de benzemeyen bam-
başka bir kelamdı. Bütün bunlara rağmen inkârda ısrar ettiler.

Kur’ân-ı Kerîm, Allah’ın vahyidir. Resulünün kalbine inzal etti-
ği kutsal kelamdır. Onunla insanlığa doğru yolu gösterir. Hüküm-
lerini ve mesajların, bildirir. Vahiy, hemen anlaşılabilir, sıradan bir 
olay değildir. İnsan idrakinin ötesinde bir vakıa olarak gerçekleşir. 
Vahyi almak, tahammülü zor, çetin bir iştir ki, buna ancak vahyin 
muhatapları dayanabiIir. Vahiy, zaruri bir ilim olarak peygambe-
rin kalbinde belirdiği için, ilham kabilinden bir şey de sayılmaz. 
Vahyin çeşitli mertebeleri vardır. Bunlar şöylece sıralanabilir:

1. Sadık rüya: Vahyin başlangıcı böyle olmuştur. O, rüyalarının 
sabah aydınlığı gibi aşikâr olduğunu görüyordu.57 2. Uyanıkken, 
melek görünmeden peygamberin kalbine yerleştirilen ve vahiy ol-
duğu zaruri bir ilim hâlinde beliren vahiy.58 3. Meleğin bir insan 
suretine girerek getirdiği vahiy.59 4. Meleğin çan sesine benzer bir 
sesle getirdiği vahiy. 5. Cebrail (a.s.)’ın kendi suretinde görünerek 
getirdiği vahiy. 6. Allah kelamının vasıtasız işitilmesi suretiyle va-
hiy. 7. Melek vasıta olmaksızın ilahî kelama mazhar olarak alınan  
vahiy. Resûlullah’ın miraçta aldığı vahiy gibi.

Vahyi almak, tahammülü zor, çetin bir iştir, demiştik. Gerçekten 
bize ulaşan haberlerde bu durum açıkça belirtilmiştir. Sahâbîler, 
vahiy geldiğinde Resûlullah’ın hareketsiz kaldığını, bir an için san-
ki zehirlenmiş gibi olduğunu ve donup kaldığını, hava çok soğuk 

57 Tirmizî, 3873.
58 Buhârî, 3634.
59 Naim ve Miras, a.g.e., c. 1, s. 2.

bile olsa vahiy gelince buram buram terlediğini, bazen yüzünün 
kıpkırmızı olduğunu, inlediğini, vahiy sırasında arıların çıkardığı 
vızıldama gibi bir sesin işitildiğini, eğer bir deve üzerinde iken va-
hiy gelmişse, vahyin ağırlığından devenin dizlerinin büküldüğünü 
ve yere çöktüğünü bildirmişlerdir.60 Konuyla ilgili olarak, vahiy 
kâtiplerinden Zeyd b. Sâbit de şunları anlatmıştır: “Gayet kalaba-
lık bulunduğumuz bir andaydı ki, bir vahiy hâli zuhur etmiş ve 
herkes yere oturmuştu. Resulün dizi benim dizimin üzerine değe-
cek şekildeydi. Öylesine bir ağırlık hissettim ki uyluk kemiğimin 
kırılacağından korktum. Eğer söz konusu Allah’ın elçisi olmasaydı 
feryadı basar, bacağımı çekerdim.”61

Resûlullah kendisine vahiy geldiğinde bazen sırtüstü yatar, et-
rafındakiler de onun üzerini örterlerdi. Vahiy, Hz. Peygamber’in 
şuurunu kaybettirmez, o, bu durumlarda her ne kadar hareketsiz 
kalırsa da, kendi hâkimiyetini kaybetmezdi. Vahiy kesilince, onu 
hemen etrafındakilere duyurur ve kâtiplere aynen yazdırırdı.

Hz. Muhammed (s.a.v.), Hira’da kendisine ilk vahiy nazil ol-
duktan sonra, nübüvvet görevine başladı. Endişe ve kederi devam 
ediyordu. İnsanlar bunu nasıl karşılayacak ve kendisine neler ya-
pacaktı? Akrabalarının davranışı, arkadaşlarının tepkisi nasıl ola-
caktı? Hemen kabul eder ve davetine uyarlar mıydı? Yoksa onu 
alaya alır, yalancılıkla suçlar ve hakarete mi yeltenirlerdi? Ne ka-
dar zor ve ne kadar büyük bir işti bu!

Allah, resulünün yüreğine ferahlık vermese ve onun göğsü-
nü genişletmeseydi62 bu göreve devam etmesi elbette mümkün 
olmazdı. Ama onu Allah seçmiş ve kendisine yardım edeceğini 
vadetmişti. O, bir insan ve fakat seçilmiş ve peygamber olarak 
görevlendirilmiş bir insan olarak, vazifesine başlamalıydı. Hiçbir 
kınayıcının kınamasından korkmadan ve sadece Allah’a dayanıp 
güvenerek.

60 Müslim, 2333, 2533-2535.
61 Naim ve Miras, a.g.e., c. 1, s. 5.
62 Bkz. İnşirah suresi, 94:1-8 meal ve tefsirleri.
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Hüzün Yili

Nübüvvetin 10. yılı, “Senetü’l-Hüzn” olarak İslam tarihine geç-
miştir. Resûlullah’ın hayatında büyük hüzünlerin çekildiği, 

acıların ve yoklukların yaşandığı bu yıl, müşriklerin boykotunun 
hemen sonunda, önce Ebû Tâlib’in, daha sonra da Hz. Hatice’nin 
vefatı sebebiyle hatıralarda unutulmaz izler bırakmıştır. 

Ebû Tâlib, öldüğünde 87 yaşında bulunuyordu. 42 sene Resû-
lullah’ı korumuş, kollamış, ona kol ve kanat germiş, acılarına ve 
sevinçlerine iştirak etmiş bir insandı. Kelime-i tevhidi söyleme-
diği ve babası Abdülmuttalib’in dinini terk etmediği hâlde, Resû-
lullah’a karşı öylesine yüksek bir sevgi ve bağlılık göstermiştir ki, 
doğrusu şaşılacak iştir. O, düşmanlarının bütün baskılarına ve 
tehditlerine rağmen yeğenini, kendi öz canı gibi korudu. Müşrik-
lerin, Resûlullah’ı öldürme düşünceleri ortaya çıkınca, özellikle 
boykotun sürdüğü üç yıl boyunca onu kendi yatağında yatırmış, 
etrafına nöbetçiler dikmiş, âdeta bütün varlığıyla onu korumak 
için tedbirler almıştı. 

Ebû Tâlib ölüm döşeğindeyken, müşriklerin ileri gelenleri başı-
na toplandılar ve şöyle dediler: “Ey Ebû Tâlib! Sen, büyüğümüz ve 
ulumuzsun. Senin ölüm döşeğine düştüğünü görünce korkmaya 
başladık. Kardeşinin oğlu Muhammed ile bizim aramızda olanı 
biliyorsun. Onu çağır! Aramızda hakem ol. O bizden ayrılsın, biz 
de ondan ayrılalım. Birbirimizle uğraşmayalım. O bize ve dini-
mize karışmasın, biz de onun dinine karışmayalım!” Ebû Tâlib, 
Peygamberimiz’i çağırdı ve müşriklerin teklifini anlattı. Peygam-
berimiz: “Ben onlardan bir tek kelime istiyorum. Onu kabul eder-
lerse bütün Araplara ve Arap olmayanlara hâkim olabilirler.” dedi. 

Müşrikler birden sevince kapıldılar ve bu büyük işin hangi kelime 
ile sağlanabileceğini sordular. Peygamberimiz:  “Allah’tan başka 
ilah yoktur, deyin ve putlara tapmaktan vazgeçin. İstediğim kelime 
budur.” dedi. Müşrikler donup kaldılar. Sonra “Olmaz öyle şey! 
Sen bunca ilahları bir tek ilah yapmaya uğraşıyor, şasılacak bir şey 
istiyorsun bizden!” dediler, kızgınlıkla  kalkıp gittiler.

Ebû Tâlib’in durumu gittikçe ağırlaşıyordu. Resûlullah, en 
kuvvetli hamisi ve koruyucusunun öleceğini hissediyor, bundan 
üzüntü duyuyordu. Hiç olmazsa, Ebû Tâlib Müslüman olarak 
ölsün ve cennete gitsin diye çırpınıyor, her fırsatta ona kelime-i 
tevhidi arz ediyordu. Ne var ki müşrikler de boş durmuyor, on-
lar da Ebû Tâlib’e babasının dininden dönmemesini söylüyorlardı. 
Nihayet Ebû Tâlib, “Abdülmuttalib’in dini üzereyim!” diyerek can 
verdi. Kelime-i tevhidi söylemekten kaçındı.83 

Daha sonraki yıllarda Hz. Abbas, Peygamberimiz’e, “Ben, kar-
deşim Ebû Tâlib ölürken bir şeyler mırıldandığını görmüş ve kula-
ğımı ağzına dayayınca onun kelime-i tevhidi söylediğini işittim.”84 
demiş, fakat Peygamberimiz, “Ben duymadım!” cevabını vermiştir. 
Ebû Tâlib’in cenazesi gömüldükten sonra, Peygamberimiz kendi-
sine en büyük desteği sağlayan bir direğin yıkıldığını hissetmiş ve 
derin bir üzüntü duymuştur. Şüphesiz ki onun en büyük üzüntü-
sü, sevgili amcasının mümin olarak ölmemesidir.

Ebû Tâlib’in vefatından çok kısa bir süre sonra, Resûlullah 
ikinci büyük destekçisini de kaybetti. Bu, onun sadık eşi, kendi-
sini tasdik eden hanımı ve çocuklarının annesi Hz. Hatice idi. 
O da 65 yaşında vefat etmiş ve Resûlullah’ı hatıralarıyla bırakıp 
cennete göçmüştür. Hz. Hatice’nin vefatı, zaten bin bir türlü ız-
dırap içinde bulunan sevgili Peygamberimiz’e çok dokunmuştur. 
O, şimdi hanımının hatıralarını düşünüyor, onu arıyor ve onun 
için dualar ediyordu. Ne kadar yüksek bir şahsiyetti Hz. Hatice! 
Bütün malını ve mülkünü, bütün hayatını Resûlullah’ın yoluna 
vakfetmişti. Özellikle boykot yıllarında, her şeyini müminler için 
harcayıp bitirmişti. Bu fedakârlığı yaparken de sadece Allah’ın ve 

83 Buhârî, Tefsir, 9/16; Müslim, İman, 39, 41, 42.
84 İbn Hişâm, a.g.e. c. 2, s. 74.
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resulünün rızasını istemekteydi. Onun imanı, öylesine kuvvetliydi 
ki bu sebeple yüce Allah ve Cebrail (a.s.) bile ona selam iletmişler-
di. Bir rivayette bu husus şöyle belirtilir: “Hz. Hatice, Peygambe-
rimiz, Hira Mağarası’nda inzivaya devam ettiği sıralarda, ona yi-
yecek taşırdı. Bir gün Cebrail, Peygamberimiz’in yanına gelip: ‘Ya 
Resûlallah! İşte şu uzakta görünen Hatice’dir. Sana doğru geliyor. 
Yanında bir kap, içinde de yiyecek var. Hatice sana geldiği zaman, 
ona Rabbin’den ve benden selam söyle! Cennette inciden yapılmış 
bir sarayla da kendisini müjdele, ki onun içinde ne gürültü patırtı 
vardır, ne de çalışmak çabalamak...’ demiştir.”85

Ebû Tâlib’in ve Hz. Hatice’nin ölümleri müminleri de derin hü-
zünlere boğmuş, daha sonra peş peşe gelen sıkıntılar da yaşandığı 
için bu yıla, “Hüzün Senesi” adı verilmiştir. Her ne kadar müş-
riklerin üç yıl süren muhasaraları bitmişse de, manevi muhasara 
ve fiilî işkenceler devam etmektedir. Ebû Tâlib’in ölümü üzerine, 
müşrikler Resûlullah’a, daha önce yapamadıklarını yapmaya baş-
ladılar. Artık açıkça alay ediyor, saçına başına toprak döküyor, na-
maz kılarken üzerine hayvan işkembeleri koyuyorlardı. Bir defa-
sında, onu boğmaya bile çalıştılar. Hz. Ebû Bekir koşup yetişmiş, 
Resûlullah’ı kurtarmış ve, “Yazıklar olsun size, Rabbim Allah’tır 
dediği için mi onu öldürmek istiyorsunuz?” diye çıkışmıştır. 

Hz. Ebû Bekir de benzer sıkıntılar, benzer işkenceler çekiyordu. 
Onu da öldürmek istiyorlardı. Utbe b. Rebîa, demir ökçeli ayak-
kabılarıyla yüzünü tanınmaz hâle getirmişti. Ama o, her seferinde 
sevgili peygamberini soruyor, kolluyor ve gözetiyordu.86

Ebû Tâlib’in vefatı üzerine, Abdülmuttaliboğulları’nın reisliği 
Ebû Leheb’e geçmişti. Bu sebeple o, yeğenini himayesi altına aldı. 
Bunu, Peygamberimiz’i sevdiğinden değil, sırf akrabalık hakkını 
gözetiyor olduğunu göstermek için yapıyordu. Ne var ki düşün-
celeri kısa zaman sonra değişti ve “Vallahi artık sana işkenceden 
nefes aldırmayacak, temelli düşmanlık edeceğim!” dedi. Nitekim 
Ebû Leheb ve diğer müşrikler dediklerini yaptılar. Resûlullah ve 
ashabı sürekli işkencelere tabi tutuldular. Bütün bunlara rağmen 

85 Buhârî, 7497; Müslim, Fezâilü’s-Sahâbe, 69-71-78; Tirmizî, 4141.
86 Yusuf Kandehlevî, Hayatü’s-Sahabe, c. 1, Kalem Yayınları, İstanbul, 1979, s. 275.

İslam yayılmaya devam etti. Bu arada Arapların meşhur şairle-
rinden, Devs kabilesinden Tufeyl b. Amr da İslamiyeti seçerek 
sahâbîler arasına katıldı. Şair Tufeyl, kabilesine dönerek onlara 
İslam’ı arz etti. Bir kısmı inandı, bir kısmı da inkârına devam etti. 
Resûlullah bu kabile için; “Allah’ım! Devs kabilesini hidayete erdir!” 
diye dua etti. Tufeyl’e de; “Kavmini İslam’a davete güzellikle devam 
et. Onlara yumuşak davran!” emrini verdi.87

Peygamberimiz, yine bu sıralarda yaşlı ve çocuklu bir dul kadın 
olan Hz. Sevde ile nikâhlandı. Ayrıca Hz. Ebû Bekir’in kızı Hz. 
Âişe’yi de nikâhladı. Onunla, daha sonra Medine’de evlenmiştir. 

Yine bu günler içinde cereyan eden mucizevi bir hâl daha var-
dır ki, Kureyş’in ve özellikle Ebû Cehil’in inkârını göstermesi 
açısından önemlidir. Rivayetlere göre, İbnü’l-Gavs adlı bir adam, 
Ebû Cehil’de olan alacağını bir türlü tahsil edemiyordu. Hatta 
Kureyş’in önde gelenlerinden yardım istemişti, onlar da, Ebû Ce-
hil’in Peygamberimiz’e olan düşmanlığını bile bile, alay için, ona, 
Peygamberimiz’i göstererek, “Şu oturan zatı görüyor musun? Sen, 
ona git! O, senin alacağını tahsil ediverir!” dediler. Adam, Pey-
gamberimiz’e durumu arz edince, Resûlullah kalkıp Ebû Cehil’in 
evine kadar geldi. Kapısını çaldı ve, “Ben Abdullah’ın oğlu Muham-
med’im. Yanıma çık!” dedi. Ebû Cehil korkuyla dışarı çıktı ve ne 
istediğini sordu. Resûlullah, “Şu adamın hakkını ver!” dedi. Ebû 
Cehil’in yüzü sararmış, korkuyla titremeye başlamıştı. Hemen içe-
ri girdi ve adamın hakkını getirip teslim etti. 

Olay duyulunca müşrikler Ebû Cehil ile alay ettiler. “Yazıklar 
olsun sana. Neden böyle davrandın?” dediler. Ebû Cehil ise şöyle 
cevap verdi: “Asıl size yazıklar olsun! Andolsun ki o kapımı çalar 
çalmaz kalbim yerinden oynadı. İçime korku doldu. Sonra dışa-
rı çıktım. Başımın üzerinde erkek, iki hörgüçlü bir deve gördüm 
ki, şimdiye kadar onun gibi korkunç bir canavar görmüş değilim. 
Onun ne boynu, ne de dişleri deveninkilere benziyordu. Vallahi 
itiraz etsem, kaçınsaydım, beni yiyiverecekti!” Müşrikler: “Bu da 
onun sihrinden başka bir şey değildir!” dediler.88

87 İbn Hişâm, a.g.e., c. 2, s. 31.
88 İbn Hişâm, a.g.e., c. 2, s. 39.
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Onlar böylece, dinleri uğruna, doğup büyüdükleri memleket-
lerini, anne, baba ve akrabalarını, mal ve mülklerini, evlerini ve 
bahçelerini terk ediyor, Medineli kardeşlerine hicret ediyorlardı. 
Bu hareketleriyle Allah’ın ve resulünün övgüsünü kazandılar. Yüce 
Hakk’ın rızasına kavuştular. İçlerinden bazıları yolda yakalanıp 
geri çevrildi. Bazıları eşinden ve çocuğundan ayrı bırakıldı. Bir 
kısmının götüreceği malları ellerinden alındı. Buna rağmen hic-
retlerini sürdürdüler ve her zorluğa katlandılar.

Müşrikler, Hz. Suheyb b. Sinân’ın hicret edeceğini duyunca 
karşısına dikilip haykırdılar: “Sen bizim memleketimizde zengin 
oldun. Şimdi bu malları alıp Medine’ye mi götüreceksin? Buna 
müsaade etmeyeceğiz!” dediler. Hz. Suheyb: “Mallarımı verirsem 
beni serbest bırakır mısınız?” diye sordu. “Evet.” dediler. Hz. Su-
heyb de: “Hepsini size verdim! Yolumu açın!” diyerek Medine’ye 
yöneldi. Resûlullah bu olayı duyunca: “Suheyb kazandı, Suheyb 
kazandı!” buyurdu.103

Müminlerin çoğu gizlice hicret ettiler. Hz. Ömer’in hicreti ise 
kendine yaraşır biçimde oldu. O, açıkca ortaya çıkıp, Kureyş’in 
kâfirlerine meydan okudu ve şöyle dedi: “İşte ben Medine’ye gidi-
yorum! Çocuğunu öksüz, karısını dul bırakmak isteyen peşimden 
gelsin!” Müşriklerden hiçbiri ona engel olmaya cesaret edemedi. 
Müminlerin hemen hemen tamamı hicret edinceye kadar Resû-
lullah Mekke’de kaldı. O, Hz. Ebû Bekir’i de “Belki Allah sana bir 
hicret arkadaşı verir.” diyerek bekletmişti. Ayrıca Hz. Ali de henüz 
hicret etmemiş bulunuyordu. 

Resûlullah’ın bu hareketi ne kadar manidar ve yücedir. O, böy-
lece müminleri kendi canından daha fazla düşünen bir rehber 
olduğunu göstermiştir. O, öncelikle arkadaşlarının selametini ve 
hicretini sağlayarak yüceliğini bir kez daha göstermiştir. 

103 İbn Sa’d, a.g.e., c. 3, s. 259; Nedvî, a.g.e., c. 2, s. 362; Mehmet Efendioğlu, “Suheyb b. 
Sinân”, DİA, c. 37, İstanbul, 2009, s. 476.

Resûlullah’in Hicreti

P       eygamberimiz, Allah’ın kendisine hicret müsaadesini verme-
sinden sonra Hz. Ebû Bekir’in evine geldi. Ona “Yüce Allah, 

Mekke’den çıkmama ve Medine’ye hicret etmeme izin verdi ey 
Ebû Bekir.” dedi. Hz. Ebû Bekir “Ben de size yoldaş olacak mı-
yım?” diye sorunca “Evet.” buyurdu.104 Yüce sahâbî, Allah’ın re-
sulünün hicret arkadaşı olacağını zaten tahmin ediyordu. Fakat 
iş böyle kesinleşince sevincinden ağladı. O sırada içeride bulu-
nan Hz. Âişe, daha sonra şöyle demiştir: “Vallahi o günden önce 
sevincinden ağlayan kimseyi görmemiştim. Fakat o gün babam 
Ebû Bekir’in ağladığını gördüm.”

Hz. Ebû Bekir, muhtemel yolculuk için gereken hazırlıkla-
rı yapmış, iki binek devesi satın almış, ayrıca müşrik olmasına 
rağmen güvenilir bir adam olan Abdullah b. Ureykıt’ı de rehber 
olarak kiralamıştı. Resûlullah ve arkadaşı hicretin seyrine dair 
planları kararlaştırdıktan sonra, Peygamberimiz kendi evine 
döndü. Bu plan, detayları iyice düşünülmüş, her türlü tedbire 
yer vermiş, akılcı bir plandı. Böylece onlar, müminlerin ancak 
her türlü tedbiri aldıktan ve gayreti gösterdikten sonra Allah’a 
tevekkül etmeleri gerektiğini de açıklamış oluyorlardı. Bu plana 
göre, Peygamber ve arkadaşı gece Mekke’yi terk edecek, takipçi-
leri yanıltmak üzere önce Medine’ye ters istikametteki Sevr Ma-
ğarası’na doğru yürüyecek ve bir süre için orada, ortalığın sakin-
leşmesini bekleyeceklerdi. 

104 Naim ve Miras, a.g.e., c. 10, s. 85.
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Bu arada Hz. Ebû Bekir’in oğlu Abdullah, Mekke’de olup bi-
tenlerden kendilerine haber edecekti. Abdullah’ın izlerini kapat-
mak üzere, Hz. Ebû Bekir’in koyunlarını otlatan çoban onu takip 
edip mağaraya kadar gelecekti. Ayrıca Hz. Ebû Bekir’in kızı Esmâ 
geceleri Sevr Mağarası’na azık getirmekle görevlendirilmişti. Gö-
rüldüğü gibi hemen hemen her şey inceden inceye düşünülmüş 
bulunuyordu. Bundan sonrası yüce Allah’ın takdirine bağlıydı.

Bu arada müşrikler boş durmamış, Dârünnedve’de toplanarak 
çeşitli kararlar almışlardı. Bu menfur görüşmelerden sonra Ebû 
Cehil’in teklifi kabul edilmişti. Buna göre Hz. Muhammed’i öldür-
mekten başka çare kalmamıştı. Artık hiç vakit geçirilmeden ve Hz. 
Peygamber de Medine’ye hicret etmeden önce bu iş gerçekleşmeli 
idi! Hâşimoğulları’nın müdahele ve düşmanlığı düşünüleceği için, 
Hz. Muhammed’i öldürecek kimseler, çeşitli kabilelerden seçile-
cek ve onlar kılıçlarını birlikte indirerek suça ortak olacaklardı. 
Sonra Hâşimoğulları’nın diyeti ödenecek ve mesele kapanacaktı. 
Bu suikast kararı, gerçekten tüyler ürperticiydi ve şeytanın müş-
riklerin zihinlere soktuğu bir cinayet gibiydi.

Kureyşliler gece, kararlaştırdıkları gibi Peygamberimiz’in evi-
ni kuşattılar. Ne var ki Cebrail (a.s.), onların yapmak istediklerini 
Resûlullah’a bildirmişti. Peygamberimiz Hz. Ali’yi çağırmış, du-
rumu nakletmiş ve kendi yatağında yatmasını emretmişti. Hz. Ali 
gerçekten riski çok büyük, çok tehlikeli bir vaziyete gönülden razı 
olarak Resûlullah’ın yatağına girmiştir. Peygamberimiz, bundan 
sonra evinden çıktı ve kapı önünde bekleşen suikastçi müşriklere 
görünmeden yanlarından uzaklaştı. Başlarına toprak serperek ve 
Yâsîn suresinin ayetlerini okuyarak... Sonra Hz. Ebû Bekir’in ya-
nına geldi ve evin arka kapısından çıkarak Sevr’e doğru yöneldiler.

Müşrikler Peygamberimiz’in hâlâ yatağında olduğunu zanne-
derek uzunca bir süre daha beklediler. Sabaha doğru, Resûlullah’ın 
kalkacağını zannettikleri yataktan Hz. Ali’nin kalktığını görünce 
donup kaldılar. Gözleri değirmen taşı gibi büyüdü ve birbirlerini 
kınadılar. “Eyvah... Onu elimizden kaçırdık.” dediler. Ebû Cehil, 
kızgınlık ve hiddet içindeydi. Bağırıp çağırarak bütün Mekke’yi 
ayağa kaldırdı ve Resûlullah’ın takip edilerek yakalanmasını istedi. 

Bu arada onları yakalayana 100 deve armağan edileceğini de du-
yurdu. Müşrikler her tarafa koşturdular ve Peygamberimiz’i ara-
maya başladılar. Aramalar daha çok Medine istikametine doğru 
yapıldığından netice alamıyorlardı.

Peygamberimiz ve Hz. Ebû Bekir; Sevr Mağarası’nda üç gün, üç 
gece kaldılar. Bir ara müşrikler mağaranın ağzına kadar geldikleri 
hâlde eğilip içine bakmadıkları için onları göremediler. Bu ara-
da bir örümceğin mağara önüne ağını kurduğu, bir güvercinin de 
yuva yaptığı rivayet edilmektedir. Bunlar da müşriklerin şüphesini 
gideren sebepler olarak gösterilir.105 

Müşrikler, mağaranın önüne kadar gelip konuşmaya başla-
dıklarında; Hz. Ebû Bekir büyük bir korku ve heyecan duymuş, 
“Ya Resûlallah! Onlardan birisi eğilip de ayaklarının dibinden 
bir bakıverse, bizi görecek.” diye fısıldamış, Peygamberimiz de 
“Üzülme, Allah bizimle beraberdir!“ buyurarak onu teselli etmiştir. 
Kur’ân-ı Kerîm’de hicretin bu safhası için şöyle buyurulur: “Eğer 
siz ona yardım etmezseniz, bilin ki, inkâr edenler onu Mekke’den 
çıkardıklarında, mağarada bulunan iki kişiden biri olarak, Allah 
ona yardım etmişti. Arkadaşına ‘Üzülme, Allah bizimle beraberdir.’ 
diyordu. Allah da ona güven vermiş, görmediğiniz askerlerle onu 
desteklemiş, inkâr edenlerin sözünü alçaltmıştı. Ancak Allah’ın sözü 
yücedir. Allah güçlüdür, hakîmdir.” 106

Üçüncü günden sonra müşriklerin takip ve aramaları biraz 
gevşeyince, Peygamberimiz ve Hz. Ebû Bekir, rehber Abdullah b. 
Ureykıt’ın getirdiği develere binerek yollarına devam ettiler. Artık 
Medine’ye doğru, muhacir ve ensara doğru gidiyorlardı. Attıkla-
rı her adım onları bu kutsal hedefe biraz daha yaklaştırmaktaydı. 
Yeryüzünde adaletin, huzurun, güven ve saadetin kaynağı olan İs-
lam, taht kurduğu müminlerin gönüllerini coşturacak, azimlerini 
artıracak ve dünya, bu bir avuç mücahidi saygıyla hatırlayacaktı. 
Develer adımlarını atıyor ve bir an önce Medine’ye ulaşmak ister 
gibi, kutlu yolcuları taşıyorlardı... 

105 İbn Sa’d, a.g.e., c. 1, s. 216.
106 Tevbe suresi, 9:40.
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Mekke geride kalmıştı. Küfrün, şirkin ve inkârın bir batak hâ-
line getirdiği, kararmış gönüllerin, kötü kalplerin, azgınlaşmış su-
ratların doldurduğu Mekke... Yeniden huzura, güvene ve mutlulu-
ğa kavuşacağı güzel günlerin gelmesini bekleyen mukaddes şehir... 
Kutlu mukimlerini muhacir eden münkirlere kızgın, bekliyor...

Kutlu yolcuların peşine düşenler oldu. İzlerini bulanlar ve müş-
riklerin vadettiği 100 deveye kavuşmak isteyenler. Bunlardan bi-
risi Sürâka idi. Koşup gelmiş ve onlara yetişmişti. Ne var ki tam 
yaklaştığı sırada atının ayakları kumlara gömüldü. Sürâka kork-
maya başladı. Atını kumlardan kurtarıp yeniden koşturdu. At yine 
kumlara gömüldü ve bu hâl Sürâka’ya gerçeğin ne olduğunu gös-
termeye yetti. Peygamberimiz’e yalvarıp atının ve kendisinin kur-
tarılması için eman diledi. Resûlullah, ona geriye dönmesini ve di-
ğer takipçileri durdurmasını söyleyerek yoluna devam etti. Günün 
başlangıcında Peygamberimiz’i yakalamak üzere yürüyen Sürâka, 
günün sonunda onu koruyan bir muhafız hâline gelmişti.107

Peygamberimiz ve Hz. Ebû Bekir, çeşitli yerlerde konaklayarak 
ve ayak bastıkları her yere bereket ve saadet getirerek Medine ya-
kınlarındaki Kubâ’ya kadar geldiler. Burada bazı sahâbîler tarafın-
dan coşku ve sevinçle karşılandılar. Amr. b. Avf oğullarının yanın-
da konakladılar ve Kubâ’da 14 gün kaldılar. Bu süre içinde “temeli 
takva üzere atılan”108 Kubâ Mescidi’ni kurdular. 

Sonra yine büyük coşku ve sevgi gösterileri arasında Medine’ye 
girdiler. Bu münevver şehir şimdi, altı yaşında küçük bir çocuk 
iken gördüğü Hz. Muhammed (s.a.v.)’i, Allah’ın resulü ve insan-
ların önderi olarak bağrına bastı. Medineliler büyük muhaciri ev-
lerine konuk etmek için adeta yarıştılar. Peygamberimiz, kimseyi 
incitmemek için devesinin çöktüğü yerde misafir olacağını duyur-
du. Deve, önce iki yetime ait boş bir arsaya çöktü, sonra da Hz. 
Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evi önünde durdu. Resûlullah, devenin 
ilk çöktüğü arsaya, bedelini ödeyerek, bir mescit yapılmasını em-
retti ve Hz. Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evine konuk oldu.

107 Naim ve Miras, a.g.e., c. 10, s. 101.
108 Tevbe suresi, 9:108.

Onun gelişine müminler nasıl sevinmişlerse, münafıklar da 
o derece üzülmüşlerdir. Münafıkların reisi olarak tarihe geçe-
cek olan Abdullah b. Übey b. Selûl’un yüreği, kıskançlık ve kin  
ateşleriyle doldu. Medineli müminler, Mekkeli muhacirleri bağır-
larına bastılar. Yeryüzünün bir benzerini görmediği bir kardeşlik 
ve anlayışla kucakladılar. Onlara evlerini açtılar, sofralarını kur-
dular ve mallarından tasarruf hakkı tanıdılar.109 Hatta bu konuda 
öylesine cömert davrandılar ki, bir ensar, muhacir kardeşine, “İki 
hanımım var, hangisini istersen boşayayım da, sonra onunla sen 
evlen!” demiştir. Buna mukabil muhacir mümin, ona gönülden te-
şekkür etmiş ve “Bana pazarın yolunu göster, çalışıp kazanayım ve 
size yük olmayayım.” cevabını vermiştir.110

Muhacirler, Medine’nin havasına kolayca intibak edemediler. 
İçlerinden hastalananlar oldu. Bir kısmı da Mekke’nin hasretiy-
le yanıp tutuşmaya, memleketlerini özlemeye başladı. Konuyla 
ilgili şiirler söyleyenlerde vardı. Bunun üzerine Peygamberimiz, 
“Allah’ım! Medine’yi bize Mekke gibi, hatta daha da çok sevdir, Al-
lah’ım! Orayı sıhhate kavuştur ve bereketini artır. Hastalığını bizden 
uzak tut!”111 diye dua etti. Muhacirler, Peygamberimiz’in Medine 
hakkındaki sözlerini dinleyip, düşüncesini anladılar ve bu yeni 
yerleşim yerine sıkıca bağlandılar. 

Gün geçtikçe de durumları ve moralleri düzeldi. Artık hepsi, 
yüce İslam devletinin temellerini atmak için çalışmaya başladı. 
Bu sebeple Mescid-i Nebevî’nin yapılışına heyecanla iştirak ettiler. 
Resûlullah başta olmak üzere sırtlarında taş taşıdılar, çamur kar-
dılar, ağaç budadılar. Hepsi tek bir vücut hâlinde ve peygamber-
lerinin etrafında toplandılar ve yeryüzünde olmaz sanılan işleri 
gerçekleştirerek yıldızlar gibi yüceldiler. En küçüğünden en büyü-
ğüne kadar hepsine sonsuz ve sayısız selam olsun.

109 Enfâl suresi, 8:75; Haşr suresi, 59:9.
110 Nedvî, a.g.e., c. 1, s. 387; Naim ve Miras, a.g.e., c. 1, s. 341.
111 İmam-ı Mâlik, Muvatta’, c. 4, çev., Ahmet Büyükpınar, Beyan Yayınları, İstanbul, 
1994, s. 231.
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Mekke’nin Fethi

Medine, yine “açık zaferin” coşku ve heyecanıyla hazırlık yapı-
yordu. İnsanların soylu bir dava için hayatlarını bir kez daha 

ortaya koyduklarını; bütün dünyalıklarını davaları uğruna bir kez 
daha seferber ettiklerini görüyoruz. Her yanda hummalı bir faali-
yet göze çarpıyordu. Civardaki mümin kabileler de aynı gaye için 
hazırlıklarını sürdürüyordu. Fakat kimin üzerine ve ne zaman yü-
rüneceğini Allah ve resulünden başka kimse bilmiyordu.

Hz. Ebû Bekir, kızı Hz. Âişe’nin de harp hazırlıklarını sürdür-
düğü bir sırada içeri girip sordu: “Seferin nereye olacağını biliyor 
musun?” Hz. Âişe cevap verdi: “Resûlullah kendisi için yol hazır-
lığı yapmamı emretti. Onun nereye gideceğini bilmiyorum...” Hz. 
Ebû Bekir, bunu Resûlullah’tan sorduğunda şu cevabı aldı: “Kureyş 
üzerine gideceğiz ey Ebû Bekir, Mekke’ye. Bunu gizli tut.”218 Gerçek-
ten Resûlullah bütün bu hazırlıkları Kureyş üzerine gitmek ve 
Mekke’yi fethederek bütün Arabistan’a hâkim olmak için yapıyor-
du. Zira Kureyşliler bir yıl önce imzalanmış bulunan Hudeybiye 
Antlaşması’nı bozmuş ve cürümlerine bir yenisini eklemişlerdi. 
Artık Allah’ın müminlere vadettiği fetih yaklaşmıştı. Muazzam 
Kâbe’nin bulunduğu mükerrem Mekke, Müslümanların eline 
geçecekti. Rahmet ve cihat peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.), 
kıyamete kadar müminlere örnek olmak üzere faaliyetlerini sür-
dürüyor, her türlü beşerî tedbiri alıp savaşa hazırlanıyordu. O, ko-
muta ehliyetinin gerektirdiklerini hiç noksansız yerine getirmek-
teydi. Özellikle hareketin gizliliğine dikkat ediyordu.

218 Köksal, a.g.e., c. 8, s. 186.

Kureyşliler, kendi müttefikleri olan Benî Bekir kabilesinin Re-
sûlullah’ın müttefiki olan Huzâa kabilesine saldırısı, onlardan 23 
kişiyi hunharca katledişi ve bu cinayete kendilerinin de iştiraki se-
bebiyle Hudeybiye Antlaşması’nı bozmuş oldular. Daha sonra da 
yaptıklarına pişman olup hatalarını tamir için çırpındılar. Reisleri 
Ebû Süfyân’ı Medine’ye gönderip anlaşmayı yeniletmek istediler. 
Hakikatte, anlaşmanın bozulması işine, Ebû Süfyân karışmış de-
ğildi. O, Benî Bekirler’in Huzâa’ya saldırışı ve adamlarını katli sı-
rasında ticaret için Şam’da bulunmaktaydı. 

Mekke’ye döndüğünde meseleyi öğrenmiş ve kavmine sinirlen-
mişti. “Vallahi Muhammed bize savaş açar ve bütün bu işleri de 
benim yaptığımı zanneder. Ona gitmeli ve durumu izah etmeli-
yim. Gücüm yeterse anlaşma müddetini uzatıp, tehlikeyi uzaklaş-
tırayım.” dedi. Resûlullah ise, Kureyş’in ve müttefikleri Benî Bekir 
kabilesinin haince tutumlarını daha önceden haber almış ve son 
derece hiddetlenmişti.

Ebû Süfyân, hemen yola koyulup Medine’ye geldi. Önce kızı Hz. 
Ümmü Habîbe’nin evine girdi. Hz. Ümmü Habîbe, Peygamberi-
miz’in hanımlarından biri idi ve İslam’ın ilk yıllarında Müslüman 
olmuştu. Ebû Süfyân oturmak için köşedeki döşeğe doğru yürü-
yünce müminlerin annesi hemen gelip döşeği katladı ve babasının 
oraya oturmasına engel oldu. Ebû Süfyân şaşırmıştı. “Ne oluyor 
kızım?” dedi. “Döşeği mi benden esirgiyorsun, beni mi döşek-
ten?” Hz. Ümmü Habîbe şu cevabı verdi: “Hayır, bu Resûlullah’ın 
döşeğidir. Sen ise bir müşriksin! Hiçbir müşrik Hz. Peygamber’in 
döşeğine oturamaz!”219 

Ebû Süfyân beyninden vurulmuşa döndü. “Vallahi! Evimden 
ayrıldıktan sonra sana kötülük gelmiş.” dedi. Hz. Ümmü Habîbe 
ise şöyle konuştu: “Hayır, Allah bana kötülüğü değil, İslam’ı na-
sip etti. Sen ise işitmez, görmez, taştan yontulmuş putlara hâlâ 
tapıyorsun.” Ebû Süfyân daha fazla konuşmadan ve son derece 
sinirlenmiş biz vaziyette kızının yanından ayrıldı ve Resûlul-
lah’ın huzuruna çıktı.

219 İbn Hişâm, a.g.e., c. 4, s. 51; İbn Sa’d, a.g.e., c. 10, s. 104.



198 199 

Ebû Süfyân hem kızının davranışını şikâyet etti, hem de anlaş-
mayı yenilemek istediğini bildirdi. Peygamberimiz, “Anlaşmayı 
biz bozmadık. Ona aykırı bir harekette de bulunmuyoruz!” ceva-
bını verdi. Ebû Süfyân daha sonra Hz. Ebû Bekir’e başvurarak bu 
konuda kendisine yardımcı olmasını istedi. Hz. Ebû Bekir, “Bu 
bana ait bir iş değildir. Kararı Allah ve resulü verir.” dedi. Ebû 
Süfyân, Hz. Ömer’e gidip isteğini açıklayınca o, “Ben mi sizin için 
Resûlullah’tan şefaat dileyeceğim?” diye sordu. Ebû Süfyân, “Ben 
bugünkü gibi çetin bir gün görmedim!” diyerek Hz. Ömer’in ya-
nından çıktı ve Hz. Osman’a müracaat etti. O da, “Kararı Resûlul-
lah verir!” diye cevap verdi. Kureyş’in reisi son olarak Hz. Ali’ye 
yalvarmak için onun evine geldi. Hz. Ali, hanımı Hz. Fâtıma ve 
çocuğu Hz. Hasan’la beraber oturuyordu. Ebû Süfyân’ın sözlerini 
dinledikten sonra, “Bu bana değil, Allah ve resulüne ait bir iştir. 
Şunu bilmelisin ki, Resûlullah bir işe karar verdi mi muhakkak 
onu yapar.” dedi. Ebû Süfyân bu sefer Hz. Fâtıma’dan şefaatçi ol-
ması için rica etti. O da, “Ben Resûlullah’a ait bir iş üzerinde hü-
küm veremem.” cevabını verdi. Ebû Süfyân, “Bari şu küçük Ha-
san, iki halk -Huzâa ve Benî Bekir- arasında himayeci olsun.” diye 
âdeta yalvarınca, Hz. Hasan, “Ben annemin dediğinden başka bir 
şey söylemem!” diye konuştu.220

Kureyş’in lideri nihayet ensarın ileri gelenlerinden Sa’d b. 
Ubâde ile de görüşüp, ondan da benzer bir cevap alınca üzün-
tü içinde Mekke’ye döndü. Kureyşliler heyecanla başına üşüşüp 
onu soru yağmuruna tuttular. Ebû Süfyân, “Ben kalpleri bir tek 
kalp hâline gelmiş bir halkın yanından geliyorum! Vallahi on-
lardan yarar umduğum küçük, büyük, kadın, erkek hiçbirini bı-
rakmaksızın hepsi ile konuştum. Hiçbir şey elde edemeden geri 
döndüm!” dedi.221 

Ebû Süfyân haklıydı. Gerçekten o, “Kalpleri tek kalp olmuş” 
müminlerin yanından gelmiş ve onların Resûlullah’a olan sarsıl-
maz bağlılığı karşısında hayrete düşmüştü. Buna rağmen, inat ve 
inkârına devam etmeyi ve putlara tapınmayı sürdürdü.

220 İbn Hişâm, a.g.e., c. 4, s. 51; Köksal, a.g.e., c. 8, s. 181.
221 Köksal, a.g.e., s. 183.

Peygamberimiz ordusunu hazırladıktan sonra, Kureyş’i ve müt-
tefiklerini şaşırtmak üzere bazı askerlerini kuzey istikametine 
gönderip kendisi Mekke’ye doğru yöneldi. Bu arada son derece 
sıkı tedbirler alıp ordunun hareketini gizli tuttu. Civardan hiçbir 
haberin Mekke’ye ulaşmamasını istiyordu. 

Sahabeden Hz. Hâtıb b. Ebî Beltea, bütün bunları bildiği hâlde 
bir mektup yazıp Mekke’ye gidecek olan şarkıcı bir kadına vermiş 
ve bu mektubu Kureyşliler’e ulaştırmasını istemişti. Kadın yola 
çıktıktan sonra Peygamberimiz, Cebrail (a.s.) vasıtasıyla durum-
dan haberdar oldu ve Hz. Ali, Hz. Zübeyr ve bir üçüncü sahâbîyi 
kadını takip edip mektubu almak üzere gönderdi. Sahâbîler kadı-
na yetiştiler ve mektubu aldılar.222 Hz. Hâtıb b. Ebî Beltea hatasını 
itiraf etti ve böyle davranmasının sebebini anlattı. O, “Ya Resû-
lallah!” diyordu. “Benim Mekke’de bulunan ailemi koruyacak hiç 
kimsem yoktur. Fakat diğer muhacirler böyle değiller. Bu mektubu 
yazdım ki, Kureyşliler bu sebeple ailemi koruyup gözetsin. Yoksa 
ben vallahi dinimi asla değiştirmemişimdir! Müşriklere karşı da 
en küçük bir sevgi ve dostluğum yoktur.” Peygamberimiz, Bedir 
Gazvesi’nde de İslam safında çarpışan sahâbîsini, “Doğru söylü-
yorsun!” buyurarak affetti.223

Bu olay üstüne Mümtehine suresinin dokuzuncu ayeti nazil 
oldu. Yüce Allah, “Allah sizi, ancak sizinle din muharabesi yap-
mış, sizi yurtlarından sürüp çıkarmış ve çıkarılmanıza arka çıkmış 
olanlardan, onlarla dostluk etmenizden men eder. Kim onları dost 
edinirse, işte bunlar, zalimlerin ta kendisidirler!” buyurdu. İslam 
ordusu ramazan ayının üçüncü günü yola çıktı ve 11 günlük bir 
yürüyüşten sonra, yolda kendilerine katılan birliklerle de güçle-
nerek 10.000 kişiyle Mekke önlerine geldi. Hareket öylesine gizli 
tutulmuştu ki Kureyşliler, onları kapıları önünde görünceye kadar 
hiçbir şekilde haber alamadılar. Peygamberimiz muazzam ordu-
suna, Mekke’ye birkaç kilometre uzaklıktaki Marruzzahran Vadi-
si’nde karargâh kurdurdu. Herkesin birer ateş yakmasını emretti. 
Böylece Kureyş’in, ordusunun gücünü görmesini ve muhtemel bir 

222 Köksal, a.g.e., s. 195.
223 Köksal, a.g.e., s. 196.
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çatışmaya girmeden teslim olmasını temin etmek istedi. Zaten o, 
hiçbir şekilde kan dökülmesine rıza göstermiyor ve asıl zaferin in-
sanların İslam’a girmeleri olacağını en iyi şekilde biliyordu.

Gece olunca Kureyşliler gökyüzüne yükselen ateşleri gördüler 
ve Ebû Süfyân yanına iki adamını alarak bunun sebebini anlamak 
üzere ateşlerin bulunduğu yere gitti. Ordugâha yaklaştığı sırada 
Hz. Abbas’la karşılaştı. Resûlullah’ın amcası Hz. Abbas Mekke’ye 
gidiyordu ve vazifesi Kureyşliler’e, Peygamberin muazzam bir or-
duyla geldiğini, kan akıtılmadan teslim olmaları icap ettiğini bil-
dirmekti. Ebû Süfyân’la karşılaşınca ona da aynı şeyleri söyledi. 
“Sen en iyisi Hz. Peygamber’in huzuruna çıkıp Müslüman oldu-
ğunu açıkla! Çünkü bu orduya karşı gelmek akıl kârı değildir ve 
artık yapacağınız hiçbir şey kalmamıştır.” dedi.

Kureyş, hiçbir savaş hazırlığı da yapmamış olduğu bir sırada İs-
lam ordusu tarafından kuşatılmıştı. Zaten Mekke içinde de birlik 
ve beraberlik dağılmış, birçok kimse İslam’ı savunur duruma geç-
mişti. Özellikle Hubeybiye umresi ile Mekke’de İslam’ın girmediği 
hiçbir ev kalmamış gibiydi. Daha açık bir ifadeyle Müslümanlar 
Mekke’de kalpleri fethetmiş vaziyetteydiler. 

Ebû Süfyân, çaresiz ve üzgündü. Hâlâ bir çıkar yol düşünüyor, 
fakat bulamıyordu. Sonunda Hz. Abbas’la Hz. Peygamber’in hu-
zuruna gitmeyi kabul etti. Hz. Abbas onu devesinin terkisine bin-
dirmiş, Müslümanlardan gizleyerek götürüyordu. Bu arada Hz. 
Ömer, Ebû Süfyân’ı görüp tanıyarak Resûlullah’a haber etti. Bu 
sırada Hz. Abbas ve Ebû Süfyân da içeri girdiler. Peygamberimiz 
Kureyş lideri ile yarın sabah görüşeceğini bildirerek, Hz. Abbas’ın 
onu muhafaza etmesini emretti. O gece, Ebû Süfyân’ın neler dü-
şündüğü ve nasıl bir ruhi hâl içinde kaldığı meçhulümüzdür.

Sabah olunca huzura alındı ve Müslüman olduğunu açıkladı. 
Hz. Abbas, “Ya Resûlallah!” dedi, “Ebû Süfyân övünmeyi seven 
bir kimsedir. Ona bir lütufta bulununuz.” Peygamberimiz de, “Ebû 
Süfyân’ın evine giren kimse güven altındadır, kapısını kapatıp evi-
ne çekilen ve Mescid-i Harâm’a sığınanlar da güven altındadır.”224 

224 İbn Hişâm, a.g.e., c. 4, s. 62; İbn Sa’d, a.g.e., c. 2, s. 138.

buyurdu. Resûlullah, buna rağmen Ebû Süfyân’ın bir gün daha 
Mekke’ye gönderilmemesini ve böylece Kureyş’in her türlü direniş 
umudunu yok etmeyi istedi. Sonra Hz. Abbas, Ebû Süfyân’ı yük-
sekçe bir tepeye çıkarttı ve Mekke’ye doğru ilerleyen İslam ordu-
sunun geçişini seyrettirdi. İslam ordusu; ensar, muhacir, Süleym, 
Müceyne, Huzâa, Şücâ, Gıfâr ve diğer kabilelerin birliklerinden 
oluşmuştu. O güne kadar Arabistan’da görülmemiş büyük ve di-
siplinli bir orduydu.

Ebû Süfyân, gördüğü manzara karşısında hayretler içinde kal-
mış ve Hz. Abbas’a şöyle demiştir: “Daha önce hiçbir kimsenin 
böyle ordusu olmamıştır. Zaten kimse buna güç de yetiremez. Ey 
Fadl’ın babası Abbas! Yemin ederim ki, kardeşinin oğlu Muham-
med büyük bir kral olmuş!” Hz. Abbas ona şu cevabı vermiştir: 
“Ey Ebû Süfyân! Bu gördüğün krallık değil, peygamberliktir!”225

Resûlullah, Ebû Süfyân’a ordusunun resmî geçidini de göster-
dikten ve onun her türlü muhalefetini engelledikten sonra, onu 
Mekke’ye saldı. Ebû Süfyân, Kureyşlileri başına toplayarak, şöyle 
dedi: “Ey Kureyş! Bu daha önce şahit olmadığınız bir tavır ve üs-
lupla gelen Muhammed’dir. Benim evime girenler emniyettedirler. 
Kendi evlerine sığınıp kapılarını örtenler emniyettedirler. Mescid-
i Harâm’a sığınanlar emniyettedirler.” 

Kureyşlilerden bazıları hemen söyleneni yapmaya, bir kısmı da 
homurdanarak karşı koymak için toplarlanmaya başladı. Bunların 
arasında Ebû Cehil’in oğlu İkrime de vardı. Hareketinin hiçbir işe 
yaramayacağını hissediyor, fakat bundan da vazgeçmek istemiyor-
du. Ebû Süfyân, “Sakın nefisleriniz sizi bu sefer aldatmasın!” diye 
tekrar tekrar ikaz etti.

Nihayet ramazan ayının 13. cuma günü, güneş doğmadan 
önce, Kasvâ adlı devesi üzerinde bulunduğu hâlde Allah’ın resulü 
Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah’a şükürler ederek, tevazudan boy-
nunu bükmüş, devesinin üzerine âdeta secde edercesine eğilmiş 
vaziyette Mekke’ye girdi. Ordusunun sol kanadı Hz. Zübeyr’in 
komutasında olup Mekke’ye kuzeyden girmişti. Sağ kanat, Hz. 

225 İbn Hişâm, a.g.e., c. 4, s. 63; İbn Sa’d, a.g.e., c. 2, s. 138; İbn Kayyım, a.g.e., c. 3, s. 455.
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Hâlid b. Velîd’in komutasındaydı ve Mekke’ye güney cepheden 
girmişti. Ensar grubu, Hz. Sa’d b. Ubâde’nin komutasında batıdan 
geliyordu. Muhacirler de, Hz. Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın komuta-
sında Mekke’nin kuzey batısından içeri girmiş ve hepsi Hind Da-
ğı’ndaki bir merkezde birleşmişti. 

Peygamberimiz, bu fetih stratejisiyle Mekke’nin dört bir yanı-
nı kuşatmak, düşmanın bütün çıkış yollarını kapamak, her türlü 
direnişi engellemek ve nihayet muhtemel düşman saldırısı karşı-
sında onları dağıtıp güçlerini zayıflatmak istemişti. Nitekim her 
şey arzu ettiği biçimde gelişmiş, İkrime’nin küçük bir çarpışma 
sonunda kaçması neticesinde, hemen hemen hiç kimseye zarar 
verilmeden Mekke’ye girilmiştir.226 Allah’ın resulü, bundan sonra 
Kâbe’ye doğru ilerledi ve Allah’ın izniyle oradaki bütün putları 
birer birer devirip, müşriklerin şaşkın bakışları arasında par-
çaladı. Onlar, şimdi, öteden beri tapınıp durdukları taş ve ağaç 
tanrıların hiçbir şeye güçlerinin yetmediğini anladılar! Resûlul-
lah, “Hak geldi, batıl zail oldu. Zaten batıl her zaman yok olmaya 
mahkûmdur. Ne başı ne de sonu vardır.”227 ayetlerini okuyordu.

Hz. Bilâl, Kâbe’ye çıkmış, gür ve güzel sesiyle ezan okumaya 
başlamıştı. Müşrik Arapların en önemli merkezleri Mekke ar-
tık İslam’a teslim olmuştu. Yüce Peygamber daha sonra, korku 
ve endişe içinde bekleşen Kureyşliler’e dönerek, “Ey Kureyşli-
ler, şimdi size ne yapacağımı sanıyorsunuz?” diye sordu. Onlar, 
“Biz senden hayırdan başka bir şey ummuyoruz. Sen cömert bir 
insanın oğlu, cömert bir kişisin! Sen kerem ve iyilik sahibi bir 
kardeşsin! Kerem ve iyilik sahibi bir kardeş oğlusun!” dediler. O 
zaman Resûlullah, “Benim hâlimle sizin hâliniz, Yûsuf ile kardeş-
lerinin hâli gibidir.” diyerek, Yûsuf suresinin ayetlerini okudu ve 
“Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok! Allah sizi yarlı-
gasın. O, esirgiyecilerin en esirgeyicisidir.” diyerek “Gidiniz, sizler 
serbestsiniz!” buyurdu.228 

226 İbn Kayyım, a.g.e., s. 457.
227 İsrâ suresi, 17:81.
228 Naim ve Miras, a.g.e., Clt 10, s. 313-314; İbn Kayyım, a.g.e., s. 459.

Bundan sonra Kureyşliler akın akın İslamiyet’i kabul ettiler. 
Daha dün, putlar önünde secde eden büyük bir cemaat, bugün 
Allah’a ve resulüne teslim olarak “Müslüman” adını aldılar. İç-
lerinde İslam’ın amansız düşmanları, acımasız işkenceciler, söz 
dinlemez inatçılar, korkunç bir karanlığa yuvarlanmış talihsizler, 
son dakikaya kadar putlardan medet bekleyen inkârcılar, gece 
ve gündüzlerini Resûlullah’a husumet ve kinle geçiren zavallılar, 
Uhud’da, başta Hz. Hamza olmak üzere şehitlerin yüreklerini çiğ-
neyen, onların ağız, burun ve kulaklarını keserek gerdanlık yapan 
Ebû Süfyân’ın karısı Hind ve diğer kadınlar, daha bir yıl önce Hu-
deybiye’de anlaşma metninden “Muhammed resûlullah” ibaresini 
çıkarttıran Süheyl b. Amr’lar, yıllardır Resûlullah’a en yakın arka-
daşlığı yapan, en büyük sahâbî Hz. Ebû Bekir’in babası Ebû Kuhâ-
fe’ler, erkek, kadın, büyük küçük bütün Mekkeliler vardı. 

Onlar, şimdi Allah’ın lütuf ye keremine kavuşmuşlardı. Ceha-
letin karanlıklarından kurtulup İslam’ın aydınlığına eriştiler. İç-
lerinden birisi Kâbe yakınlarına sokulup, ilk fırsatta Resûlullah’ı 
öldürmek istemişti de Kâinatın Efendisi birden ona dönerek, 
“İçinden ne geçiriyorsun ey Fudâle?” diye sormuştu. Suikastçi, “Bir 
şey düşünmüyorum. Allah’ın zikri ile meşgul oluyordum.” dedi. 
Peygamberimiz gülmüş ve “Allah’tan af ve mağfiret dile!” buyur-
muştu. Sonra da elini Fudâle’nin göğsü üzerine koyup bir süre 
öylece durmuşlardı. Bunun üzerine Fudâle şöyle demiştir: “Val-
lahi, göğsümden elini kaldırdığı zaman, Allah’ın yarattıklarından, 
bana, ondan daha sevgili hiç kimse kalmamıştı!”229

Ebû Süfyân’ın karısı Hind’in hâli ise unutulmaz bir manzara 
arz ediyordu. Yıllarca, kocası ile beraber İslam’a düşmanlık yapan, 
Resûlullah’a karşı büyük bir kin besleyen, Kureyş işkencecilerini 
söz ve fiilleriyle destekleyen ve Uhud’da Hz. Hamza’nın öldürül-
mesi için Vahşî’ye nice ikramlarda bulunacağını vadeden, emeline 
kavuşunca da, bu şehidin karnını yarıp yüreğini dişleyen ve ağzın-
da çiğneyen Hind bint Utbe, şimdi evinin en mutena köşelerine 
yerleştirdiği putlara vurmaya, onları paramparça etmeye ve “Siz-
den ne fayda gördük? Biz nasıl oldu da şimdiye kadar size inanıp 

229 İbn Hişâm, a.g.e., c. 4, s. 79; Köksal, a.g.e., c. 8, s. 272.
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aldandık?” diyor, sonra İslami tesettüre bürünüp Hz. Peygamber’e 
biat etmeye gidiyordu. Bu arada Kur’an’ın lanetine uğrayan, elleri 
kuruyasıca Ebû Leheb’in iki oğlu Utbe ve Muattib de Resûlullah’ın 
huzurunda şehadet getiriyordu. Şimdi Ebû Cehil’in oğlu İkri-
me’nin de durumunu izah ederek, Resûlullah’ın ne için mücadele 
vermiş olduğunu bir kez daha açığa çıkartabiliriz. 

İkrime, gerçek bir bela yağmuru gibiydi. Sağanaklar hâlinde 
yağmak ve önüne çıkan bütün iyilikleri yok etmek istiyordu. Yü-
reğini dolduran hıncın ve inkârın batağında dudaklarını ısırıyor, 
kan çanağı gözlerini, bir akbaba vahşetiyle mümin kölelere dik-
miş bakıyordu. Kırbacından yalnız ve kimsesiz Müslümanların 
kanı damlıyordu. Ve İkrime, azgınlığının tümüyle yumruklarını 
savuruyordu. Usta bir güreşçi, kurnaz bir savaşçı, zeki bir gençti. 
Putlarına ve babası Ebû Cehil’e yaranmak uğruna yapamayacağı 
kötülük yok gibiydi. Ebû Cehil, inkârın ve zulmün lideri, acıma-
sızlığın ve cehaletin baş temsilcisiydi. Oğlu da babasına benze-
mekten başka bir şey düşünmüyordu.

Bedir Gazvesi’nde, Ebû Cehil’in sağ koluydu oğlu İkrime. İs-
lam’ın ve Müslümanların kökünü kazımak yeminiyle koşup gel-
mişlerdi. Zaferlerinden emin saldırdılar ve bir avuç müminin 
önünde zelil oldular. Mağlubiyetlerin en acısını tattılar. İkrime, 
“küfrün başı” olan babasının savaş esnasında yere yuvarlandığı-
nı ve can verdiğini gördü ve hiçbir şey yapamadı. Önderi, kılavu-
zu, öğretmeni kabul ettiği ve hep öyle tanıdığı babasının cesedini 
bile Müslümanlara terk edip Mekke’ye kaçmak zorunda kalmıştı. 
Uhud meydanına, acımasızlığıyla koşup geldi. Babasının ve diğer 
yakınlarının öcünü alacak, Uhud’da bir tek Müslümanı sağ bırak-
mayacaktı. Korkunç kavganın başlarından biriydi ve bütün kiniyle 
vuruyor, vuruyordu. Hendek’te, hendeği aşan birkaç müşrikten bi-
riydi İkrime. Ama çareyi kaçmakta bulmuş, tekrar hor ve zelil bir 
şekilde Mekke’ye dönmüştü. O çırpınıyor, yırtınıyor, ama İslam 
her geçen gün yayılıyor, yüceliyordu.

Allah’ın resulü Mekke’yi kuşattığında, İkrime için “ölüm ferma-
nı” çıkarttı. Artık kurtuluşu yoktu İkrime’nin. Erliğine, mertliğine 
ve gururuna aldırmadan kaçtı. Ardına bakmadan kaçtı. Sonra bir 

ilahî müjde doğuverdi Ebû Cehil’in oğluna. Müslüman olan hanı-
mı, Allah’ın resulünden, İkrime’nin affını istedi ve sevgilerin, şef-
katlerin, af ve merhametlerin kaynağı Resûlullah, İkrime’yi affetti. 

Kadın, Yemen sahillerine erişen kocasına yetişti ve ona müjdeyi 
iletti. Geriye döndüler. İkrime titriyor, sarsılıyor, ağlıyordu. Bu re-
sul nasıl bir insandı ki, bunca kötülüğüne ve inkârına rağmen onu 
affediyordu. Mekke’ye eriştiler. Hz. Peygamber, İkrime’yi görünce 
sevinçle doğruldu. Ridasını bile almamıştı sevincinden. İkrime 
diz çöktü ve şehadet getirdi. Sonra da: “Allah’a yemin ederim ki!” 
dedi. “İnsanları Allah yolundan çevirmek için sarf ettiğim malın 
iki mislini Allah yolunda sarf edeceğim. Onları Allah yolundan 
çevirmek için yaptığım savaşların iki mislini Allah yolunda ya-
pacağım.”230 Ve tarih, yeryüzünde misli görülmemiş bir inkılaba 
böylece şahit oldu.

Resûlullah’ın, İkrime’nin hidayetine duyduğu sevinci düşü-
nünüz! Dünyada hangi insan davası uğruna bu kadar büyük bir 
fedakârlık göstermiş, dini için bu kadar çalışmıştır. Hayır o, bir 
kral, bir hükümdar değil; yüreği Allah’ın rızasından gayri bütün 
rızaları reddetmiş yüce bir peygamberdir. Belki onun yerinde bir 
başkası olsaydı, yıllardır kendisine eziyet eden bu insanları asla 
affetmezdi. Nitekim tarihte sonu böyle biten nice hadiseler vuku 
bulmuştur. Ele geçirdikleri şehir ahalisini evlere doldurarak ateşe 
veren; çocuk, genç ve yaşlı ayırımı yapmadan insanları çukurlara 
doldurup diri diri gömen, toplu katliamlarla kasabaları yok eden 
nice zorbalar ve nice tağutlar görülmüştür.

Resûlullah’ın hareketi, insanlığın ebedî saadetini doğurdu. Bu 
ilahî nimet, ona uyanlar bulunduğu sürece devam edip gidecektir. 
Ancak Allah, bir rehber olarak gönderdiği resulüne uymayan ve 
onun hayatından gereken dersi çıkartamayan kullarını zillet için-
de yaşamaya mecbur bırakır.

230 İbn Sa’d, a.g.e., c. 6, s. 89; Köksal, a.g.e., s. 320.
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Siyer Kronolojisi

M. 571 
 Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğumu 
 (H.Ö. 12 Rebîülevvel 51 / M. 20 Nisan 571 Pazartesi)

 Sütannesi Halîme’ye verilmesi

M. 574
 Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi 
 Âmine’ye teslim edilmesi

M. 575
 Annesi Âmine’nin Ebvâ’da vefatı üzerine Hz. Muhammed 

(s.a.v.)’in dadısı Hz. Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye 
getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi

M. 577
 Dedesi Adülmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Tâlib’e 
 emanet edilmesi

M. 578
 Amcası Ebû Tâlib ile yaptığı Suriye seyahati

M. 589
 Hilfü’l-fudûl teşkilatına katılması

M. 594
 Hz. Hatice’ye ait ticaret kervanının yöneticisi olarak Busrâ 

şehrine gitmesi

 Hz. Hatice ile evlenmesi

M. 605
 Kureyş’in Kâbe’yi tamiri sırasında Hacerülesved’in yerine 

konulması hususunda hakemlik yapması

M. 610
 Hira Mağarası’nda ilk vahyi alması; Alak suresinin ilk beş 

ayetinin nüzulü (27 Ramazan)

M. 613
 Açık davetle emrolunması üzerine yakın akrabalarını 
 İslam’a davet etmesi

M. 614
 Müşriklerin zayıf Müslümanlara eziyet etmeye başlaması

M. 615
 Habeşistan’a ilk hicret
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M. 616
 Hz. Hamza’nın Müslüman olması

 Hz. Ömer’in Müslüman olması

 Hz. Peygamber’in ve Müslümanların Dârülerkam’dan çıkarak 
açıktan ibadete başlamaları

 Müşriklerin Müslümanlara karşı sosyal ve ekonomik boykot 
uygulamaya başlaması

 Habeşistan’a ikinci hicret

M. 619 
 Boykotun sona ermesi

M. 620 
 Ebû Tâlib’in ve Hz. Hatice’nin vefatı (hüzün yılı)

 Hz. Peygamber’in Sevde bint Zem’a ile evlenmesi

 Hz. Zeyd b. Hârise ile Tâif ’e gitmesi ve Mut’im b. Adî’nin 
himayesinde Mekke’ye dönmesi

 Hac mevsiminde Medineli Hazrec kabilesinden bir grubun 
Akabe’de Hz. Peygamber ile görüşüp Müslüman olması 

 (Birinci Akabe Biatı)

M. 621
 İsrâ ve miraç hadisesi, beş vakit namazın farz kılınması 
 (27 Receb)

 Birinci Akabe Biatı ve Hz. Peygamber’in İslamiyet’i 
 öğretmesi için Mus’ab b. Umeyr’i Medine’ye göndermesi

M. 622
 İkinci Akabe Biatı

H. 1/M. 622
 Müslümanların İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Medine’ye 

hicret etmeye başlaması

 Müşriklerin Dârünnedve’de toplanıp Hz. Peygamber’i 
 öldürme kararı alması

 Hz. Peygamber’in Hz. Ebû Bekir ile birlikte hicreti ve 

 Sevr Mağarası’na sığınmaları

 Sevr Mağarası’ndan Medine’ye doğru yola çıkmaları

 Kubâ Mescidi’nin inşası

 Hz. Peygamber’in Kubâ’dan ayrılması ve Rânûnâ Vadisi’nde 
ilk cuma namazını kıldırması; aynı gün Medine’ye ulaşması 
ve Hz. Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evine yerleşmesi

 Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanması

 Namaza çağrı için ezan okunmaya başlanması

H. 1/M. 623
 Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesi

 Medine vesikasının tanzimi ve Medine hareminin 
 sınırlarının tespiti

 Mescid-i Nebevî’nin inşasının tamamlanması

 Medine’de çarşı ve pazar yeri kurulması

 Mescid-i Nebevî’de Suffe’nin teşekkülü
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H. 2/M. 623
 Hz. Peygamber’in aşure orucunu tutması ve Müslümanlara 
 da tavsiye etmesi

 İlk Bedir (Sefevân) Gazvesi

H. 2/M. 624
   Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Mescid-i     

Harâm’a (Kâbe’ye) çevrilmesi

 Orucun farz kılınması

 Teravih namazının kılınmaya başlanması

 Bedir Gazvesi

 Hz. Peygamber’in kızı Rukıyye’nin vefatı

 Fıtır sadakasının (fitre) emredilmesi

 İlk Ramazan Bayramı ve bayram namazının kılınması

 Hz. Peygamber’in Hz. Âişe ile evlenmesi

 Benî Kaynuka Gazvesi

 Hz. Ali ile Hz. Fâtıma’nın evlenmesi

 İlk Kurban Bayramı

 Muhacirlerden Hz. Osman b. Maz’ûn’un vefatı üzerine 
 Cennetü’l-Bakî’nin mezarlık için tahsis edilmesi

 Zekâtın farz kılınması

H. 3/M. 624
 Hz. Osman’ın Resûl-i Ekrem’in kızı Hz. Ümmü Külsûm
 ile evlenmesi

H. 3/M. 625 
 Hz. Peygamber’in Hafsa ile evlenmesi

 Hz. Hasan’ın doğumu

 Hz. Peygamber’in Hz. Zeyneb bint Huzeyme ile evlenmesi

 Uhud Gazvesi

H. 4/M. 625
    Benî Nadîr Gazvesi

    İçkinin haram kılınışı

    Hz. Peygamber’in hanımı Hz. Zeyneb bint Huzeyme’nin vefatı

H. 4/M. 626
 Benî Abs heyetinin Medine’ye gelip Müslüman olması

 Hz. Hüseyin’in doğumu

 Hz. Peygamber’in Hz. Ümmü Seleme ile evlenmesi

H. 5/M. 626
 Müslüman olan 400 kişilik Müzeyne heyetinin 
 Medine’ye gelmesi

H. 5/M. 627
 İfk Hadisesi

 Hz. Peygamber’in Hz. Cüveyriye bint Hâris ile evlenmesi

 Hendek Gazvesi

 Hz. Peygamber’in Hz. Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi 

 Benî Kurayza Gazvesi
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H. 6/M. 628 
 Umre Seferi

 Hudeybiye’de Kureyş’e elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın    
hapsedilmesi üzerine Bey’atürrıdvân’ın yapılması

 Hudeybiye Antlaşması

 Benî Huzâa, Benî Eslem ve Benî Huşenî heyetlerinin 
 Medine’ye gelip Müslüman olması

H. 7/M. 628
 Hz. Peygamber’in, Bizans ve Sâsânî imparatorları başta 

olmak  üzere, civar ülke yöneticilerine ve kabile reislerine 
elçiler ve İslam’a davet mektupları göndermesi

 Hz. Ebü’l-Âs’ın Müslüman olup Hz. Peygamber’in kızı 

 Hz. Zeyneb ile yeniden evlenmesi 

 Hayber Seferi

 Hz. Peygamber’in Hz. Safiyye bint Huyey ile evlenmesi

 Hz. Peygamber’in sütannesi Hz. Süveybe’nin vefatı

 Yemen valisi Bâzân’ın Müslüman olması

 Vâdilkurâ Gazvesi 

H. 7/M. 629 
 Hz. Peygamber’in Hz. Ümmü Habîbe bint Ebû Süfyân 
 ile evlenmesi

 Hz. Peygamber’in Hz. Meymûne bint Hâris ile evlenmesi

H. 8/M. 629 
 Hz. Hâlid b. Velîd, Hz. Amr b. Âs ve Hz. Osman b. Talha’nın 

Müslüman olması

 Hz. Peygamber’in kızı Hz. Zeyneb’in vefatı 

 Mûte Savaşı

 Benî Süleym ve Benî Gıfâr kabilelerinin Müslüman olması

 Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlal 
 etmesi üzerine Ebû Süfyân’ın barışın devamını sağlama 
 girişiminde bulunması

H. 8/M. 630
 Mekke’nin fethi

 Benî Mahzûm kabilesinin Müslüman olması

 Hz. Hişâm b. Âs’ın Yelemlem tarafına, Hz. Hâlid b. Saîd’in 
Urene tarafına, Hz. Hâlid b. Velîd’in Nahle’deki Uzzâ putunu, 
Hz. Sa’d b. Zeyd el-Eşhelî’nin Müşellel’deki Menât putunu, 
Hz. Amr b. Âs’ın Benî Hüzeyl’in Ruhât’taki Süvâ’ putunu, Hz. 
Tufeyl b. Amr ed-Devsî’nin Amr b. Hümeme’nin Zülkeffeyn 
putunu yıkmaya gönderilmesi

 Huneyn Gazvesi

 Tâif Gazvesi

 Hz. Peygamber’in, yanlarından ayrıldıktan sonra ilk defa süt 
kız kardeşi Hz. Şeymâ ile görüşmesi

 Hz. Peygamber’in umre yapması

 Hz. Amr b. Âs’ın Uman yöneticileri Ceyfer ve Abd b. Cülen-
dâ kardeşlere elçi olarak gönderilmesi

 Hz. Alâ b. Hadramî’nin Hz. Ebû Hüreyre ile birlikte Bahreyn 
yöneticisi Münzir b. Sâvâ’ya elçi olarak gönderilmesi

 Hz. Peygamber’in oğlu Hz. İbrâhim’in doğumu
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 Benî Sa’lebe, Benî Sudâ’, Benî Bâhile, Benî Sümâle, Benî 
Cerm, Ehâbîş, Benî Ak ve Benî Hüzeyl heyetlerinin Medi-
ne’ye gelip Müslüman olmaları

H. 9/M. 630
 Hz. Peygamber’in bazı şehir ve kabilelere zekât 
 memurları göndermesi

 Hz. Alkame b. Mücezziz kumandasında ilk deniz 
 seferinin düzenlenmesi

 Hz. Peygamber’in, Habeş Necâşîsi Ashame’nin vefatını haber 
verip gıyabi cenaze namazını kıldırması 

 Tebük Gazvesi

 Cerbâ, Ezruh, Maknâ, Eyle (Akabe) ve Tebük halkını temsi-
len heyetlerin Hz Peygamber’e gelip barış yapması

 Hz. Peygamber’in, Tebük’ten Hz. Dihye b. Halîfe’yi 
 Bizans imparatoru Herakleios’a ikinci defa İslam’a davet 
 mektubuyla göndermesi

 Hz. Peygamber’in kızı Hz. Ümmü Külsûm’un vefatı

 Hz. Peygamber’in münafıklara ait Mescid-i Dırâr’ı yıktırması

 Hz. Peygamber’in Hz. Ebû Süfyân ile Mugire b. Şu’be’yi Lât 
putunu kırmaya göndermesi

H. 9/M. 631
 Hz. Ebû Bekir’in hac emiri olarak tayin edilmesi

 Necran Hristiyanlarından bir heyetin Medine’ye gelmesi 
 ve Hz. Peygamber ile mübâhele yapmayı reddedip 
 antlaşmaya varması 

H. 10/M. 631
 Hz. Peygamber’in Kur’ân-ı Kerîm’i Cebrail (a.s.)’a iki defa arz 

etmesi ve yirmi gün itikâfta kalması

 Müseylime’nin peygamberlik iddiasında bulunması

H. 10/M. 632
 Hz. Peygamber’in oğlu Hz. İbrâhim’in vefatı

 Vedâ haccı ve Vedâ hutbesi

H. 11/M. 632
 Hz. Peygamber’in şiddetli baş ağrısı ve humma 
 hastalığına yakalanması

 Hz. Peygamber’in vefatı (13 Rebîülevvel/8 Haziran Pazartesi)

 Hz. Peygamber’in defnedilmesi


